עקבותיה של שמרות גרמית בישראל?
דודי פויכטוגר ,מכללת הרצוג
ספרות חז"ל והוראת אזרחות :חשיבה שמרית כבסיס תודעתי למחשבה אזרחית
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לא תתאפשר חיה בשטח המכון )חיה מוסדרת ב
תמוות שיצולמו במהלך האירוע יפורסמו באתר המ

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

סדנה
בין-אוניברסיטאית
3

יום ראשון |  2אוקטובר

למחשבה
פוליטית
בישראל
3

ז' תשרי תשפ"ג

10.15

התכנסות וקפה

12.30-10.30

מושב ראשון :אתיקה ,מלחמה ולוחמה – בחינה מחדש
דברי פתיחה :נציג הוועדה המארגנת – ניקול הוכנר ,נחשון פרז,
אמל ג'מאל ,איילת בנאי ,איל חוברס
יו"ר :רחל פרידמן (אוניברסיטת תל אביב)
דני סטטמן( ,אוניברסיטת חיפה)

רובוטים וכטב"מים :טכנולוגיות לחימה חדשות ועקרונות הלחימה הצודקת

עידית שפרן גיטלמן (המכון הישראלי לדמוקרטיה)

מידתיות – בין כיפת ברזל לפליטות

ניצן רותם (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,קמפוס אילת)

המשכיות מקוטעת :אתיקה ואנרגיה בהפסקות אש

מיכאל גרוס (אוניברסיטת חיפה)

הכרה באחריות לנפגעים אזרחיים :פיצוים רפואיים וכספיים במלחמה בת זמננו

מגיבה :הילה פיקלי (אוניברסיטת בר-אילן)
14.00-12.30

הפסקת צהריים

15.45-14.00

מושב שני :בין ספרות לפוליטיקה – קולות ושינוי דורות
יו"ר ומגיבה :אלה בלפר (אוניברסיטת בר-אילן)
דודי פויכטונגר (האוניברסיטה העברית בירושלים)

מפעל תרגום לעברית של ספרות (ילדים) כמבע אידיאולוגי

דוד אוחנה (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)

א.ב .יהושע :ספרות ,פוליטיקה ומולדת

תהל פרוש (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
17.30-16.00

שערי צדק ושערי ערך :כניסת הכלכלה לספרות העברית החדשה
מושב שלישי" :עמיתים קוראים ספרי עמיתים"
יו"ר :ניקול הוכנר (האוניברסיטה העברית בירושלים)

אמל ג'מאל (אוניברסיטת תל אביב) על ספרה של אנבל הרצוג (אוניברסיטת חיפה)

Levinas’s Politics: Justice, Mercy, Universality
University of Pennsylvania Press, 2020

אסתי רידר אינדורסקי (אוניברסיטת תל אביב; אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; מכון הרטמן; מכללת עמק
יזרעאל) על ספרה של הנרייט דהאן-כלב

An Anatomy of Feminist Resistance: Rebel in the Wilderness
Lexington Books, 2018

תום אלפייה (האוניברסיטה העברית בירושלים) על ספרו של שמואל לדרמן (האוניברסיטה הפתוחה;
אוניברסיטת חיפה)

Hannah Arendt and Participatory Democracy: A People’s Utopia
Palgrave Macmillan, 2019

יצחק ליפשיץ (מכון שלם) על ספרם של נחשון פרז (אוניברסיטת בר-אילן)
ויובל ג'ובני (אוניברסיטת תל אביב)

Governing the Sacred: Political Toleration in Five Contested Sacred Sites
Oxford University Press, 2020

אנבל הרצוג (אוניברסיטת חיפה) על ספרו של צ'רלס לש (האוניברסיטה העברית בירושלים)

Solidarity in a Secular Age: From Political Theology to Jewish Philosophy
Oxford University Press, 2022

18.00

ארוחת ערב
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ח' תשרי תשפ"ג
 12.30-10.30מושב ראשון :החומרים של "המקום" הישראלי – קדושה ,לאום ,בית ,אדמה
יו"ר :תמר ברגר (בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב)
שי לביא (מכון ון ליר בירושלים; אוניברסיטת תל אביב)
קרול קידרון (אוניברסיטת חיפה)

חדרי זיכרון ביתיים לחיילים נופלים :ביות הלאומי או הלאמה של הפרטי

איל חוברס (אוניברסיטת תל אביב)

מגולם באדמה :ערי מקלט ,וההפרדה בין האתי לפוליטי ביהדות

מגיב :נחשון פרז (אוניברסיטת בר-אילן)
14.00-12.30

הפסקת צהריים

15.45-14.00

מושב שני :העיר והסכסוך – חיפה כמודל לאזרחות משותפת?
יו"ר :ניר ברק (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
רונן בן אריה (הטכניון; האוניברסיטה הפתוחה)

אזרחות ופעולה פוליטית בין העיר למדינה :עירוניות מתחדשת בחיפה

איילת בנאי (אוניברסיטת חיפה)

"רפובליקת חיפה"? מחשבות על דמוקרטיה רפובליקנית בישראל

אמל ג'מאל (אוניברסיטת תל אביב)

איגרת על הסובלנות האסימטרית :מחשבות על נוסחת "החיים המשותפים"
בחיפה

ח'אלד פורני (אוניברסיטת תל אביב)

17.30-16.00

Wound Turbines: Living with the Ruins from 48 in Wadi Nisnas Today
שולחן עגול :ארגוני חברה אזרחית בישראל בפעולה  -מבט מהשטח
יו"ר :נחשון פרז (אוניברסיטת בר-אילן)
אסף שרון (אוניברסיטת תל אביב; מולד)
רות הלפרין קדרי (אוניברסיטת בר-אילן; מרכז רקמן)
ענאיה בנא (המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי)

הסדנה מיועדת
לחוקרים ולחוקרות בלבד
(בכלל זה דוקטורנטים)

מספר המקומות מוגבל

ההשתתפות מותנת
בהרשמה מראש
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