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שואה וג'נוסייד: בין הייחודי למשותף
יום עיון לרגל פתיחת מסלול דו-ראשי מובנה של המחלקות לספרות משווה והיסטוריה כללית

9:00 התכנסות וכיבוד קל
9:15 ברכות: פרופ' אליעזר שלוסברג, דקן הפקולטה למדעי הרוח
                     ד"ר הילדה נסימי, רמ"ח המחלקה להיסטוריה כללית

                      ד"ר מיכל בן-חורין, רמ"ח המחלקה לספרות משווה
                     ד''ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן

11:30-9:30 מושב ראשון: פאנל בנושא שואה כג'נוסייד או שואה וג'נוסייד
מנחה: ד"ר דורון אברהם )המחלקה להיסטוריה כללית, אוני' בר אילן(

פרופ' דן מכמן )המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו והמכון לחקר השואה, אוני' בר אילן(
פרופ' משה צוקרמן )מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, אוני' תל אביב(

פרופ' חווי דרייפוס )החוג לתולדות עם ישראל, אוני' תל אביב(
פרופ' איריס רחמימוב )החוג להיסטוריה כללית ומכון קמינגס לחקר רוסיה ומזרח אירופה, אוני' תל אביב(

12:00-11:30 הפסקת קפה

13:30-12:00 מושב שני: משפט, צדק ואסתטיקה של עדות
יו"ר: ד"ר שמעון אוחיון )מנהל מרכז דהאן, אוני' בר אילן(

ד"ר רננה קידר )תכנית עמיתי מרטין בובר, האוניברסיטה העברית(
המורשת המשפטית של השואה - משפט אייכמן וריבוי הקולות במשפטי ג׳נוסייד עכשוויים

פרופ' שמואל רפאל )מכון סַלטי לחקר הלאדינו, המחלקה לספרות עם ישראל, אוני' בר אילן(
הלאדינו כלוח זיכרון לנספים בשואה

ד"ר מרים ריינר )המחלקה לאמנות יהודית, אוני' בר אילן(
אמנות פליטים – איוון ריין בקראליביצה – פורטו רה, קרואטיה, 1942

אוניברסיטת בר אילן, אולם בק )בנין 410(
יום א' כ"ג בניסן )8.4.18( שעות 9:00 – 18:30

15:00-13:30 הפסקת צהרים

16:30-15:00 מושב שלישי: התגלמויות של רוע ואלימות
יו"ר: פרופ' קימי קפלן )המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, אוני' בר אילן(

פרופ' דב סטוצ'ינסקי )המחלקה להיסטוריה כללית, אוני' בר אילן(
ג׳נוסייד או חורבן? פריי ברתולומה דה לאס קאסס והכיבוש הספרדי

ד"ר שלומי מועלם )המחלקה לספרות משווה, אוני' בר אילן(
עוצמה חסרת גבולות: מקורותיה של פילוסופית האלימות
פרופ' חנוך בן פזי )המחלקה למחשבת ישראל, אוני' בר אילן(

האסתטיקה של העדות על הרוע - אתגר מוסרי

17:00-16:30 הפסקת קפה

18:30-17:00 מושב רביעי: סוגיות של ייצוג אסתטי ומגדרי
יו"ר: ד"ר מיכל בן חורין )המחלקה לספרות משווה, אוני' בר אילן(

פרופ' רינה לפידוס )המחלקה לספרות משווה, אוני' בר אילן(
גופו של יהודי בפולקלור ובספרות: דוגמה לאנטישמיות

פרופ' תמר וולף-מונזון )המחלקה לספרות עם ישראל, אוני' בר אילן(
גבולות המשיכה אל האֵחר: עיון בפואמה הגנוזה 'חנה'לי מדורוהוי' ליעקב אורלנד

פרופ' יהודה מורלי )החוג ללימודי התיאטרון, האוניברסיטה העברית(
הערצת היטלר אצל ז'אן קוקטו ויוצרים צרפתיים אחרים

ועדה מארגנת: ד"ר הילדה נסימי, ד"ר שלומי מועלם, ד"ר דורון אברהם, ד"ר מיכל בן-חורין
הכניסה חופשית, הצבור מוזמן

הפקולטה למדעי הרוח
המחלקה להיסטוריה כללית | המחלקה לספרות משווה  | הקתדרה ע''ש סימון וייל 

  המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו
הקתדרה למנהיגות בעתות מצוקה ע''ש הרב משה חיים לאו ||


