
 הזמנה
 גרמנית להיסטוריה צעירים חוקרים לסדנת

 3122בינואר  32-ה, יום שני
 יד השמונה

 
 מינרבה מכון, ירושלים בק ואיל מכון ,העברית באוניברסיטה קבנר ריכרד ש"ע גרמנית להיסטוריה מינרבה מרכז

 באוניברסיטת זמננו-בת תהגרמני וההיסטוריה החברה לחקר בוצריוס מכון, אביב תל גרמנית באוניברסיטת להיסטוריה

 המרכזו העברית באוניברסיטה גרמנית-היהודית התרבות ותולדות הספרות לחקר רוזנצוויג פרנץ ש"ע מינרבה מרכז ,חיפה

 בסדנה .גרמנית להיסטוריה צעירים חוקרים בסדנת להשתתף אתכם מזמינים, חיפה באוניברסיטת ואירופה גרמניה ללימודי

 .בתחום בכיר חוקר של בתגובתו תלווה עבודה וכל ,םדוקטורנטי פוסט ושל ורנטיםדוקט של עבודותיהם יוצגו
 

 

 :הסדנה תכנית
 

 ברכה ודברי פתיחה 9:00-9:20 
 

 ,תחייתה של אמנות הספר העברי ברפובליקת ויימאר :האוניברסיטה העברית – גיל וייסבלאי  9:20-10:20

  (ירושלים[ )שומסקי יטרידימ' דר :מגיב] רד כהן'ירחמיאל ריצ' פרופ בהנחיית
 

 ,אלפרד רוזנברג ומיתוס המאה העשרים :תל אביבאוניברסיטת  – עמית ורשיצקי  10:20-11:20

  (תל אביב[ )בעז נוימן' דר :מגיב]שולמית וולקוב ' פרופ בהנחיית
 

 הפסקה 11:20-11:40
 

 ועדכונים הודעות 11:40-12:00
 

 השואה וסיפורת ספרות בין מתווך כמבנה האנקדוטה :בריתהאוניברסיטה הע – נח בנינגה  12:00-13:00
 (ירושלים[ )עמוס גולדברג' דר :מגיב]משה צימרמן ' בהנחיית פרופ ,השואה של ההיסטוריה לבין

 

 צהריים ארוחת 13:00-14:30 
 

 חלוקת הכלכלה הגרמנית והקמת מסך : DMark-ation  :אוניברסיטת קולומביה – שגיא שפר 14:30-15:30 
 (תל אביב[ )וזה ברונר'ז' פרופ :מגיב] ,8491-8491, הברזל

 

כישורים בשפה שנייה וזהות אתנית בהקשר של  :מנהייםאוניברסיטת  – אשרת הוכמן  15:30-16:30
 (ירושלים[ )עוזי רבהון 'דר :מגיב] ,המקרה הגרמני: השתלבות מהגרים בחברה קולטת

 

 הפסקה 16:30-16:50
 

 בין מדעי החברה למדעי הרוח  -בין גרמניה לישראל  :ולעג שולחן  16:50-17:50
 (יפו –א "המכללה האקדמית ת)דולב  –יעל השילוני ' דר, (ירושלים)גלעד נתן ' דר: מתדיינים

 (ירושלים)יפעת וייס  'פרופ :נחת הדיוןמ
 

 
 

 

 2011  ינואר 22 שישי ליום עד השתתפותכם אשרו אנא .מוגבל המקומות מספר

 
  sadna.german@gmail.com:שאלה בכל זה ייללמ פנו אנא

 טלפון ומספר שם ולשלוח בלבד מייל-באי רשםילה נא 

 
 :המכונים של טלפונים

      חיפה 'אונ בוצריוס מכון 03-6409731; אביב -תל' אונ גרמנית להיסטוריה המכון  02-5880135; העברית 'האונ קבנר מרכז

 מרכז  02-5633790; ירושלים בק ליאו מכון 04-8288159; חיפה 'אונ ואירופיים גרמנים ללימודים המרכז: 04-8288232/3

 02-5881909. העברית 'האונ רוזנצוייג

 

 www.yadha8.co.ilאו באתר  3393435-20' בטל, אנא פנו לבית הארחה יד השמונה, להנחיות הגעה
 

http://www.yadha8.co.il/

