
15:00   פתיחה וברכות
ד"ר אירנה אווה בן דוד, מנהלת מכון ליאו בק ירושלים

פרופ' גלילי שחר, יו"ר מכון ליאו בק ירושלים והחוג לספרות השוואתית אוניברסיטת תל אביב

15:15-16:30 רוח ירושלמית או מעבר בין תרבויות גרמניה וישראל
יו"ר:  ד"ר איריס נחום (האוניברסיטה העברית בירושלים)

דנה רובינשטיין (האוניברסיטה העברית בירושלים)
Between Marburg and Jerusalem: Comparative Bible Translation Exegesis in the Thought of Nehama Leibowitz

ד"ר גיל וייסבלאי (האוניברסיטה העברית בירושלים)
שותפות יצוקה בעופרת: טיפוגרפים גרמנים בשירות הספר העברי

ד"ר אור שרף (אוניברסיטת חיפה)
The Dialectics of Feeling: Hugo Bergman’s and Gershom Scholem’s Political Theologies of Zionism

16:45-18:15   חינוך ואסתטיקה של המרחב 
יו"ר: פרופ' משה צימרמן (האוניברסיטה העברית בירושלים)

( מיֶרלָה סולומון (אוניברסיטת בר אילן
תפקיד השמש כסמל מעצב אתוס לאומי בתרבות הנאצית: מאומנות למחשבה פוליטית

Yael Vishnizki-Levi (University of Warsaw)

The Photographic Collection of the First Jewish Museum in Berlin – Jewish Art and Education in the Weimar Republic

(UCLA ד"ר רועי בל (
פדגוגיה של התנחלות: מוסדות לילדים ונוער בסיכון והגירמון של אזורי הגבול הפולניים של פרוסיה לפני מלחמת העולם הראשונה

פרופ' גלית נגה-בנאי (האוניברסיטה העברית בירושלים)
להחזיר עטרה ליושנה ולשכוח?

18:30-20:30   New Beginnings in German Modernist Literature and Thought    

To Register for this Session Please Click HERE/להרשמה למושב זה אנא לחצו כאן

Chair: Prof. Vivian Liska (University of Antwerp/The Hebrew University of Jerusalem)

Dr. Amir Engel (The Hebrew University of Jerusalem)

Death and New Beginnings: The Case of Carl Einstein’s Expressionist Novel "Bebuquin"

Dr. Asif Rahamim (Franz Rosenzweig Minerva Research Center for German-Jewish Literature and Cultural History)

After the End, Before the Beginning: Paul Celan's "Radical Hope"

Dr. Chiara Caradonna (The Hebrew University of Jerusalem)

The Recollection of Revolution. From Gustav Landauer to Hannah Arendt

( ארנון דקס  (אוניברסיטת בר-אילן
הגבנונאים: דמותו של הגיבן כביטוי לזיכרון התרבותי בכתיבתם של ולטר בנימין ופאול צלאן

Respondent: Prof. Amir Eshel (Stanford University)

18:30-20:30 גישות השוואתיות חדשות להיסטוריה יהודית-גרמנית: הגירה, פילוסופיה ותיאולוגיה  
יו"ר: ד"ר ויולה אליאנוב-ראוטנברג (מכון בוצריוס לחקר החברה וההיסטוריה הגרמנית בת זמננו, אוניברסיטת חיפה)

סילבנה קנדל למדן (מכון בוצריוס לחקר החברה וההיסטוריה הגרמנית בת זמננו, אוניברסיטת חיפה)
'מלך' או 'מלכות'? על תפקידו של החילון בעולם המודרני'

Marie Ch. Behrendt (The Bucerius Institute for Research of Contemporary German History and Society, University of Haifa)

Modern and Postmodern Models of German-Jewish Migration: The (Un)Making of a German-Jewish Diaspora

ניב פרלשטיין (מכון בוצריוס לחקר החברה וההיסטוריה הגרמנית בת זמננו, אוניברסיטת חיפה)
אינטלקטואלּיות טרנס-לאומית בין גרמניה וצרפת בשנות ה-30 :עמנואל לוינס ו"הבריחה" אל היהדות

מגיב: פרופ' כריסטוף שולטה (אוניברסיטת פוטסדם)

הכנס השנתי בלימודים גרמניים | תשפ"א | 5/6.7.21

For Registration Please Click HERE / להרשמה אנא לחצו כאן אירוע מקוון | 

 5.7.2021 יום שני | 

 6.7.2021 יום שלישי | 

For Registration Please Click HERE / להרשמה אנא לחצו כאן אירוע מקוון | 

09:45-11:00   אימפריה ומודרנה: מפגשים בין-תרבותיים בקרב יהדות אשכנז בראשית העת החדשה
יו"ר: ד"ר איה אלידע (האוניברסיטה העברית בירושלים)

Dr. Magdaléna Jánošíková (Ben Gurion University of the Negev)

Expertise on the Rise: The Use of Latin and Vernacular Medical Books in Ashkenazi Medical Writings, 1500-1700

( אוריה שחור (אוניברסיטת בר-אילן
מהר"ל מפראג והאימפריה הרומית של בית הבסבורג

פרופ' גדי אלגזי (אוניברסיטה תל אביב)
של מי אתה, ילד? קפלר ומיגדור הידע

11:15-13:15   השרץ, הגן, המחלה: קרעים וזיקות בין טבע לתרבות בספרות הגרמנית הקלאסית והחדשה
יו"ר: טל יחזקאלי (אוניברסיטת תל אביב)

ערן הורוביץ (אוניברסיטת תל אביב)
הטבע והרוח של תומאס מאן

נגה רש (אוניברסיטת תל אביב)
"פולחן המקקים הנצחי": שרצים בספרות יהודית מודרניסטית

ירדן בן-צור (אוניברסיטת תל אביב)
האילן הוימארי והגן השיראזי: גתה, ריקרט והשורשים הפרסיים של פרויקט ספרות העולם

מגיבה: פרופ' מיכל בן חורין (אוניברסיטת בר אילן)

11:15-13:15   Secularization, Politics and Authority in Twentieth Century German Jewish Thought

To Register for this Session Please Click HERE/להרשמה למושב זה אנא לחצו כאן

Chair: Dr. Yemima Hadad (Potsdam University)

Dr. Yael Almog (Durham University)

Arendt, Political Action, and the Jewish State

Ido Ben Harush (Yale University)

The Blueprint of a New World: Arendt, Kafka, and Crises of Secularism

Dr. Daniel M. Herskowitz (University of Oxford)

Secularization as De-Legitimation: Hans Jonas and Karl Löwith read Martin Heidegger

Respondent: Adi Molad (Tel Aviv University)

13:15   Closing Remarks | דברי סיכום
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לשנות: 11:15

לשנות: 11:30

לשנות: 11:30

לשנות ל:
מדע ומפגש בין-תרבותי במרחב דובר-הגרמנית בעת החדשה המוקדמת

לשנות ל:
בית הספר למדעי התרבות, אוניברסיטת תל אביב

לשנות ל: אוניברסיטת תל אביב


