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מכון ון ליר בירושלים 
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הברעל
יום חמישי
 7 בנובמבר 2019 
 פתיחת דלתות
בשעה 19:00

מהי החילוניות 
הישראלית כיום והאם 

יש לה עתיד? 
מכון ון ליר בירושלים מבקש 

לבחון מחדש שאלות עומק הקשורות 
בדתיות ובחילוניות ולהציע חשיבה מחודשת 

על מהות החילוניות בזמננו.
 בערב חילוניות על הבר נקיים במקביל שלושה 

 מפגשים בפאבים ובבתי קפה בעיר תל אביב–יפו. 
במפגשים ישוחחו ביניהם הוגים, יוצרות, חוקרות וחוקרים 

 העוסקים בתחום, בשיתוף הקהל הרחב, על חילוניות היום ובעבר,
בישראל ובעולם.

הכניסה 
חופשית

מפגשים מקבילים על חילוניות בתל אביב–יפו 
"תולעת ספרים"  |  "אוזןבר"  |  "יאפא"

תולעת ספרים רח' מזא"ה 7, תל אביב   

בין חילוניות ופוסט-חילוניות   21:15–20:00

פרופ' שי לביא, ראש מכון ון ליר בירושלים; אוניברסיטת תל אביב   

פרופ' אווה אילוז, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים;     
עמיתת מחקר בכירה במכון ון ליר בירושלים   

בין מסורתיות לחילון   22:45–21:30

פרופ' ניסים מזרחי, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב;     
עמית מחקר בכיר במכון ון ליר בירושלים   

ד"ר אבישי בן חיים, כתב ופרשן לענייני חרדים בחדשות 13   

אוזןבר רח' קינג ג'ורג' 48, תל אביב   

ברוך ה', ישראל מתחלנת: מבט אחר על דת וחילוניות   20:45–19:30

ד"ר יוכי פישר, ראשת תמת "קדושה, דת וחילון" והמשנה לראש המכון, מכון ון ליר בירושלים   

ד"ר רני יגר, עמית מחקר, מנהל מיזם התנ"ך ומחלקת הטקסים, מכון שלום הרטמן;     
מייסד עמית של בית תפילה ישראלי   

"אין אלוהים, אבל בגללו הפסדנו בבחירות": פוליטיקה ודתיות בישראל   22:15–21:00

ד"ר עפרי אילני, עמית פולונסקי במכון ון ליר בירושלים; היסטוריון ועיתונאי   

אלי ביתאן, עיתונאי חרדי בתאגיד השידור הציבורי "כאן"; כותב ב"מקור ראשון"   

יאפא חנות ספרים בערבית ועברית ובית קפה רח' יהודה מרגוזה 33, יפו    
     

  
חילוניות בחברה הערבית )בשפה הערבית(  21:30–20:00

אבתיסאם מראענה-מנוחין, תסריטאית ובמאית; מרצה לקולנוע במכללת ספיר   

מרזוק אלחלבי, משפטן וסופר, מוסמך במדעי המדינה, מומחה ללאומיות ערבית   

  

  

  

 לפרטים נוספים:

shirak@vanleer.org.il ,02-5605251/22

vanleer.org.il

מס' המקומות 
מוגבל


