הסמינריון הבין-תחומי לחוקרים של מרכז ליברנט
מרכז הסמינריון :ד"ר לאונרדו סנקמן

סמסטר ב' ,תשע"ה

נושא מרכזי :רשתות מוסדיות ,תרבותיות ,דתיות ,טראנס-לאומיות ואינטלקטואליות של יהודי אמריקה
הלטינית :פרספקטיבה השוואתית
ההרצאות יתקיימו בעברית ,ספרדית ואנגלית
במפגשים הראשונים של הסמינר יציגו עמיתים ודוקטורנטים הפעילים במרכז את עבודותיהם העכשוויות בתחום
חקר יהודי לטינו-אמריקה בעבר ובהווה.
הנושאים וכיווני המחקר יעסקו במגוון סוגיות ,כגון תפיסה הספרותית וייצוגים תרבותיים בקרב יוצרים
קובניים; ניתוח מרכזים קהילתיים למבוגרים בצ'ילה ובאורוגואי; התפתחותו הטראנס-לאומית של מוסד אתני
וציוני ספרדי; התפשטות האורתודוקסיה היהודית בארגנטינה תוך השוואה עם הקהילות המוסלמיות במדינה;
השפעת הגלובליזציה על הקהילה היהודית הברזילאית; יחסי ברזיל -ישראל ותפקידה של הקהילה היהודית
המקומית.
בסיום הסמינר יתקיים יום עיון ,בהשתתפות קבוצה של אנשי אקדמיה ,סופרים ועיתונאים בולטים מישראל
הבקיאים באמל"ט ,אנטי-ישראליות והסכסוך במזה"ת ,שבמרכזו יעמוד הנושא:

אינטלקטואלים מביטים על עצמם ,אמל"ט ,המזה"ת ומדינת ישראל
)(Intellectuals looking at themselves, Latin America, the Middle East and the State of Israel
מטרת יום העיון היא לאפשר דיון מעמיק בקרב קבוצות אינטלקטואלים מצומצמות מהארץ אודות דפוסים של
התייחסויות מצד האינטלקטואלים באמל"ט כלפי הקונפליקט במזה"ת וכלפי מדינת ישראל ,במיוחד לאור
ההחרפה בעמדות של אינטלקטואלים בעקבות התרחשויות השנה האחרונה בישראל ובעולם.
נתמקד בהבנת השורשים והביטויים של התייחסויות אלו מנקודת מבט השוואתית .נבחן את מקומן של
הזהויות האישיות ,המקצועיות ,הלאומיות ,והאתנו-דתיות של האינטלקטואלים ודפוסי השתלבותם – או אי-
השתלבותם – בקהילות היהודיות ובחברות הרחבות.

מפגשי סמינר החוקרים לסמסטר ב':
 12מרץ :הרצאת פתיחת סמסטר ב' של סמינר החוקרים :פרופ' גבריאל הורנצ'יק וד"ר מרסלו דורפסמן-

כוונות וחששות של מיעוט מאוים :המקרה של הצגת הנצרות במוזיאון היהודי בצ'ילה
מגיב :ד"ר יוסי גולדשטיין
ההרצאה תינתן בעברית
 19במרץ :גב' פלורינדה פ .גולדברג-
Extraña pareja: la paridad identitaria entre judío y cubano en la narrativa
cubana y cubano-norteamericana reciente
מגיבה :פרופ' רות פיין
ההרצאה תינתן בספרדית

 16באפריל :יונתן גרוסמן -מי נתן את ההוראה :ברזיל ותמיכתה בהחלטה האנטי-ציונית  3379בעצרת הכללית
של האו"ם ,נובמבר 1975
מגיבים :פרופ' אריה קצוביץ' וד"ר גדי היימן (המחלקה ליחסים בינלאומיים ,האוניברסיטה העברית)
ההרצאה תינתן בעברית

 30באפריל :ד"ר מרגלית בז'רנו -ניתוח של מוסד טראנס-לאומי ציוני ואתני ספרדי :מסלול ההתפתחות של
FESELA
מגיב :פרופ' (אמריטוס) סרג'ו דלה פרגולה
ההרצאה תינתן בעברית

 14במאי :ד"ר סילביה שנקולבסקי-קרול -חינוך יהודי בלתי פורמאלי במרכזים קהילתיים של אורוגוואי וצ'ילה
– הבט השוואתי
מגיב :פרופ' גבריאל הורנצ'יק
ההרצאה תינתן בעברית

 28במאי :ד"ר בתיה זיבצנר -אימוץ ומיסוד של מגמות דתיות :לקראת מסגרת השוואתית בין היהדות לאיסלם
בארגנטינה
מגיב טרם נקבע
ההרצאה תינתן בעברית
 4ביוני :ד"ר מרטינה וייס ( Dr. Martina Weisz, Vidal Sassoon, International Center for the Study
-)of Antisemitism
Splitting the Soul: Spanish Conservatives, Anti-Secularism and the “Enemizing” of Islam,
)(1997-2006
מגיבה :ד"ר סילבינה שמא-גסר
ההרצאה תינתן באנגלית

 11ביוני :ד"ר אפרים זדוף -מעורבות של קונסולים לטינו-אמריקניים בהצלת יהודים בתקופת השואה :המקרה
של קונסול פרגוואי
ההרצאה תינתן בעברית
ד"ר יוסי גולדשטיין -בין זיכרון אישי לזיכרון קולקטיבי :ניצולי השואה בארגנטינה ואורוגואי -ניתוח

השוואתי של ספרי זיכרונות
מגיב :ד"ר אברהם מילגרם (יד ושם)
ההרצאה תינתן בעברית
 18ביוני :פרופ' מרתה טופל (-)Marta Topel, USP Brazil
The Brazilian Jewish Communities: Globalization and Glocalization
מגיב :פרופ' דב שנער (טרם אישר)
ההרצאה תינתן באנגלית
 25ביוני :יום עיון בנושא-

אינטלקטואלים באמל"ט מביטים על עצמם ,המזה"ת ומדינת ישראל
ביום העיון ישתתפו מרצים וחוקרים מהאוני' העברית ומרצים אורחים מאוניברסיטאות אחרות בארץ.

