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פלסטית של צ'אפלין ככלי שחושף את המכניזם- הפואטיקה האודיו,2007 ,. ע,פרמינגר
, יפן, הרצאה בכנס בינלאומי על צ'ארלי צ'אפלין בקיוטו,הטוטאליטרי בסרט הדיקטאטור הגדול
"Chaplin and War", 2nd Kyoto Chaplin Conference, The Chaplin Society of Japan,
. 2007 , מרץ,24-25
 הרצאה, בין העור הגס של אונורה דה בלזק לעור העדין של פרנסואה טריפו,2007 ,. ע,פרמינגר
 החוג לקולנוע,אביב- אוניברסיטת תל," לאום וטקסט, זיכרון:בכנס "קולנוע תחת השפעה
.2007 , ינואר18-17 ,וטלוויזיה
 שנה50 : סינמטק ירושלים, לקולנוע יהודי בירושלים8- יו"ר פאנל בפסטיבל ה,2006 ,. ע,פרמינגר
.2006  דצמבר,אלן רנה/ליציאתו לאקרנים של לילה וערפל
," סמינר של "נאנסן דיאלוג, הקשבה לקולות אחרים באמצעות קולנוע,2006 ,. ע,פרמינגר
.2006 , בספטמבר22-15 , נורווגיה,אקדמיית נאנסן
 בני הדור השני והשלישי מחפשים-  ללכת על המים או להקדים את אלוהים,2006 ,. ע,פרמינגר
 הרצאה בכנס, התבוננות חדשה בסרטו של איתן פוקס ללכת על המים:קרקע מוצקה לרגליהם
 יד ושם והמכללה," הוליווד וישראל:לאומי ביד ושם בנושא "ייצוגי השואה בקולנוע העלילתי-בין
22.5.06 ,האקדמית ספיר
. לונדון,BFI - הרצאה בכנס בינלאומי על צ'ארלי צ'אפלין מטעם ה,2005 ,. ע,פרמינגר
Charlie Chaplin sings silent requiem: Chaplin's cinema from 1928-1952 as a
cinematic statement on the transition from silent films to talking films,
The BFI Charles Chaplin Conference, London College of Communication, London,
UK, 21-24 July, 2005.
. פורטוגל, בפארו, הרצאה בכנס על "הפסקול" בקולנוע,2004 ,. ע,פרמינגר
Charlie Chaplin sings silent requiem: Chaplin's cinema from 1928-1952
as a cinematic statement on the transition from silent films to talking films,
VIII Cinema meeting: Listen to Cinema – the soundtrack
Faro cineclub, Faro – Teatro Lethes – Portugal, 3rd December
: יו"ר מושב בכנס בינלאומי על תרבות אירופאית,2004 ,. ע,פרמינגר
Chaplin and Tati Re-viewed: Narratives of Modernity and Co-Existence of
Differences. ISSEI Pamplona Conference, University of Navarra, Pamplona, Spain,
August.
: הרצאה בכנס בינלאומי על תרבות אירופאית,2004 ,. ע,פרמינגר
Charlie Chaplin sings silent requiem: Chaplin's cinema from 1928-1952
as a cinematic statement on the transition from silent films to talking films,
ISSEI Pamplona Conference, University of Navarra, Pamplona, Spain, August.
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פרמינגר ,ע ,2003 ,.הרצאה בכנס בין לאומי על היצ'קוק ,אוניברסיטת אלברקיוקי ,ניו מקסיקו,
ארה"ב
François Truffaut Rewrites Alfred Hitchcock - A Pygmalion Trilogy,
PCA/ACA SW/Texas 12.02.03-15.02.03
פרמינגר ,ע ,2003 ,.מיתוס המערבון בקולנוע השתתפות מומחה בתוכנית טלוויזיה בהפקת הערוץ
האקדמי של אוניברסיטת חיפה על המערבון ,שודר לראשונה ב2.3.03-7.3.03 :
פרמינגר ,ע ,2003 ,.משפט וקולנוע בראי דקלוג של קישלובסקי  -לא תרצח ,הרצאה בכנס
"הקולנוע כבית משפט היסטורי" ,אוניברסיטת חיפה1-2.6.03 ,
פרמינגר ,ע ,2003 ,.משפט וקולנוע בראי דקלוג של קישלובסקי  -לא תרצח ,הרצאה ביום עיון
בנושא "הקולנוע כבית משפט היסטורי" ,המכללה האקדמית ספיר8.6.03 ,
פרמינגר ,ע ,2000 ,.השפה הפלסטית של צ'ארלי צ'אפלין ,הרצאה בכנס לחינוך בגיל הרך ,מרכז
הקונגרסים הבינלאומי ,בנייני האומה – ירושלים28-29.8.2000 ,
 .6הנחייה וליווי עבודות של תלמידי מחקר לתאר שני M.A.
 2015-2014מאהבת המבט למבט אוהב  -האתיקה של הקולנוע התיעודי לאור תורתו של לוינס
וכפי שהיא משתקפת בסרט כרוניקה של קיץ כערש הולדתה של העדות האישית בקולנוע,
עבודת  M.A.של אוהד אופז ,המחלקה לתקשורת ועיתונאות ,הפקולטה למדעי החברה,
האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
 2014-2011הספלין של אנטואן דוואנל :קריאה משבשת של פרנסואה טריפו בשארל בודלר,
 ,Antoine Doinel’s Spleen: Truffaut Misreads Baudelairעבודת  M.A.של אחינעם
ברגר ,הנחייה משותפת עם פרופסור יואב רינון ,החוג לספרות כללית ,הפקולטה למדעי הרוח,
האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
 2014-2013קורי העכביש של האלמנה השחורה :בין-טקסטואליות בסרטו של ריינר ורנר
פסבינדר לולה ( ,)1981עבודת  M.A.של טליה אלון ,המחלקה לתקשורת ועיתונאות ,הפקולטה
למדעי החברה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
 2014-2012המתיקות שאחרי :דיון בעיבוד הקולנועי של הספר ,כמקרה מבחן לדיאלוג בין
קולנוע לבין ספרות ,עבודת  M.A.של אלעד מרגל ,הנחייה משותפת עם פרופסור אריאל הירשפלד,
החוג לספרות עברית ,הפקולטה למדעי הרוח ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
 2013-2011גוף ,זיכרון וגאולה :הפרפר ופעמון הצלילה ,עבודת  M.A.של שרון רובק ,הנחייה
משותפת עם פרופסור זיוה בן פורת ,הפקולטה לאומנויות ,החוג לקולנוע וטלוויזיה ,אוניברסיטת
תל-אביב.
Traces of Rupture – William Kentridge's Drawings for Projection 2012-2010
עבודת  M.A.של נטלי חזיזה ,הנחייה משותפת עם ד"ר עמית פינצ'בסקי ,המחלקה לתקשורת
ועיתונאות ,הפקולטה למדעי החברה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
 2007-2006שסעים בעין המצלמה :יחסי גומלין בין שסעים חברתיים לבין ייצוגיהם בקולנוע
הישראלי מאז אמצע שנות השישים ,עבודת  M.A.של מתן אהרוני ,המחלקה לתקשורת
ועיתונאות ,הפקולטה למדעי החברה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.

 2007-2006איך עושים קולנוע? כמו מחנה השמדה?  -דיון רפלקסיבי-ביקורתי בסרט לילה
וערפל ( ,)1955ובזיקה ,המשתמעת ממנו ,בין הקולנוע לבין פרקטיקת המלחמה המודרנית
והשואה ,עבודת  M.A.של ארז פרי ,התכנית האישית ללימודי תרבות לתואר מוסמך ,הפקולטה
למדעי הרוח ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
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 .7הנחייה וליווי עבודות של תלמידי מחקר לתאר שלישי Ph.D.
 ייסורי איוב – בין ספרות לקולנוע ,חיבור לתואר דוקטור לפילוסופיה של הילה ארזי--2018
חטאב ,הנחייה משותפת עם פרופ' אילנה פרדס ,המחלקה לתורת הספרות ,הפקולטה למדעי הרוח,
האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
 פריז מבעד לעיניו של טריפו :פואמה קולנועית בפרוזה ,חיבור לתואר דוקטור-2018
לפילוסופיה של אחינעם ברגר ,הנחייה משותפת עם פרופ' אנטואן דה-בק ,אוניברסיטת סורבון  ,3פריז,
צרפת.
 דילמת תיעודו של "האחר" בקולנוע לאור תפיסתו האתית והחברתית של לוינס2015
חיבור לתואר דוקטור לפילוסופיה של אוהד אופז ,הנחייה משותפת עם פרופ' עמית פינצ'בסקי,
המחלקה לתקשורת ועיתונאות ,הפקולטה למדעי החברה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
 מאופניים לווספה :נאני מורטי והקולנוע האיטלקי הפוליטי ,הנחיית חיבור לתואר-2014
דוקטור לפילוסופיה של רוקו ג'יאנסנטה ,המחלקה לתקשורת ועיתונאות ,הפקולטה למדעי
החברה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
 ייצוגיה של ישראל בקולנוע הגרמני מאז  :1968דיון קולנועי-היסטורי ,חיבור- 2014
לתואר דוקטור לפילוסופיה של הילה לביא ,בהנחיית פרופסור משה צימרמן וד"ר עופר אשכנזי,
חבר הוועדה המלווה בה השתתפו :פרופ' משה צימרמן – יו"ר ,ד"ר עופר אשכנזי – יו"ר ,פרופ'
נעמה שפי ,ד"ר שגיא שפר ,פרופ' ענר פרמינגר.
 – 2014-2008קולנוע והשמדה :ההיגיון הקולנועי של מחנה ההשמדה הנאצי והשפעתו על
הקולנוע המודרני הבתר-מלחמתי ,חיבור לתואר דוקטור לפילוסופיה של ארז פרי ,הנחייה
משותפת עם פרופסור משה צימרמן ,החוג להיסטוריה ,הפקולטה למדעי הרוח ,האוניברסיטה
העברית ,ירושלים.
 – 2010-2005סרט כחול-לבן :ייצוג המיניות בקולנוע הישראלי ,חיבור לתואר דוקטור לפילוסופיה
של חמוטל מעפיל ורסנו ,הנחייה משותפת עם ד"ר הנרייט דהאן-כלב ,התוכנית ללימודי מגדר,
הפקולטה למדעי החברה והרוח ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
 -2014-2011בשידור מת :מאבקו של הקולנוע בטלוויזיה ובאינטרנט ,חיבור לתואר דוקטור
לפילוסופיה של נעם פיינהולץ ,בהנחיית פרופסור פול פרוש ,חבר הוועדה מלווה בה משתתפים:
פרופ' פול פרוש – יו"ר ,פרופ' מנחם בלונדהיים ,פרופ' ריבקה ריבק ,ד"ר לימור שיפמן ,פרופ' ענר
פרמינגר.
 - 2013-2010זמר הג'אז לדורותיו :נישואי תערובת והכמיהה לטמיעה חברתית ותרבותית ,חיבור
לתואר דוקטור לפילוסופיה של יהודית פרידמן ,בהנחיית פרופסור יהודה מורלי ,חבר הוועדה
המלווה בה השתתפו :פרופ' יהודה מורלי – יו"ר ,פרופ' תרז מלאכי ,ד"ר עוזי רבהון ,פרופ' ענר
פרמינגר.
 .8שיפוט עבודות של תלמידי מחקר לתאר שני  M.A.ושלישי Ph.D.
 - 2018קולנוע מושתק על היסטוריה מושתקת – ניתוח הסרט בית (עמוס גיתאי ,)1980 ,תזה
) (MAשל יונתן חיימוביץ בהנחיית ד"ר עופר אשכנזי ,החוג להיסטוריה ,הפקולטה למדעי הרוח,
האוניברסיטה העברית בירושלים.
 ,The Metamorphosis of Cyberpunk - 2015חיבור לתואר דוקטור לפילוסופיה ) (Ph.D.של
גיידרי דווי ) (Gayadri Deviמהמכון הטכנולוגי בבומביי ,הודו
).(Indian Institute of Technology, Bombay, India
 - 2014-2013זמר הג'אז לדורותיו :נישואי תערובת והכמיהה לטמיעה חברתית ותרבותית ,חיבור
לתואר דוקטור לפילוסופיה ) (Ph.D.של יהודית פרידמן בהנחיית פרופ' יהודה מורלי ,הפקולטה
למדעי הרוח ,האוניברסיטה העברית בירושלים .אושרה סופית ב2.10.14-
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 - 2009הכוכבת כיוצרת והכוכבת כיצירה – ברברה סטרייסנד כמקרה מבחן ,חיבור לתואר
דוקטור לפילוסופיה ) (Ph.D.של זהר אלטמן ראביד ,הפקולטה לאמנויות ,אוניברסיטת תל-אביב.
 - 2012עין תחת עין :הקרבן התוקפני ב – ( The Passion of the Christמל גיבסון ,)2004 ,תזה
) (MAשל איילת אורפז בהנחיית פרופסור רעיה מורג ,התוכנית ללימודי תרבות ,האוניברסיטה
העברית בירושלים.
 - 2009-2010שופט בהצעת מחקר לדוקטורט ) (Ph.D.שלב א' של דן גבע ,הפקולטה לאומנויות,
אוניברסיטת תל-אביב.
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