
  הזמנה
  סדנת חוקרים צעירים להיסטוריה גרמניתל

מכון מינרבה להיסטוריה גרמנית , בק ירושלים אוימכון ל, ש ריכרד קבנר באוניברסיטה העברית"מרכז מינרבה להיסטוריה גרמנית ע
ש בראון לתולדות "עהקתדרה , זמננו באוניברסיטת חיפה-מכון בוצריוס לחקר החברה וההיסטוריה הגרמנית בת, באוניברסיטת תל אביב

גרמנית -ש פרנץ רוזנצוויג לחקר הספרות ותולדות התרבות היהודית"מרכז מינרבה ע, היהודים בפרוסיה באוניברסיטת בר אילן
 גוריון בנגב-המרכז ללימודי גרמניה ואירופה באוניברסיטת חיפה והמרכז ללימודים גרמניים באוניברסיטת בן, באוניברסיטה העברית

,  ושל פוסט דוקטורנטיםבסדנה יוצגו עבודותיהם של דוקטורנטים.  גרמניתם להשתתף בסדנת חוקרים צעירים להיסטוריהמזמינים אתכ
  . וכל עבודה תלווה בתגובתו של חוקר בכיר בתחום

   ביד השמונה 2010  ינואר25הסדנה תתקיים ביום שני 

  :תכנית הסדנה

  פתיחה ודברי ברכה  9:00-9:20

   בנאורות היהודית" האקזוטי" דמותו ושימושיו של -' ברוך משנה הבריות'): תל אביב( שיין-ידלסוןאיריס א 9:20-10:20
  )אביב-תל(גדעון פרוידנטל ' פרופ: מגיב]                   שולמית וולקוב' בהנחיית פרופ[

   ם סופר"לב והחתנחמן מברס' ר: אורתודוקסיה ושאלת הרבנים, רומנטיקה: )ירושלים( מעוז כהנא  10:20-11:20
  )אילן-בר(גרשון בקון ' פרופ: מגיב                       ]ר מיכאל סילבר"בהנחיית ד[

  הפסקה 11:20-11:40
  הודעות ועדכונים  11:40-12:00
 1815-1866המדינות הבינוניות בגרמניה בשנים : ייצוג ופרקטיקות של מרחב המדינה): תל אביב (זף סגל  12:00-13:00

  )חיפה(ר צור שלו "ד: מגיב            ]     שולמית וולקוב'  פרופיתבהנחי[

  ארוחת צהריים 13:00-14:30
 פוליטיקה ופואטיקה ביצירות הפרוזה של מקס ברוד,  אתיקה-משינוי אידאי לשינוי פואטי ): חיפה (נורית פגי  14:30-15:30

  )אילן-בר(ר זהר מאור "ד: מגיב               ]     גבריאל צורן' פרופבהנחיית [
של נשים שעלו ארצה בעליה החמישית ממדינות מרכז זהותן המשתנה סיפור חייהן ו): בר אילן (דורית יוסף  15:30-16:30

  ]גיא מירון' פרופאלישבע באומגרטן ו' פרופבהנחיית [         .אירופה
  )מכללת דוד ילין (דורון נידרלנד' פרופ: במגי                                                           

  הפסקה  16:30-16:50
   בין גרמניה לארצות הברית-היסטוריוגרפיה של גרמניה בישראל  :שולחן עגול  16:50-17:50

  ).חיפה (ר יותם חותם"ד, )ירושלים (משה צימרמן' פרופ, )אביב-תל (מית וולקובשול' פרופ: משתתפים
  דיון מסכם  17:50-18:30

    
  !השתתפות מותנית בהרשמה מראש

  .2010 ינואר 8ם שישי נא אשרו השתתפותכם עד ליו    . ספר המקומות מוגבלמ
  

  .אנא פנו למייל זה בכל שאלה. sadna.german@gmail.com ולשלוח שם ומספר טלפון מייל בלבד-באירשם נא לה
  

  : טלפונים של המכונים
 הקתדרה לחקר יהדות פרוסיה; 03-6409731אביב - תל' אונ ת גרמניהיסטוריהון להמכ ;02-5880135 העברית' אונה מרכז קבנר

; 08-6461148גוריון - בן' המרכז ללימודים גרמניים אונ; 04-8288232/3 חיפה'  אונמכון בוצריוס; 03-5317251 אילן-בר' אונ
 העברית'  האונמרכז רוזנצוייג; 02-5633790 ירושליםבק מכון ליאו ; 04-8288159 חיפה' אונללימודים גרמנים ואירופיים המרכז 

02-5881909.  
  

 www.yadha8.co.il  אתר הבית, 02-5343956, בית הארחה יד השמונהלהנחיות הגעה אנא פנו ל


