בית הספר להיסטוריה
مـدرسة التـأريخ
School of History

לוח אירועים והרצאות תשע"ט 2018-2019
יום
ה
ג
ג
ג

שעה
12:00-14:00
16:00-18:00
16:00-18:00
16:00-18:00

 06/12/2018גארת' סטטמן-ג'ונס בשיתוף ( HCESהזמנה)

ה

12:00-14:00

 06/12/2018מפגש חוקרים

ה

14:00-16:00

 06/12/2018פורום ימה"ב -מירי רובין(הזמנה)
פורום ימה"ב (חריג ביום ג')בשיתוף פורום ים-
 01/01/2019תיכון ,סוזן איינבינדר (הזמנה)
 17/01/2019פורום ימה"ב -סונדאר הני (הזמנה)
בית ספר להיסטוריה +מרכז לחקר הים
 05/03/2019התיכון

ה

16:00-18:00

מקום
אולם סנאט
אולם סנאט
אולם סנאט
אולם סנאט
אודיטוריום
146
חדר 232
ספרייה
אודיטוריום
146

תאריך
01/11/2018
06/11/2018
20/11/2018
27/11/2018

אירוע
פורום ימה"ב  -אנה גוטגרץ (הזמנה)
*הרצאה חגיגית -ד"ר משה בלידשטיין(הזמנה)
הרצאה סבינה שמיטקה מפרינסטון.
*הרצאת שפינוזה ד"ר יוני פורס(הזמנה)

ג

16:00-18:00

מצפור אשכול

ה

12:00-14:00

חדר 232

ג

16:00-18:00

אולם סנאט

 07/03/2019פורום ימה"ב -יעל וונדר

ה

12:00-14:00

 04/04/2019פורום ימה"ב -נועם רוזנר

ה

12:00-14:00

 02/05/2019פורום ימה"ב  -צ'יצ'יליה טרופולי

ה

14:00-16:00

 16/05/2019פורום ימה"ב -מסימיליאנו בורוני
 13/06/2019פורום ימה"ב

ה
ה

12:00-14:00
12:00-14:00

אודיטוריום
146
אולם סנאט
אודיטוריום
146
אולם הסנאט
אולם סנאט



הרצאה חגיגית לציון הצטרפותו של ד"ר משה בלידשטיין לקהילת ההיסטוריונים אנו
שמחים לזמין אתכם להרצאתו בנושא  :שקרים מלוכלכים ואמת טהורה :לתולדותיו של
דימוי בארצות אגן הים התיכון בעת העתיקה.



הרצאתו של זוכה מלגת שפינוזה לשנת תשע"ח ד"ר יוני פורס  -חֲ נְֹך ַלנַעַ ר עַ ל ִּפי ַד ְרּכוֹ -
פדגוגיה ערבית וחינוך פרוגרסיבי בין שתי מלחמות עולם.

**ייתכנו שינויים – יש להיתעדכן באתר כמה ימים לפני.
**אולם הסנאט -בניין אשכול קומה 29
**מצפור אשכול -בניין אשכול קומה 30
**אודטוריום  -146ספרייה
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