
 
 

 הודעה לעיתונות: 
 

   #6 בישראללילה של פילוסופיה 

   2021ביוני  10יום חמישי, 
 ללא תשלום(( מהדורה מקוונת

 
הפעם   המכון הצרפתי בישראל יתקיים זו  ביוזמתלילה של פילוסופיה  

 השישית, והשנה באופן מקוון. 
פילוסופים   ישתתפו  רוח  באירוע  צרפת,  ואנשי  גרמניה,  מישראל, 

בישראל   עם מכון גתה ישראל, המכון הפולניבשת"פ    פולין ואוסטריה
 . ופורום התרבות האוסטרי

  הרצאות, מפגשים ספרותיים ומוסיקליים ודיג'י   , פאנלים  כן יתקיימו
 ארט... - בשילוב וידיאו סט

 
פילוסופיה", של  העולם   "לילה  ברחבי  משתתפים  אלפי  הסוחפת  עולמית  למסורת  כבר    הפך 

 .  ובישראל הוא ללא ספק אחד מאירועי התרבות הבולטים

 לילה של פילוסופיה השנה, בפורמט המקוון יתמקד בשאלה של "עתיד הדמוקרטיה". 

 השאלות הבאות:לנוכח משברים הולכים וגדלים, עלינו להציג את אורלי: " -לדברי רפאל זגורי

כיצד לחשוב מחדש ולהמציא את הדמוקרטיה בימינו? כיצד ניתן להחיות מחדש את האידיאלים 
בהכרח  ובכך  זמננו  על  העולים  המרובים  האיומים  עם  להתמודד  בכדי  שלנו  הדמוקרטיים 

 או שמא   ,קוות בדמוקרטיהתלות תמשפיעים על עתידנו? ויתרה מכך, האם אנו עדיין יכולים ל
 " האידיאל של הדמוקרטיה? רק לשמר נידונו

 

, לילה של פילוסופיה הוא מסע פילוסופי עשיר ומרתק בשלל נושאים מגוונים לאורכו של הלילה
מגוונות. דעות  ולהבעת  לשיח  נקשיב    פלטפורמה  הזה  בוערים  ע נחשוב,ובלילה  נושאים  ל 

 שמעסיקים את העולם בכלל והחברה הישראלית על כל חלקיה בפרט.  
  מבחינה בינלאומית לילה של פילוסופיה מקדם דיאלוג של ישראל עם העולם ומבחינה מקומית 

ים,  נחילו/דתייםערביים,  /יהודים  :הישראליתמאפשר דיון עשיר בין הזרמים השונים בחברה  הוא  
 פוליטיקאים ועוד./אקדמאים

 

 אורלי -רפאל זגורי ד"ר הוא הפילוסוף  האירוע אוצר
 (אוניברסיטת שטוטגרט, גרמניה - IZKTרייך )נד"ר פליקס היידייעוץ: 

 
 



 
 

שאלות  להפנות  לקהל  יתאפשר  בו  פתוח  צ'ט  יתקיים  המקוונים  באירועים  לצפייה  בנוסף 
 לדוברים. 

 
לאחר  ( וHélène Cixousהלן סיקסו )הסופרת  עם הרצאה של    16:00בשעה  רוע ייפתח  יהא

 .אורלי, אוצר לילה של פילוסופיה-רפאל זגורימכן 
, (Robert Badinter) רוברט בדינטר מושב כבוד בו יקח חלק פרופ'יתקיים  19:30שעה ב

אשר נשיא לשעבר של המועצה לחוקה בצרפת,    ,לשעבר  צרפתי, שר המשפטים המשפטן
   בשל חלקו המרכזי בהחלטה להוציא את עונש המוות בצרפת מחוץ לחוק.בין היתר נודע 

 
השנה: המשתתפים  סיקסו  פרופ'  בין  בשפה  ,  (Hélène Cixous)  הלן  הסופרות  מגדולות 

   המונח"כתיבה נשית".ומי שביססה את יסטיות בעולם, נההוגות הפמחשובות מהצרפתית ו
 , מרצה למדעי המדינה במכון ללמודי פוליטיקה בליון,  (Philippe Corcuff) פיליפ קורקוף

, יצרנפרופ' מרדכי קרמנשיא האגודה הבינלאומית לפילוסופיה עם ילדים,    -  פרופ' אריה קיזל
פרופ' סנדרה ,  אילוזאווה  פרופ'  ,  פרופ' יוסף אגסי,  תומר פרסיקו,  ייוסי סוכר,  ברעם  ניר

בפריז,  ,  (Sandra Laugier)  לוג'יר עכשווית  לפילוסופיה  המרכז    מנון הפילוסופית  מנהלת 
פמיניסטית  (Manon Garcia)  גרסיה בפילוסופיה  ס  ,העוסקת  אסכולת    –  ראמרטין  יורש 

נסראלה  וגם פרנקפורט,   חאג'  ורדה  הפה....שתדבר   -  ד"ר  לרפואת  מומחית 
 על....פסיכואנליזה!

 
 בין הנושאים שידונו בהם השנה: 

 עתיד הדמוקרטיה  •

 לקחים מוסרייים מתכניות טלויזיה "בטחוניות"  •

 פילוסופיה עם ילדים  •

 מול העולם  ספרות •

 האם "הסכמה" דרושה לקיום סקס מבחינה אתית? •

 פילוסופיה כדרך חיים   •
 ועוד ועוד....

 
 
  



 
 

 2021ביוני  10להלן תכנית אירועי לילה של פילוסופיה 
בעברית / אנגלית / צרפת האירועים מתקיים   

 
 טר - )אנגלית(החתול והטירה  .1

אורלי, אוצר לילה של -רפאל זגורי לאחר מכן ( וHélène Cixousהלן סיקסו )
  פיה. פילוסו

16:00-17:00 
 

  מושב פתיחה .2
שר  ,(Robert Badinterרוברט בדינטר ) בהשתתפות שגרירים ואורח כבוד

 המשפטים של צרפת לשעבר ונשיא מועצת החוקה הצרפתית לשעבר
19:30-19:55 

 

20:00-21:00 
 

   
 )עברית(  העם? –" אנחנו" .אנחנו העם .3

 רב שיח פילוסופי
 אריק קרמפף  ליאת פרידמן, ד"ר רונית פלג, מרדכי קרמניצר, עידן צבעוני,

20:00-21:00 
 

 )עברית(  אזרחות בין אתניות, דת ולאום .4
 נון-יוסף אגסי ויגאל בן

20:00-20:50 
 

 )עברית(  פילוסופיה עם ילדים .5
 אריה קיזל , פרלמן, טליה בירקאן, מרום ברזילי-סיגל נאור

20:00-21:00 
 

6. Il était une foi en 2021  )צרפתית( 
Rachel Verliebter, Gaelle Hanna Serero   

20:00-20:50 
 

7. and (its) unconscious Democracy )אנגלית( 
Perla Miglin, Wardi Haj Nasrallah, Khalil Sbeit, Fabian Fajnwaks (Paris) ,

Marco Mauas 
20:00-21:00 

  



 
 

 

21:00-22:00 
 

 
 )עברית(  ספרות מול העולם .8

  ניר ברעם ויוסי סוכרי
21:05-21:55 

 
9. The Future of Democracy )אנגלית( 

Paula Diehl, Oliver Marchart ,Jan Sowa ,Cédric Cohen-Skalli 
21:00-22:00 

 
10. Un désir (de) politique dans le brouillard  )צרפתית( 

Philippe Corcuff et Stéphane Habib   
Moderateur : Raphael Zagury-Orly 

 21:05-21:55 
 

11. Rethinking the Enlightenment Today. Ecology, Universalism  
and Emancipation )אנגלית( 

Corine Pelluchon 
21:00-21:45 

 
 )עברית(  בין הגדות: מסורת, גבולות, צורות חיים .12

 : הבוספורוס Iחלק 
 אבנר וישינצר, דפני -צמרת לוי, גלילי שחר

 األردن : הירדן/ IIחלק 
 עלי מוואסי ,  סמאח בסול, מנאר מח'ול

21:05-22:20 
 

22:00-23:00 
 

 
13. Do Democracies Need the Non-Political? )אנגלית( 

Democratic Vistas Group 
Martin Saar , Sophie Loidolt, Aliénor Ballangé  ,Johannes Voelz   
22:00-23:15 

  



 
 

 
14. Moral lessons of "security" TV shows  )אנגלית( 

(e.g. Hatufim, Homeland, The Bureau, Tehran) 

Sandra Laugier, Anat Sella Inbar 
22:05-22:55 

 
15. L’énigme du chat hébraïque  )צרפתית( 

Marc-Alain Ouaknin  
22:00-22:50 

 
 )עברית(  לקראת רפובליקה ישראלית .16

 ברנדס -תמר הוסטובסקי, זקן-אילוז, אבנר בןאווה  יוסף אגסי,
 21:50-22:50 

 
17. Is consent the key to ethically good sex? 

Manon Garcia   
22:25-23:10 

 

23:00-00:00 
 

 
18. Hating Morality 

Felix Heidenreich ,Omri Boehm   
23:20-00:10 

 
משמעותה המשתנה של קץ העבדות: על הקריאות הראשונות לשחרור עבדים ועל  .19

 החירות 
 תומר פרסיקו 

23:00-23:45 
 

20. Democracy in the age of the paranoia of time )אנגלית( 
Nicolas de Warren   

22:55-23:40 
 

 )עברית(  פילוסופיה, יצירה ודרך חיים .21
 יהודית סספורטס  רועי ברנד,

   Art and the Form of Lifeבדיאלוג בעקבות הספר של רועי ברנד: 
22:55-23:45 

  



 
 

 
22. A Justice for History  )אנגלית( 

Raphael Zagury-Orly, Joseph Cohen 
23:15-00:05 

 

00:00-01:00 
 

 
 )עברית(  אתגרים ועתיד הדמוקרטיה .23

  הגרמנית בת זמננווהחברה  מכון בוצריוס לחקר ההיסטוריה
 חובב עקיבא כהן, ניב פרלשטיין, סדריק כהן סקלי  סילבנה קנדל למדן,

23:45-00:45 
 

 "סף" )עברית(   נוסטלגיה כתקוות העתיד .24
 ארי בן אריה יואל בוטביניק,

 23:50-00:50 
 

01:00-02:00 
 

 
25. Nostalgia as a hope - A DJ and Video-Art Set by "Saf"and Eyal 

Gruss 
01:00-02:00 

 
 

 בברכה,

 ואלינור גליקמןעמליה אייל 

 יחסי ציבור 

 


