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על "ספר ערב עיון ומיתוס, חברה תרבות, ספר: בימת ∞

הקבלה לחקר מוסיוף שלמה מרכז בשיתוף החזיונות"
בר–אילן) (אוניברסיטת

פואטי, ודמיון קבלית הרמנויטיקה וקיום": ארוס "שפה, ∞

נערך הקבלה, לחקר מוסיוף שלמה מרכז בשיתוף
בר–אילן באוניברסיטת

התחייה"  "עידן בראשית ופוליטיקה ערבית תרבות  ∞
העירייה בשיתוף אל–פחם באֻם נערך התיכון, במזרח

יהודית/ישראלית והבמה  אמנות העברה בין–תרבותית:  ∞
התיאטרון לחקר הישראלית האגודה כנס העולמית,

יום  סדר בחירות 2006 מציעות האם חברתי": אני "גם  ∞
חברתי?

בשיתוף וביהדות, הסינית במסורת האבות כיבוד ערך ∞

באוניברסיטת חיפה אסיה מזרח החוג ללימודי
הוצאת לכבוד הפלסטיני, בקולנוע וזיכרונות מרחבים ∞

תל–אביב סינמטק בשיתוף נערך  בערפל", "נוף הספר
עובד עם והוצאת

בן–צבי יד יצחק בשיתוף ישראל, בארץ תימן יוצאי ∞

כרכים שני  של לאור צאתם לרגל  "אחרים", קרבנות  ∞

"ג'נוסייד" בקורס
האגודה של החמישי הכינוס משתנה", בעולם "שפה ∞

וחברה שפה לחקר הישראלית
כינוס  פניה?  את משנה הישראלית הפוליטיקה האם ∞

למדע המדינה האגודה הישראלית
לחקר הישראלית האגודה בשיתוף אכיפת זכויות עובדים, ∞

פרידריך אברט וקרן יחסי עבודה
שנה לפטירת רש"י 900 לציון לתורה, רש"י פירוש ∞

בארצות  וערבים יהודים  משתנה:  בעולם  עיתונות  ∞
הגר הלל ד"ר של האסלאם, ערב לזכרה

בין–לאומיים כנסים
של לכבודו המשחקים,  בתורת השני  הישראלי  הכנס ∞

לכלכלה פרס נובל חתן ישראל אומן, פרופ'
עם בשיתוף כנס היהודית, בתרבות  ידע  של מעברים  ∞

למדעי היהדות האיגוד העולמי
 Narrating the Nile, Cultures, Identities,) הנילוס את  לַספר  ∞

והקרן תל–אביב אוניברסיטת בשיתוף —  (Memories
למדע הלאומית

למחקרי הראשון הכנס הטכנולוגי", בעידן הלומד "האדם ∞

צ'ייס של מרכז טכנולוגיות למידה

פעילות מוקד הוא ברעננה  הפתוחה  האוניברסיטה  משכן
ולציבור אקדמיה לאנשי  דעת מרחיבת ותרבותית  אקדמית
אירחנו וכן רבים עיון ימי ברעננה בקריה קיימנו השנה הרחב.
נוספים עיון ימי כמה ומקצועיות. מדעיות אגודות של כנסים
מימי העיון רבים נערכו במקומות אחרים. להם שהיינו שותפים
הקישור באמצעות בהקלטות לצפות אפשר והוקלטו. צולמו

הפתוחה: הבית של האוניברסיטה באתר "אירועים"
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עיון מטעם המחלקות ימי
האקדמיות

בקריית צ'ייס אולם חנוכת חירות הרוח, לרגל — ידע פתוח ∞

השאר בין התארחו בכנס ברעננה. הפתוחה האוניברסיטה
ברק, כלת פרס אהרון השופט העליון נשיא בית המשפט
צ'חנובר. פרופ' אהרון נובל פרס וחתן שרה יפת פרופ' ישראל
לספרות, המחלקה ראש פרי עטו של יצירה נוגנה כן כמו

וידברג. רון אקו"ם ד"ר פרס ולאמנויות וחתן ללשון
שהתרחש  מהג'נוסייד טוטסי בני ניצולים עם מפגש  ∞

ושם" ב"יד נערך ,(1994) ברואנדה
הופעת לכבוד ואפריקה, ישראל — ארץ ואחרים מוסלמים ∞

לנושא שהוקדש "זמנים" של גיליון
חדש, פולקלוריזם אל לאומית מרומנטיקה גריג: אדוארד ∞

עם  בשיתוף נורווגיה, לעצמאות שנה  100 מלאת לכבוד 
נורווגיה שגרירות

הביולוגיה בעקבות מחשבות ∞

בשיתוף ציון, הרר, אקסום,  הדתות: מפגש אתיופיה,  ∞

שגריר ובהשתתפות אתיופיה–ישראל הידידות אגודת
אתיופיה

בשיתוף במודיעין נערך הזה, בזמן ההם בימים שני: בית ∞

 Hebrew Union College ועם העירייה עם
בן–צבי יד יצחק בשיתוף והבת, האם ונצרות: יהדות ∞

אלעזר  פרופ' (לכבוד שביניהן ומה היסטוריה פילוסופיה,  ∞
וינריב)

חדש מול ישן קתרזיס: ∞

בשיתוף ליבוביץ, ישעיהו של הפוליטית הגותו על ∞

בר–אילן אוניברסיטת
(לכבוד  הציבורי לשיח הסוציולוגיה של הרלוונטיות על  ∞

אנוך) יעל ד"ר

אירועים
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והגבורה השואה יום לציון עיון יום
השואה זכר את השנה העלנו הפתוחה באוניברסיטה לראשונה

וקונצרט מיוחד. שבו שולבו הרצאות עיון, והגבורה ביום

הרחב לקהל עיון ואירועים ימי
הרחב. לקהל עיון צ'ייס קיים סדרת ימי ע"ש המחקר מרכז
שונים של בהיבטים רבים, עסקו לעניין ולהדים שזכו ימי העיון,

האנושית: החברה על והשפעתן למידה טכנולוגיות
וירטואלי בעולם אמיתי כסף ∞

הרצאות סדרת למידה, טכנולוגיות על ביקורתי מבט ∞

אורח
עם  ופנאי תקשורת הזדמנות? או איום מתמדת: זמינות  ∞

ניידות טכנולוגיות
וטכנולוגיה מגדר ∞

בין  פסיכולוגי על חוזה ביחסים מקוונים: והפרתו אמון  ∞
ולכלכלה לניהול המחלקה עם מוכר וקונה ברשת, בשיתוף

ולפסיכולוגיה לחינוך המחלקה ועם

מחלקות כמה עם פעולה בשיתוף חוץ לקשרי המחלקה
לקהילה כתרומה הרחב,  לקהל אירועים קיימה  אקדמיות,

וסביבותיה. רעננה עם תושבי הקשר לחיזוק וכאמצעי
המחלקה בשיתוף מדי,  יותר אחד טריפ לרגע: אבודים ∞

אל–סם ואגודת רעננה עיריית ולפסיכולוגיה, לחינוך
רון ד"ר של הסברים בליווי קונצרטים סדרת "צלילים", ∞

ללשון לספרות, והמחלקה  "אסכולות" בשיתוף  וידברג,
ולאמנויות

ישראליים אמנים של תערוכות סדרת "מחווה לגומחה", ∞

ללשון לספרות, מהמחלקה  מישורי אליק  ד"ר שאוצר
ולאמנויות

האוניברסיטה  של הקולנוע  מתכנית ונגיעות  טעימות  ∞
המחלקה אנשי הם (המרצים הרצאות חמש הפתוחה, 
לאחד צמודה מהן אחת שכל ולאמנויות) ללשון לספרות,

הקורסים של האו"פ.




