
 המפגשים יתקיימו בזום 
ימי רביעי | 18:00-16:00

 המפגשים יתקיימו בזום 
ימי שלישי| 18:00-16:00

סמסטר א׳
11.11.2020 מפגש 1  

פתיחה רבקה פלדחי 
אורי רוטלוי ביקורת בעידן פוסט-חילוני: הפוטנציאל של 

מסורת  
רוני ויינשטיין מודרניזציה בתרבות היהודית: המערב 

הנוצרי או המזרח האסלאמי? נקודת המבט התרבותית 
מגיבה רבקה פלדחי

9.12.2020 מפגש 2  
לין חלוזין דברת מה ביקורתי בזה? עיון היסטורי-פילוסופי 

ביחסי זמן-מרחב במדעי הלשון כתיאוריה ביקורתית
ורד סקל עשות ספרים הרבה  - החת"ם סופר על דפוס, 

ספרים וידע 
מגיבה רבקה פלדחי

23.12.2020 מפגש 3  
רותי גינזבורג אקטיביזם חזותי: ייצור ידע בארגוני זכויות 

אדם
ניצן רותם זמן והדמיון הפוליטי: על אופני הארגון של 

המלחמה המתמשכת
מגיב אריאל הנדל

13.01.2021 מפגש 4  
מיכל גבעוני איך לחשוב קדימה? לקראת תפישה רדיקלית 

של חוסן
עדי שורק עיר המקלט: אלימות, גלות ושאלת הלימוד

מגיב ראיף זרייק

27.01.2021 מפגש 5  
גל הרץ ונווה פרומר הימין איבד את הברקסים, השמאל 

ירד מהפסים
מנאר מח'ול על הגלובאלי והלוקאלי בשנות ה-1960 

הארוכות: המקרה הפלסטיני
מגיב ראיף זרייק

סמסטר ב׳
9.3.2021 מפגש 1  

גל לוי לאומיות, אזרחות והפופוליזם שביניהם
לבנת קונופני דקלב דמיון פוליטי בין הנהר והים

מגיב אריאל הנדל

6.4.2021 מפגש 2  
עאמר דהמשה סח'נה ואחיותיה - שימוש רב-תפקודי של 

יהודים בשמות ערביים
רן שגב בין ידיעות חלקיות לכוזבות: מחשבות על מידע 

לא מהימן ו״עולמות חדשים״
מגיבה רבקה פלדחי

27.4.2021 מפגש 3  
לינה ברוך ארכיון וגלות: פיזור, מסירה והטרמה

)anticipation(
זהייה קונדוס אובדן המופתי: מקומו של מחמד עבדה 

ב"אל-איאם" מאת טאהא חוסיין
מגיב ראיף זרייק

4.5.2021 מפגש 4  
אפרת בן שושן גזית דור ראשון להשכלה גבוהה

יועד אליעז בית ספר למדעי הרוח
מגיב אריאל הנדל 

8.6.2021 מפגש 5  
רבקה פלדחי ומיכאל אלעזר מדע המכניקה בין המדינה 

הריבונית והכנסייה הקתולית : 1650-1550 
איילת אבן עזרא קולקטיבים של כתיבה וחקירה במאה 

ה-13 ובאקדמיה היום: מרחב, מחויבות, סולידריות 
והתמדה

מגיב עדו יעבץ
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