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  בכ"ד באייר, תשע"-כ"ג, 2012מאי ב 9-8
  )5(קומה  527חדר , נפתליאביב, בניין - אוניברסיטת תל

  

  

  
  

  )2012במאי,  8(יום שלישי 
  
  

  מושב פתיחה 13:30-11:30
  

 אביב)�תל אוניברסיטתיו"ר: פרופ' שלמה בידרמ� (
הציונות הדתית: בי�  –איל�) �בר אוניברסיטתיה יהודית, רופ' דב שוור� (החוג לפילוסופפ •

 �  אוניברסליז�לפרטיקולריז

מנהיגות דתית   �אביב) �תל אוניברסיטתראש מרכז תמי שטינמ�, פרופ' מוטי תמרקי� ( •
� אפריקה כבסיס להשוואה נוצרית לנוכח האפליה הגזעית בדרו

  
  צהרייםהפסקת  14:30-13:30

  
  :  תפיסות דתיות לאומיות בשאלה הערביתמושב שני - 16:30-14:30

  
  –אביב) �תל אוניברסיטתיו"ר ומגיב: פרופ' מנח� לורברבוי� (

מלחמה  –) אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית לחינו# "שאנ�"( רונ� לובי�ד"ר הרב  •
  ושלו� בי� ישראל לערבי� בהגות הציונות הדתית

ת המזרחי והקיבו� הדתי לשאלה יחס� של תנוע – הקיבו� הדתי)ד"ר נחו� ברוכי ( •
 הערבית 

 –העברית בירושלי�)  ברסיטה(מכו� ו� ליר, בית הספר לחינו#, האוניד"ר שלמה פישר  •
  מ"גוש אמוני�" ועד "נוער הגבעות": ניתוח רעיוני וסוציולוגי

  
  קפה הפסקת 16:45-16:30

  
  הערביתמושב שלישי: תפיסות חרדיות אשכנזיות וספרדיות בשאלה  18:45-16:45

  

  הרב ד"ר רונ� לובי� (אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית לחינו� "שאנ�")יו"ר ומגיב: 

ישראל וישמעאל: יחסו של הישוב היש� אל  � קר� (אוניברסיטת תל אביב) � מנח� קר� •
  הערבי� באר� ישראל.

 ו הייחודית שלעמדת –) אביב�תל אוניברסיטת ,החוג לתרבות עברית( רו� מרגולי�פרופ'  •
 הערבית סוגיה באשלג י.ל. הרב 

שמאל ימי�, שמאל, ימי�: ש"ס והשאלה  –הפתוחה) ברסיטה ד"ר ריקי טסלר (האוני •
  הערבית
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  הנהגה והגות יהודית בנושא השאלה הערבית

  

  כ"ד באייר, תשע"ב-, כ"ג2012מאי ב 9-8
  )5(קומה  527חדר , נפתליאביב, בניין - אוניברסיטת תל

  

  )2012במאי,  9(רביעי יום 
  

 

  

  מושב רביעי: תפיסות יהודיות אלטרנטיביות כלפי הערבים - 12:00-10:00
  

  )מרכז יעקב הרצוג(ד"ר גילי זיוו� יו"ר ומגיב: 

  –אביב) � תל אוניברסיטת(החוג להיסטוריה של ע� ישראל,  שלו� רצביפרופ'  •
ציונות, סוציאליז� דתי והומינז� מקראי  כמקורות לשלילת מדינת הלאו� היהודית של  

 '�  ו'האיחוד' 'ברית שלו

המכו� לחינו# יהודי, האוניברסיטה העברית , הרטמ�שלו� מכו� ( סד"ר אליק אייזק  •
� היחס לערבי בדתיות הליברלית והמחיר באהבת ישראל –) בירושלי

בי� אידיאולוגיה  – איל�)�בר אוניברסיטת ,לפרשנות ותרבות תכניתה( הגב' פוריה גל ג� •
  ציונית דתית למוסר אוניברסלי

  
  מושב חמישי: היבטים חברתיים ופוליטיים ביחס לשאלה הערבית – 14:00-12:00

  

  אביב)�(אוניברסיטת תלדוד אס# פרופ'  –יו"ר ומגיב 

  –איל�) � בר יברסיטתאונ, מחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיההד"ר ניסי� ליאו� ( •
 ישנה, שחקני� חדשי� אידיאולוגיה :הציונות הדתית שלאחר ההתנתקות

תוכניות מדיניות בימי�  –איל�)�בר אוניברסיטתהמחלקה למדעי המדינה, אשר כה� ( •
 הדתי 

על הנס המשולש: היהדות הליברלית  –ד"ר מיכאל מרמור (היברו יונ� קולג') הרב  •
 והשאלה הערבית

  
  

  הפסקת צהריים – 15:00-14:00
  

  מושב שישי: שיח אנשי ציבור  – 17:00-15:00
  

   (המכו� למחקרי ביטחו� לאומי)מאיר �יו"ר ומגיב: ד"ר יהודה ב�

 )אמי"ת, פתח תקווה(ראש ישיבת הרב יובל שרלו  •

 )המכו� לאסטרטגיה ציונית יו"ר( ישראל הראלמר  •

 )ירושלי� (מכו� שלו� הרטמ�ד"ר אריאל פיקאר  •

 (ארגו� "שוברי� שתיקה") מיכאל מנקי� •
  
 

    דברי סיכום – 17:30-17:00
 )אביב� תל אוניברסיטת ,החוג לתרבות עבריתפרופ' רו� מרגולי� (    


