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ש ישראל וגולדה קושיצקי  "המחלקה לתולדות ישראל ע

השותפות הבין אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה    
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ש"ע  אודיטוריוםאודיטוריום בניין , בק  ואנתוניואנתוני  קלייבקלייב  ש"ע   קמפוס אוניברסיטת בר אילן, קמפוס אוניברסיטת בר אילן, 410410בניין , בק
 

: תוכנית

 09:30 – 09:00| התכנסות וכיבוד קל 

                                    ,איריס רחמימוב' דר: ברכות
יושבת ראש ועדת ההיגוי של השותפות 

העת החדשה המוקדמת   |  10:45 – 09:30 | 1פאנל 
משה רוסמן ' ר פרופ"יו

 Jews and Protestants in Early Modern  | ענת ואטורי
Cracow: Interreligious Encounters 

 לאפריל 26- צו הגירוש של היהודים מ| ידקוב 'אולג ז
  משטחי האימפריה הרוסית 1727

  11:15 – 10:45| הפסקת קפה 

פרספקטיביות תרבותיות   | 13:00 – 11:15 | 2פאנל 
מרקוס זילבר ' ר דר"יו

על הפרק הפולני של :   תנועה בתנועה | אביב לבנת
" ליגע-קולטור"

המיתוס של אורפיאוס ואורידיקה  | אדוארד וייסבאנד
בסימבוליזם הרוסי 

פעילותו בגטו   - הרב אפרים אשרי  | משה טרשנסקי
והנצחתו הספרותית את יהדות קובנה ועיירות ליטא , קובנה

 לאחר השחרור

  14:30 – 13:00| הפסקת צהריים 

 

    התקופה האימפריאלית  | 15:45 – 14:30 | 3פאנל 
 יוליה לרנר' ר דר"יו

האליטה הכלכלית היהודית ברוסיה במעבר  | איליה וובשין
 :ש ליזמות עסקית חדשה"היי-מפעילות בתחום חכירת
מערב רוסיה בידי יוזל גינצבורג -רכישת האחוזות בדרום

– " לבקש השכלה ברוסיה הפראית למחצה " | אלכס ולדמן
 זמן ומרחב ביומנו של תלמיד תיכון יהודי באימפריה, זהות

 16:00 – 15:45| הפסקת קפה 

                    שואה וזיכרון  | 17:45 – 16:00 | 4פאנל 
חן   -יונתן דקל' ר דר"יו

 1958: ליטא, עלילת הדם באדומה בפלונגה | שמואל ברנאי

היהודים ורוחות הרפאים של פולין  |  חיליק וייצמן

 The Holocaust discourse as a screen |  לאה דוד
memory: the Serbian case 
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