
מפולין למזרח אירופה: סיפורם של יהודי אוקראינה - פרופ' דוד אסף 
חפצי קודש וחול מאוסף קייב ואוסף לבוב: סוכני זיכרון ותרבות  – אריאלה אמר

הערבה, הדנייפר וההולודומור - אוקראינה במבט אחר - פרופ' מוטי זלקין
המושבות החקלאיות: היהודי החדש על אדמת דרום אוקראינה וקרים - פרופ' יונתן דקל-חן

"קטונתי!": שלום עליכם - בין טוביה החולב ובין מנחם מנדל - פרופ' אברהם נוברשטרן
אל המקום - בדרכי אוקראינה, בעקבות סופרים ומשוררים עבריים - ד"ר רוחמה אלבג

במחוזות העבר באוקראינה: ערים עיירות ודמויות - מבט קולנועי – רבקה אדרת
"הקרע שבלב": ביאליק וברדיצ'בסקי - מסורת, השכלה ומודרניזם - פרופ' אבנר הולצמן

אוקראינה - ערש החסידות - פרופ' דוד אסף
מקוסוב ועד קיטב: הניגון החסידי בגליציה, פודוליה, ווהלין - מרצה בליווי הקלטות ארכיוניות ומנגן בחליל צד-     

ד"ר מיכאל לוקין
                                   

"ביתי בית תפילה יקרא")ישעיהו נו' ז'(, בתי הכנסת באוקראינה: אדריכלות, קהילה, שימור – ד"ר ולדימיר לוין
"... ראובן ושמעון קנו יי"ש הרבה אצל אדון אחד ועשו עמו קונטראקט..." שו"תים )שאלות ותשובות(, והחיים 

הממשיים באוקראינה היהודית – פרופ' חננאל מאק

נס גדול היה שם? נס גדול היה פה? פרקים באהבת ציון באוקראינה – מוקי צור
יששכר ריבק ואמנות אוונגרדית יהודית בעידן המהפכה – פרופ' מרים ריינר 

אודסה: מיתוס וזיכרון - בעקבות התערוכה "מחווה לאודסה" מפגש עם האוצרת רחל ארבל
שם ליד הנחל: בעקבות מסע אל ביאלקמין - עיירת הולדתו של אורי צבי גרינברג  - ד"ר יואל רפל

מופע חגיגי לסיום סדרת המפגשים – יפורסם
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בית הספר הבינלאומי
ע"ש קורת
ללימודי העם היהודי 

The Koret 
International School

for Jewish Peoplehood

אנו - מוזיאון העם היהודי, קמפוס אוניברסיטת תל אביב
www.anumuseum.org.il שער 2, רח’ קלאוזנר, רמת אביב

למעלה: מוטיבים סמליים ביניהם: דב, אריה וחד-קרן, מתקרת בית הכנסת בחודורוב. )שחזור( המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, אנו – מוזיאון העם היהודי, תצוגת הקבע

מבטים על יהודי אוקראינה
סדרת מפגשים, אנו - מוזיאון העם היהודי תשפ"ג, 2023-2022 

ימי שני, אחת לשבועיים בין השעות: 19:45-16:15
עורכת הסדרה: רבקה אדרת 

אל 
מחוזות 

העבר

מחיר הסדרה: 680 ₪
לחברי ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אונ' תל אביב תוענק הנחה בת 10%

להרשמה יש ליצור קשר עם מרכז ההזמנות בטלפון 03-5008080 או להתכתב עם נציגי מרכז 
ההזמנות בווצאפ 03-7457808 

ההנחה תינתן כנגד שליחת צילום תעודה המזהה את חברי ארגון הסגל 
rivka@anumuseum.org.il 03-7457908 :עורכת הסדרה: רבקה אדרת


