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 אתגרים חינוכיים: החדשה האנטישמיות בנושא השני הכנס

 שמיות-אנטי, יהודיות-אנטי בין ישראל
 חדשה ופרוגרסיביות

 
 

 1199 במאי 91, א"תשע באייר ו"ט, חמישי יום
 אוניברסיטת חיפה, הבניין הראשי, אולם הכט

 
 

 זאב-גור אילן' פרופ :הכנס ר"יו
 

 קיזל אריה ר"וד זאב-גור אילן' פרופ: הכנס של ההיגוי וועדת
  
 
  

 קל וכיבוד התכנסות 00:90 – 00:00
 
 

 ברכות 00:90
 חיפה אוניברסיטת נשיא, זאב-בן אהרון' פרופ
 לחינוך הפקולטה דיקן, מייזלס עפרה' פרופ

 
 

 פתיחה הרצאת 00:00 – 00:90
 להיעלם המערב בתשוקת היהודים מדינת של מקומה, זאב-גור אילן' פרופ

 
 

 פילוסופיים של האנטישמיות החדשה-הקשריה התיאולוגיים 00:90 – 00:00
 הרצוג אנבל ר"ד: ר"יו
  

 החדשה והאנטישמיות האסלם ארצות תולדות, חיים גורדון' פרופ
 כסימפטום באדיו אלן, אורלי-זגורי רפאל ר"ד
 באדיו של הפאוליני ובהיגיון סליתרהאוניב באוטופיה" יהודי אין", בנימיני איציק ר"ד
 ק'יז'וז

 הגשמת הנצרות על ידי ביטול הדת ":'אייג-ניו"רוחניות ה, פרסיקו תומר מר
 מהי או - מונותיאיסטי הקדם המודל - הקדום ישראל של הפילוסופיה, לוסקי חיים ר"ד

 ?יהדות
 
 

 הפסקת קפה 00:00 – 00:90
 
 

 האנטישמיות החדשה בפעולה 09:90 – 00:00
 רוזין אורית ר"ד: ר"יו
 

 ואתיות מושגיות דילמות: לגיטימציה-דה ,כשר אסא' פרופ
 השואה הכחשת של הנוצריים רשיהוש, דינה פורת' פרופ
 ציהלגיטימ-מבקרים את ישראל ללא דה: ציונות בוגרת, אלכסנדר חנן' פרופ

 היהודים של זכותם על החדשה ההתקפה: אדם זכויות נגד אדם זכויות, טאוב גדי ר"ד
 עצמית להגדרה
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 סקת צהרייםהפ 09:90 – 09:90

 
 

 החדשה האנטישמיות אתגרי עם ההתמודדות אפשרויות 00:00 – 09:90
  מנשה סופיה' פרופ: ר"יו
  

 והמדינה היהודית המערביהשמאל הליברלי , יעקובסון אלכסנדר ר"ד
 סוציולוגית מבורות הנוצרת איבה :להאניש אפשר להעניש במקום, אלמוג עוז' פרופ

 כוח אהי בורות, ימיני דרור בן מר
 המערבית העליונות תחושת מחיר, שלג במבי' גב

 
 

 הפסקת קפה 00:00 – 00:00
  
 

 ?אנטישמיות חדשה האמנם :עגול שולחן 03:90 – 00:00
 קיזל אריה ר"ד: ר"יו
  

 :משתתפים
 שפירא אניטה' פרופ
 וקסלר פיליפ' פרופ
 אלוני נמרוד' פרופ
 זאב-גור אילן' פרופ

 
 
 

 נשמח לראותכם


