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הכנס יתקיים באודיטוריום וגם בשידור חי 

האם יש עוד מקום לתיקון עולם? 
כנס לכבוד פרופ' פול מנדס-פלור

16:30-16:00

יום ראשון, 21 בנובמבר 2021, אודיטוריום מכון ון ליר

התכנסות

ברכות: שי לביא, ראש מכון ון ליר בירושלים16:45-16:30

אירנה אווה בן דוד, מכון ליאו בק ירושלים
בנימין פולק, מרכז רוזנצוויג, האוניברסיטה העברית בירושלים

מילות פתיחה17:00-16:45

תמר גולדשמיד, נינתו ומנהלת העזבון הספרותי של מרטין בובר
אברהם שפירא, אוניברסיטת תל אביב  

מושב ראשון – יהודים-גרמנים: זהות כפולה? תרבות משנה?18:30-17:00

או דיאלוג בין תרבויות?
יו"ר: גלילי שחר, אוניברסיטת תל אביב ומכון ליאו בק ירושלים 

כריסטוף שמידט, האוניברסיטה העברית בירושלים 
עילית פרבר, אוניברסיטת תל אביב

אמיר אנגל, האוניברסיטה העברית בירושלים

קבלת פנים 19:15-18:30

הרצאת פתיחה – גלית חזן-רוקם, האוניברסיטה העברית בירושלים20:00-19:15

תיקון העולם מתוך ייאוש גמור- 
מעשה כמחשבה ביהדות ובישראל של היום

חיפה שרף, אוניברסיטת מנחה: אור

10:30-10:00

יום שני, 22 בנובמבר 2021, אודיטוריום מכון ון ליר

התכנסות

בין משיחיות לתיקון עולם12:15-10:30
יו"ר: דוד אוחנה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

(Wasatia) מילות ברכה: מוחמד דג'אני, המכון האקדמי ווסאטיה

ימימה חדד, אוניברסיטת פוטסדם ואוניברסיטת חיפה
בנימין פולק, מרכז רוזנצוויג, האוניברסיטה העברית בירושלים 

שלום רצבי, אוניברסיטת תל אביב

הפסקת צהריים 13:00-12:15

הפסקה 15:15-14:40

מדע היהדות כפרוייקט מודרני: בין מסורת לאומית למדע אוניברסלי14:40-13:00
יו"ר: זוהר מאור, אוניברסיטת בר-אילן

מילות ברכה: דוד שולמן, האוניברסיטה העברית בירושלים

רן הכהן, אוניברסיטת תל אביב
רחל ליבנה-פרוידנטל, מכון ליאו בק ירושלים 

חנוך בן פזי, אוניברסיטת בר-אילן

16:45-15:15COSMOPOLITANISM,                     AND THE INTELLECTUAL'S RESPONSIBILITY
Chair: Steven Aschheim, The Hebrew University of Jerusalem

Greetings: Khaled Furani, Tel Aviv University
Vivian Liska, The Hebrew University of Jerusalem and The University of Antwerp

Ashraf Noor, James Joyce Foundation Zürich
Bernd Witte, Heinrich Heine University Düsseldorf

דברי תגובה: פול מנדס-פלור

 ״בחצר של בורהאן״, ריטה מנדס-פלור, 2018
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