עם בעקבות גורלו

משושן עד לכאן

מיהדות
עושים
ענייןלכל
יהדות

תאריך

שם המרצה

 | 09:00-10:30נושא ההרצאה

שם המרצה

 | 11:00-12:30נושא ההרצאה

 | 9.11.22טו חשוון

יעל גידניאן

היכרות עם המרחב האיראני  -מבוא לתכנית

ד"ר אלדד פרדו

איראן כמדינה רב לאומית  -קבוצות אתניות באיראן

 | 16.11.22כב חשוון

אורלי רחמיאן

מאחורי ציר הרשע :איראן שלא הכרתם

ד"ר שמואל טרופ

זרתוסטרה ,מני ,עלי ,ובהאא אללה :מגוון דתי במרחב הפרסי

 | 23.11.22כט חשוון

דיוויד ניסן

טיול וירטואלי באיראן :היהלומים שבכתר -טהרן ,אספהאן ,שיראז

דיוויד ניסן

תרבות וזהות בארץ הפרסים  -הזהות הדואלית המורכבת של העם הפרסי

 | 30.11.22ו כסלו

ד"ר תמר עילם גינדין לשונות היהודים באיראן

ד"ר תמר עילם גינדין

אשמדאי החנטריש  -השפעות איראניות על לשוננו ועל תרבותנו

 | 7.12.22יג כסלו

אורי אהלי

התגיירות הכוזרים  -מיתוס ומציאות

יעל גידניאן

היסטוריה של הקהילה היהודית באיראן

 | 14.12.22כ כסלו

פרופ' דניאל צדיק

יהודי איראן ותנועות סוטות

יעל גידניאן

מירושלים לאספהאן ובחזרה

חופש חנוכה

 | 21.12.22כז כסלו
 | 28.12.22ד טבת

אריאלה אמר

משה ומוסא  -כתבי יד יהודים פרסים מאויירים

ד"ר אופיר חיים

בקצות עולם האסלאם :תולדות יהודי אפגניסטן בימי הביניים לאור "הגניזה האפגאנית"

 | 4.1.23יא טבת

פרופ' דניאל צדיק

יהודי איראן וספרות רבנית

אריאל מואב

מקהילת משהד לאנוסי משהד ובחזרה

 | 11.1.23יח טבת

אורלי רחמיאן

על השטיח הפרסי :התרבות החומרית האיראנית

יעל גידניאן

היהלום שבכתר :ספרות ושירה באיראן ובקרב היהודים

 | 18.1.23כה טבת

רוני איש רן

מקאם ומקום  -חשיבותו של הסולם המוזיקלי המזרחי
במסורות התפילה של קהילות ישראל

איתן רפואה

מבוא לעולם המוסיקה הפרסית

 | 25.1.23ג שבט

איתן רפואה

מוסיקת הפולקלור במרחב האיראני

ג'נט יהודיאן רוטשטיין מאוצרות המורשת והתרבות המוזיקלית של יהדות איראן  -מיטב הפיוטים היהודים

 | 1.2.23י שבט

איתן רפואה

היהודים כמשמרי המוסיקה הקלאסית הפרסית

ד"ר אסתר שקלים

מזרח ומערב  -הילכו שניהם יחדיו? מפגש חוויתי עם המשוררת על סיפור חייה בליווי
קריאה מספרי שיריה

 | 8.2.23יז שבט

ד"ר זאב לוין

בין המרחב הפרסי לתורכו-מונגולי:
מאפייני המרחב המרכז-אסייתי

ד"ר גיורא פוזיילוב

מבעלי מלאכה לסוחרי על  -תמורות במעמד הכלכלי
של יהודי בוכארה באסיה התיכונה במאה ה19-

 | 15.2.23כד שבט

ד"ר זאב לוין

עידן של תמורות :הקולוניאליזם הרוסי במרכז-אסיה

ד"ר גיורא פוזיילוב

מבוכארה לירושלים  -זיקת יהודי בוכארה לארץ ישראל והתיישבותם בה
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תאריך

שם המרצה

 | 09:00-10:30נושא ההרצאה

שם המרצה

 | 11:00-12:30נושא ההרצאה

 | 22.2.23א אדר

אורי אהלי

עליית יהודי אפגניסן לארץ במאות 19-20

ד"ר גיורא פוזיילוב

בריחת יהודי בוכארה מאסיה התיכונה והעפלתם לארץ ישראל

 | 1.3.23ח אדר

ד"ר יעל מהל

פתגמים מפי יהודי בוכרה באוזבקיסטן ובישראל

ד"ר אסתר שקלים

מנהגי פורים בקהילות ישראל באיראן ומרכז אסיה

חופש פורים

 | 8.3.23טו אדר
 | 15.3.23כב אדר

ד"ר חן ברם

 | 22.3.23כט אדר

טרם נקבע

מרגילן :מסורת יהודית וזהות מקומית בעמק פרגנה,
על אם הדרך מבוכרה לפאתי סין

ד"ר צילה זן בר צור

לטוות בכישור מילים לזהב  -מסע תרבותי אל חיי הנשים באפגאניסטן

יפה כנעני

חגי אביב במסורת הפרסית

 | 29.3.23ז ניסן

חופש פסח

 | 5.4.23יד ניסן

חופש פסח

 | 12.4.23כא ניסן

חופש פסח

 | 19.4.23כח ניסן

פרופ' מאיר ליטבק

האנטישמיות באיראן  -היהודים כאויבי האסלאם השיעי

דליה גוטמן

"המסע של ילדי טהרן"  -הקרנת הסרט ומפגש עם היוצרת

יום העצמאות

 | 26.4.23ה אייר
 | 3.5.23יב אייר

פרופ' דוד מנשרי

איראן ויהודי איראן בין המלוכה הפהלווית והרפובליקה האסלאמית

פרופ' דוד מנשרי

איראן ,ישראל ויוצאי איראן בארץ

 | 10.5.23יט אייר

אורלי רחמיאן

לשנה הבאה בירושלים?! הציונות באיראן

אברהם הרן מוטהדה

עין אחת באספהאן ,עין שניה בירושלים:
שרשרת גלי העלייה מאיראן לישראל במאה העשרים

 | 17.5.23כו אייר

ד"ר זאב לוין

השלטון הסובייטי במרכז אסיה  -השאלה הלאומית והיהודים

טרם נקבע

 | 24.5.23ד סיוון

ד"ר חן ברם

שכנות  ,שימור זהות ,והתנגדות (רכה) משותפת:
יהודים ומוסלמים במרכז אסיה הסובייטית

ד"ר אבינועם עידן

 | 31.5.23יא סיוון

אורי אהלי

קהילות חב"ד במרכז אסיה

טרם נקבע

 | 7.6.23יח סיוון

אפי בנאי

דור שני ליוצאי איראן בראי הקולנוע  -סרטו הדוקמנטרי "געגוע"

מנשה אמיר

יהודים בתקשורת האיראנית

 | 14.6.23כה סיוון

איתי דוידיאן

הקהילה הפרסית דרך עדשת המצלמה

ד"ר אסתר שקלים

שמות המשפחה של יהודי איראן ,מקורותיהם ומשמעויותיהם

 | 21.6.23ב תמוז

שרית חיימיאן

בין דוריות בתרבות הפרסית  -סרטה הדוקומנטרי
"גולה סנגם  -פרח האבן"

ג'נט יהודיאן רוטשטיין תזונה ,מזון ,מזג  -במסורת הרפואית הפרסית

 | 28.6.23ט' תמוז

שרה אהרוני

מפגש עם הסופרת על ספריה רבי המכר
"אהבתה של סלטנאת" ו"שתיקה פרסית"

אורלי רחמיאן
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