
	סמינר לפילוסופיה  

דמותו של היהודי 
בפילוסופיה 

	הקונטיננטלית  

בסמינר זה נבקש לחקור את 
הייצוגים של היהודי ושל 

היהדות המודרנית 
בפילוסופיה הגרמנית 

והצרפתית, החל מן המאה 
ה-18 ועד לימינו. הסמינר 
יבחן את ההגות הגרמנית, 

הצרפתית, היהודית 
והישראלית, ואת האופנים 

שבהם התפרשו הייצוגים 
	הללו מחדש בהגות בת זמננו.  

18:0. טל. 03-7968000	:המפגשים יתקיימו בימי חמישי בשעה 8:00

פלורליזם :   ד"ר יוסף שוורץ 10.11
	 וסובלנות: פרדוקסים של מודרנה  

מחשבות :  ד"ר חיים דעואל לוסקי24.11
 (של על יהדות בדרכה של הפילוסופיה

	 ישראל הקדום)   

הפצע :   ד"ר סדריק כהן סקלי08.12
והחמלה: המבט של היהודי הנעלם אצל 

	כהן   
היהודי כנביא :   ד"ר  ניצן ליבוביץ22.12

יו  ומחוקק: ולטר בנימין, חנה ארנדט, ג'ורג'
	 אגמבן  

מהארכיב של : ד"ר ליאת פרידמן  05.01
	דרידה עד למשה של פרויד   

פרויד, היהודי, :  ד"ר יצחק בנימיני  19.01
האב ו... הבן - מחשבה בתיאולוגיה 

	 ביקורתית  

ההתנגדות הסבילה של : ד"ר רוני קליין  01.03
	 היהודי למערב הנוצרי והנאור אצל ליוטאר  

	 סרטר והיהודים:    ד"ר אנבל הרצוג15.03  
התנועה של אברהם :  פרופ' גלילי שחר  29.03

	(קירקגור/קפקא, דרידה/לווינס)   

היידגר, ליוטר ו"היהודי": :  ד"ר רונית פלג  02.02
	 מילה מליבו של אדם הוגה  

השחקן, המלאך והדמון: על : ד"ר גל הרץ  16.02
היחסים בין יהדות ומדיה בגרמניה בתחילת המאה 

	ה-20   

הגל על דמויות המופת :  ד"ר פיני איפרגן  05.04
	 של היהדות  

ארבע :   ד"ר ערן דורפמן ונמרוד רייטמן20.04
 (טקסט התערוכה במשכן קריאות בקופפרמן

	לאמנות       ישראלית, עין-חרוד)  

העניין המהותי בעניין :  פרופ' עדי אופיר  03.05
	   היהודי הזה, פאולוס  

חרדת הנאורות מפני : ד"ר יצחק מלמד  17.05
הפרושים: עד כמה נוצרית היא החילוניות 

	האירופית?   
מחשבות סביב אי-:  ד"ר מיכל בן נפתלי  31.05

	  נחת מן הפיגורה של  היהודי  

פנומנולוגיה :   ד"ר רפאל זגורי-אורלי  14.06
	 ויהדות בעקבות לוינס: מפגש יוצא מן הכלל  

	בתל אביב, רוטשילד 7  במכון הצרפתי  

	קונטיננטלית  
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