
שנת אבן גבירול בפקולטה למדעי הרוח על שם לסטר וסאלי אנטין באוניברסיטת תל אביב תשפ"ב ◆ 2021-22

שעות האירועים יפורסמו בנפרד
ייתכנו שינויים בתכנית ומומלץ לעקוב אחר הפרסום הנפרד לכל אירוע

למידע נוסף ולקישורים לצפייה מקוונת עקבו אחר ההודעות
 בדף הפייסבוק של פרויקט אבן גבירול  וברשימת האירועים באתר הפקולטה למדעי הרוח

הפקולטה למדעי הרוח
ע"ש לסטר וסאלי אנטין

אוניברסיטת תל אביב

בנתיבי החכמה
שיחות בין חוקרים/ות בפקולטה למדעי הרוח

חמישה מפגשים בתאריכים 29.11.21; 30.12.21; 10.3.22; 
7.4.22; 26.5.22 | בניין גילמן, חדר 496 בשעה 14:15

בכל מפגש ישוחחו שני חוקרים/ות מתחומי דעת שונים בפקולטה 
למדעי הרוח על החיים לצדן של בעיות מחקר ועל התנועה 

ההפכפכה בנתיבי החכמה.

הגיונות הגן
יום עיון בין-תחומי בשיתוף הפקולטה לאמנויות על שם יולנדה ודוד 

כ"ץ ובתמיכת בית הספר למדעי התרבות על שם שירלי ולזלי פורטר 
8.12.21, ד' בטבת תשפ"ב | הגלריה האוניברסיטאית לאמנות על 

שם גניה שרייבר
התכנסות רב-תחומית של חוקרות/ים מתחומי הארכיאולוגיה, 

אדריכלות הנוף, האמנות והספרות. יחד נבחן היבטים שונים של 
הגן כמרחב פואטי, פוליטי וממשי, בעבר ובימינו.

*** יום עיון זה לא ישודר בזום

שלמה אבן גבירול: שלושה שירים
שאי אפשר בלעדיהם

שלוש הרצאות מקוונות מאת ד"ר אריאל זינדר במרכז למורשת 
יהודית על שם צימבליסטה באוניברסיטת תל אביב

2.1.22 ;26.12.21 ;19.12.21
יש צורך בהרשמה מוקדמת.

לפרטים נוספים בקרו באתר מרכז צימבליסטה.

הצטרפו אלינו לאירועי מחקר, יצירה ותרבות לציון אלף שנה להולדתו של המשורר, הפייטן והפילוסוף 
שלמה אבן גבירול 

האירועים מיועדים לכלל קהילת האוניברסיטה ולקהל הרחב, ללא עלות, בהתאם להנחיות התו הירוק.

הפילולוגיה של העתיד
יום עיון בין-תחומי

6.1.22, ד' בשבט תשפ"ב | בניין גילמן, חדר 496
הפילולוגיה היא מלאכת הטיפול המסור בכתבי יד ובנוסחאות 

טקסטואליות מרובות של חיבור אחד. ביום העיון נבדוק מהי 
פילולוגיה היום ומה היא עשויה להיות בעתיד.

פרספקטיבות חדשות בחקר החברה 
היהודית, הנוצרית והמוסלמית באל-

אנדלוס במאה האחת עשרה
סדנה ויום עיון בין-לאומי בתמיכת בית הספר להיסטוריה על שם 

צבי יעבץ והמרכז לחקר התפוצות על שם גולדשטיין-גורן
14.3.22, י"א באדר ב' | אנו – מוזיאון העם היהודי

יום העיון יכלול סדנה לתלמידי מחקר וכינוס היברידי של 
היסטוריונים/ות מהארץ ומהעולם. נדון בגילויים האחרונים בחקר 
החברה בספרד המוסלמית בימי הביניים ובכיווני חקירה חדשים 

ומבטיחים.

על קווי התפר: שירה, פילוסופיה 
ומיסטיקה אצל אבן גבירול וסביבתו
כנס בין-לאומי בתמיכת הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה, 

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
9-11.5.22, ח'-י' באייר, תשפ"ב | בניין גילמן, חדר 496

במהלך הכנס יתארחו בתל אביב מומחים/ות מן הארץ ומהעולם 
לדיון בשלל הזיקות בין שירה, פילוסופיה ומיסטיקה אצל אבן 

גבירול עצמו ואצל בני דורו, מוסלמים ויהודים כאחד.

שמרו את התאריכים!

המרכז למורשת היהדות
ע"ש צימבליסטה

אוניברסיטת תל אביב
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