
הזמנה

לסדנת חוקרים צעירים להיסטוריה גרמנית

מכון מינרבה להיסטוריה גרמנית באוניברסיטת תל- אביב,  מרכז מינרבה להיסטוריה גרמנית ע"ש ריכרד קבנר באוניברסיטה העברית,
הקתדרה לחקר יהדות פרוסיהמכון בוצריוס לחקר החברה וההיסטוריה הגרמנית בת- זמננו באוניברסיטת חיפה,  מכון לאו-בק בירושלים,  

באוניברסיטת בר-אילן ע"ש בראון,  ומרכז מינרבה ע"ש פרנץ רוזנצוויג לחקר הספרות ותולדות התרבות היהודית-גרמנית באוניברסיטה
יוצגו עבודותיהם של דוקטורנטים ושל פוסטהעברית  מזמינים אתכם להשתתף בסדנת חוקרים צעירים להיסטוריה גרמנית.  בסדנה 

דוקטורנטים, וכל עבודה תלווה בתגובתו של חוקר בכיר בתחום. 

  ביד השמונה2009 בפברואר 9הסדנה תתקיים ביום שני 

תכנית הסדנה: 

פתיחה ודברי ברכה9:00-9:20

בין ארץ ישראל לפרוסיה –  מאפיינים והבדלים בדרכי פעילותם של חברי המסדר (בר אילן):   שלמה לוטן9:20-10:20

יפורסם מגיב: .         [בהנחיית פרופ'  אויין פרידמן]הטבטוני 

 [בהנחיית פרופ'  שולמיתההיסטוריוגרפיה של עם ישראל הקדום בנאורות הגרמנית(תל אביב):  עפרי אילני 10:20-11:20
(תל אביב)פרופ' יעקב שביט וולקוב]                                                    מגיב: 

הפסקה11:20-11:40

הודעות ועדכונים11:40-12:00

[בהנחיית פרופ'  שולמיתמשנתו האקדמית של האנתרופולוג הגרמני אויגן פישר תל אביב):  (אמיר טייכר12:00-13:00
(חיפה)ד"ר עמוס מוריס- רייך וולקוב]                                                    מגיב: 

ארוחת צהריים13:00-14:30

14:30-15:30
מבתי הקפה למדבריות ערב ולמרחבי אסיה – הזהות אצל אינטלקטואלים יהודים מרכז(ירושלים): חנן חריף 

[בהנחיית פרופ'  סטיבן אשהיים ופרופ'אירופיים ופתרונותיה באיסלם, בפרו- פלסטיניות ובציונות פאן- אסייתית.  
(ירושלים, חיפה, בית ברל)ד" ר יותם חותם ישראל ברטל]                                           מגיב: 

יחסי גומלין בין הקהילה הרוסית בגרמניה לבין החברה הגרמנית בשנים: חיפה):   (סבטלנה וינשטיין15:30-16:30

(ירושלים)פרופ' אלי לדרהנדלר  [בהנחיית פרופ'  יפעת וייס]                 מגיב: 1918-1935

הפסקה16:30-16:50

בין גרמנית לעברית – שאלת השפה בכתביהם של גרשם שולם, ורנר קרפט ולודוויגאוקספורד):  (לינה ברוך16:50-17:50

 [בהנחיית ד"ר דיוויד גרויסר ופרופ'  ריצ'י רוברטסון]  שטראוס
(מכון ון ליר) פרופ' גבריאל מוצקין                                                              מגיב: 

היסטוריה גרמנית והמבט מבחוץשולחן עגול: 17:50-18:50
(ירושלים), עדי גורדון (חיפה) ד"ר גלעד מרגלית (תל אביב),  פרופ' ז'וזה ברונר מתדיינים: 

דיון מסכם18:40-19:20

2009 ינואר 30מספר המקומות מוגבל.  אנא אשרו השתתפותכם עד ליום שישי 

. אנא פנו למייל זה בכל שאלה. sadna.german@gmail.com ולשלוח שם ומספר טלפון באי-מייל בלבדנא להרשם 

טלפונים של המכונים: 
הקתדרה לחקר; 04-8288232/3; מכון בוצריוס 03-6409731; המכון להיסטוריה גרמנית בתל- אביב 02-5880135מרכז קבנר 

02-5881909, מרכז רוזנצוייג 02-5633790; מכון ליאו- בק 03-5317251 יהדות פרוסיה

www.yadha8.co.il, אתר הבית  02-5343956להנחיות הגעה אנא פנו לבית הארחה יד השמונה,  


