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THE VAN LEER JERUSALEM INSTITUTE

מכון ון ליר בירושלים 

 מושב ראשון
11.45–10.15

מתודולוגיות בתיאוריה פוליטית ובמדע 
המדינה: בין חדשנות לשמרנות

יו"ר: פרופ' נחשון פרז | המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר רחל פרידמן | הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב 
 What is normative reconstruction? Or, on the relationship between

the political economy and the political theory of the welfare state

פרופ' הנרייט דהאן כלב | התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 
מתודולוגיות במגדר: היטמעות בדיסציפלינות או התבחנות כדיסציפלינה נפרדת

פרופ' נחשון פרז | המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן )ההרצאה בעברית(
 Is sensitivity to data conservative? Data usage and the problem of

critical distance in contextual and empirical political theory

 

מושב שני 12.00–13.30 
שמאל בישראל: קווים לדמותו הסתורה 

יו"ר: פרופ' אמל ג'מאל | החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' שלמה זנד | בית הספר להיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב
השוויון כמיתוס מודרני ומצבו של השמאל בעולם

פרופ' אנאבל הרצוג | בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה 
ריבונות והשמאל הצרפתי הפוסט-מרקסיסטי: ליפור ורנסייר

פרופ' דני פילק | המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
שמאל ליברלי, שמאל פופוליסטי או שמאל רפובליקני? אלטרנטיבות מול בלוק 

בורגני וימין פופוליסטי

מגיב: ד"ר מתן קמינר | עמית פוסט-דוקטורט בתוכנית עמיתי מרטין בובר באוניברסיטה 
העברית בירושלים ופעיל בארגון ״אקדמיה לשוויון״

13.30–15.00 ארוחת צוהריים

מושב שלישי 15.00–16.30
סמכותנות וניאו-ליברליזם בישראל ובעולם

 יו"ר: ד"ר ניקול הוכנר | המחלקה למדע המדינה והתוכנית ללימוד תרבות, 
האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר אמית אביגור-אשל | המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, המכללה האקדמית ספיר
מה שקרל פולני ִפספס: קפיטליזם, לגיטימציה והבטחות

אילת מעוז | המחלקה לאנתרופולוגיה, אוניברסיטת שיקגו
הספר ואחוזת המטעים: הדקדוק הקולוניאלי של הדיאלקטיקה הסמכותנית 

 ד"ר ארז מגור | עמית פוסט-דוקטורט בתוכנית עמיתי מרטין בובר, 
האוניברסיטה העברית בירושלים

התנחלויות, תעשיית ההיי-טק והיסודות הפוליטיים של הניאו-ליברליזם בישראל

מושב רביעי 17.00–18.30
בידיים שלובות: אימפריאליזם וליברליזם במאה ה-19 ומעבר

יו"ר: ד"ר ליאור ארז | בית ספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה

ד"ר ואא'ל אבו-עקסה | המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים
מודרניות מנקודת מבט דיאכרונית: לדמיין ציביליזציה בשפה הערבית של המאה ה-19

ד"ר שמוליק לדרמן | בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה
דמוקרטיה ייצוגית והשראה קולוניאלית: ג'ון סטיוארט מיל כמקרה מבחן

ד"ר ח'אלד פוראני | החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  )ההרצאה בעברית(
Modern Sovereignty, Principle of Indivisibility, and Khalifah: 

revisiting a Qur’anic ideal from within the Palestinian condition

19.00–21.00 ארוחת ערב

ראשון 
כז בתשרי, תשפ״ב 
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 סדנה 
בין-אוניברסיטאית 
 למחשבה

 פוליטית

בישראל

מכון ון ליר בירושלים
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יברסיטת תל אביבסים מזרחייליר בירושלים מכון ון; , או  
  , אויברסיטת תל אביבמיכאל קוצ'ין

  
   16:00–15:30  הפסקת קפה 

  
     16:00–17:45ימושב ש

  בוא איטלקטואלי?ימחשבה שמרית בישראל: אסכולה מקומית או י
  

  גוריון בגב-, אויברסיטת בןכלב-הרייט דהאןיו"ר: 
 

  אויברסיטת חיפה ,אבל הרצוג
  אוליברליזםשמרות, פופוליזם, 

  
  ה העברית בירושליםאויברסיטה ,עמית איזמן

  אידיאולוגיה-השמרות של הציוות הדתית: בין אידיאולוגיה וא
  

  ; מרכז שפיוזה, מכון ון ליר בירושליםאילן-אויברסיטת בר ,פיי איפרגן
   עקבותיה של שמרות גרמית בישראל? 

  
  מכללת הרצוג ,דודי פויכטוגר

  חשיבה שמרית כבסיס תודעתי למחשבה אזרחית :והוראת אזרחותספרות חז"ל 
  
 
 
  

            
  
  
  
  

  
  

  02-5605222, ירושלים, טל' 43מכון ון ליר בירושלים, רחוב ז'בוטיסקי 
www.vanleer.org.il 

 
  

  הסמוכים).לא תתאפשר חיה בשטח המכון (חיה מוסדרת ברחובות 
  תמוות שיצולמו במהלך האירוע יפורסמו באתר המכון וברשתות החברתיות
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 ההשתתפות מותנת
בהרשמה מראש 

politicaltheoryisrael@gmail.com

מספר המקומות מוגבל
ההשתתפות בהתאם להנחיות התו הירוק
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