הפורום להיסטוריה ותרבות גרמנית
מזמין אתכם:
לסדנה השנתית האחת-עשרה בהיסטוריה ותרבות גרמנית
לחוקרות ולחוקרים צעירים
יום שני 25 ,בינואר 2016
אוניברסיטת חיפה
]מגדל אשכול ,חדר הסנאט ,קומה [29
בסדנה יוצגו מחקרים של תלמידי/ות מחקר בשלבים שונים :מאסטר ,דוקטורט ופוסט-דוקטורט.
ההצגות ילוו בתגובה של חוקר/ת בכיר/ה בתחום.
מספר המקומות מוגבל .אנא אשרו השתתפותכם עד ליום חמישי ה .21.1.16
ניתן להירשם ולפנות במייל בכל שאלהcshalev1@univ.haifa.ac.il :

הסדנה מתקיימת זו השנה האחת-עשרה בחסות:
מרכז ה DAAD-ללימודים גרמניים ,האוניברסיטה העברית בירושלים  • ;02-5883866מרכז מינרבה להיסטוריה גרמנית ע"ש
ריכרד קבנר ,האוניברסיטה העברית בירושלים  • ;02-5880135מכון מינרבה להיסטוריה גרמנית ,אוניברסיטת תל-אביב 03-
 • ;6409731מכון בוצריוס לחקר החברה וההיסטוריה הגרמנית בת זמננו ,אוניברסיטת חיפה  • ;04-8288232/3המרכז ללימודי
גרמניה ואירופה ,אוניברסיטת חיפה • ;04-8288159 ,מכון ליאו בק ירושלים לחקר יהדות גרמניה ומרכז אירופה • ;02-5633790
מרכז מינרבה ע"ש פרנץ רוזנצוויג לחקר הספרות ותולדות התרבות היהודית-גרמנית ,האוניברסיטה העברית בירושלים 02-
.5881909

תכנית הסדנה
9:30

התכנסות

10:15- 10:00

דברי פתיחה וברכה

פרופ' עלי זלצברגר )ראש המרכז ללימודי גרמניה ואירופה באוניברסיטת חיפה(
פרופ' מנפרד לאנשטיין )שר הכלכלה לשעבר של גרמניה ,מייסד מכון בוצריוס ויו"ר הועד המנהל של קרן
צייט ,המבורג\גרמניה(

11:30-10:15

הגירה של ידע :השפעות גרמניות על החברה בישראל

עמית לוי )האוניברסיטה עברית(" :מהפכה פנימית שלמה"  :מאיר מרטין פלסנר והאוריינטליזם היהודי – הגרמני
בין מפגש טקסטואלי למפגש פיזי
מגיב :ד"ר יוני פורס )בי"ס להיסטוריה ,אוניברסיטת תל-אביב(
עיינה הלפרן )האוניברסיטה העברית( :עובדות סוציאליות חלוצות ביישוב העברי וההקשר הגרמני והציוני:
חשיפת מקומן של נשים נשכחות בהיסטוריית המקצוע
מגיב :ד"ר ירון ג'אן )בי"ס להיסטוריה ,אוניברסיטת חיפה(

11:45 – 11:30

הפסקה

13:00 – 11:45

הדי המלחמה :מפולין לניו יורק

אנה קוואלקו )האוניברסיטה העברית(" :לרסן את המזרח הפרוע" :תפקידה של המורשת הגרמנית בבניית
לאום הפולני בשלזיה תחתית 1947-1945
מגיב :ד"ר שגיא שפר )אוניברסיטת תל אביב(
בלהה שילה )האוניברסיטה העברית( :תהליך הרסטורציה של אוסף יווא מאופנבאך ליווא ניו יורק לאחר מלחמת
העולם השנייה
מגיב :פרופ' עמוס מוריס-רייך )מכון בוצריוס ,אוניברסיטת חיפה(

14:00 - 13:00

ארוחת צהריים וביקור בתערוכת קונראד אדנאוור

15:30 - 14:00

תרבות בתקופה הנאצית

ליאור טיבט )האוניברסיטה העברית( :קולנוע והיסטוריה – סרטי ביסמארק כמקרה בוחן
מגיב :ד"ר עופר אשכנזי )מרכז קבנר ,האוניברסיטה העברית(
עופר אידלס )אוניברסיטת תל אביב( :משחקים מדומיינים :היישוב היהודי בפלשתינה והאולימפיאדה ה11-
מגיב :פרופ' משה צימרמן )האוניברסיטה העברית(

15:30 – 15:15

הפסקת קפה

16:45 – 15:30

פוסט מלחמה :מפגשים בין גרמניה לישראל בעשור השני לקום המדינה

נטע שפירא )אוניברסיטת חיפה( :סערה בחדר האוכל :אוסקר אדר וגרמנים נוספים בקיבוץ הזורע
1960 - 1957
מגיבה :פרופ' יפעת וייס )מרכז מינרווה ע"ש פרנץ רוזנצוויג ,האוניברסיטה העברית(
עמרי אדומי )האוניברסיטה העברית( :הקשרים הביטחוניים בין ישראל ומערב גרמניה 1957-1967
מגיב :ד"ר רוני שטאובר )אוניברסיטת תל אביב(
17:30 – 16:45

פאנל דיון :גרמנים בתל אביב – ישראלים בברלין ,שינויי פרספקטיבה

פרופ' פניה עוז-זלצברגר )המרכז ללימודי גרמניה ואירופה ,אוניברסיטת חיפה(
פרופ' גיא מירון )מכון לאו בק ירושלים ,האוניברסיטה הפתוחה(
ד"ר הדס כהן )המכון לחקר מדעי החברה ,ברלין(
17:45 - 17:30

סיכום

קטרינה קונארק )המרכז ללימודי גרמניה ואירופה ומכון בוצריוס ,אוניברסיטת חיפה(
 17:45קבלת פנים

