
  

 

 

 

 

 

 
 הפורום להיסטוריה ותרבות גרמנית

 :מזמין אתכם
 

בהיסטוריה  לסדנה השנתית העשירית

  לחוקרים צעיריםותרבות גרמנית 
 

 2102לפברואר  2יום שני, 

 , האוניברסיטה העברית בירושלים210בית מאירסדורף, חדר 
 

-ופוסט דוקטורט, מסטר: שונים בשלבים מחקר תו/תלמידי של מחקרים יוצגו בסדנה

 .בתחום ה/בכיר ת/חוקר בתגובת תלווה הצגה כל. דוקטורט

 
ניתן  .2102בינואר  22 ,רביעי ליום עד השתתפותכם אשרו אנא מוגבל. המקומות מספר

 sadna.german@gmail.comשאלה: בכל במייל להירשם ולפנות

 
 הסדנה מתקיימת זו שנה עשירית בחסות:

 ה מרכז-DAAD 20-6883855 בירושלים אוניברסיטה העבריתה ,יםיללימודים גרמנ;  ריכרד ש"ע גרמנית מינרבה להיסטוריה מרכז 

 ; 23-5329038 אביב-אוניברסיטת תל ,להיסטוריה גרמנית מינרבה מכון ; 20-6882836 בירושלים העברית האוניברסיטה ,קבנר

המרכז ללימודי גרמניה ואירופה,  ; 23-808803023 אוניברסיטת חיפה ,לחקר החברה וההיסטוריה הגרמנית בת זמננו סמכון בוצריו

מרכז מינרבה ע"ש  ; 20-6533092לחקר יהדות גרמניה ומרכז אירופה  ירושלים בק ליאו מכון  ;23-8088869 חיפה, אוניברסיטת

 .20-6888929 בירושלים העברית האוניברסיטה ,גרמנית-פרנץ רוזנצוויג לחקר הספרות ותולדות התרבות היהודית

 

.הצופים הר לקמפוס כניסה אישור מהווה מזהה תעודה בצירוף זו הזמנה



 תכנית הסדנה
 

 דברי פתיחה וברכה 1-01:02::0

 בירושלים ם, האוניברסיטה העבריתיללימודים גרמני DAAD-ה, ראש מרכז פרופ' רות פיין
 גרמנית ותרבות בשם מארגני הסדנה, הפורום הישראלי להיסטוריה מורן פרל

 
 גלעד מרגלית ז"לפרופ' דברים לזכרו של 

 אוניברסיטת חיפהפרופ' עמוס מגד, 
 בירושלים אוניברסיטה העבריתה, רשמיר יג

 
 הפסקה 1::01:02-01

 
 קשרים, השפעות ויחסי גומלין ;גרמניה וישראל :מושב ראשון 1-02:52::01

 ,Zentrum für Antisemitismusforschung) האוניברסיטה הטכנית בברלין אנטישמיות,חקר המכון ל ,ג'ני הסטרמן
TU Berlin) 

 06-וה 06-פוליטיקה סביב שולחן ארוחת הערב: ביקורי פוליטיקאים מערב גרמנים בישראל בשנות ה

 האוניברסיטה העברית בירושליםאמריטוס, , פרופ' משה צימרמןמגיב: 
 

 האוניברסיטה העברית בירושלים ,דיין -יונתן שילה
 5491-5491היום ומחר, כאן ושם: ביטאון הגולים יוצאי מרכז אירופה בפלשתינה, 

 בק ירושלים; האוניברסיטה הפתוחה , מכון ליאופרופ' גיא מרוןמגיב: 
 

 בירושלים האוניברסיטה העברית ,מרים סמט
 אביב בתל העמלני הספר בית של וההיסטוריוגרפיה ההיסטוריה :העברי החינוך על הגרמניות ההשפעות לשאלת

 העשרים שנות בראשית

 אביב-, אוניברסיטת תליובל דרור פרופ' מגיב:
 

 הפסקה 11::02:52-0
 

 סוגיות משפטיות-בין גרמניה לישראל :מושב שני 11-05:02::0

 בירושלים , האוניברסיטה העבריתיהודית דורי

 בין ירושלים למינכן: דיון בהליכים המשפטיים בעניינו של הנאשם איוון דמיאניוק

 בירושלים , האוניברסיטה העבריתאריה-פרופ' מרים גורמגיבה: 
 

 בירושלים , האוניברסיטה העבריתעדי לבני
 סרבנות מצפון והמדינה: בין עימות להכרה: ישראל וגרמניה

 הפתוחה, האוניברסיטה פרופ' יגיל לוימגיב: 
 

 הפסקת צהריים 05:02-02:02
 

 עשור לסדנה להיסטוריה ותרבות גרמנית; התפתחות וחידוש :מושב שלישי 02:02-01:02

 אביב-אוניברסיטת תל ,ף סגלזד"ר 
 5066-5414פוליטיים בייצוגן הקרטוגרפי של מדינות חדשות באטלסים גרמניים, -היבטים גיאו

 אביב-תלאוניברסיטת  פרופ' יצחק שנל, מגיב:
 

 , מכון ויצמן למדעאמיר טייכר ר"ד
 גזעים סוטים: מדידות, ממוצעים וגרפים משונים באנתרופולוגיה של המאה העשרים

 אוניברסיטת חיפה פרופ' עמוס מגד, מגיב:
 

 ההפסק 1::01:02-01
 

 בעידן הטכנולוגי בישראל היסטוריה גרמנית: מושב רביעי 1::1-02::01

 בירושלים האוניברסיטה העברית ,אמיר מרמורו ד"ר שרון גורדון מייסדי הסדנה:בהשתתפות 


