
 

 

 

 סמינר החוקרים של מרכז ליברנט - 4102-01שנה"ל תשע"ה,  תכנית סמסטר א'
 

 ו סנקמן דר ליאונרמתאם אקדמי:  ד"

 
  -בנושא סמינר החוקרים : מפגש פתיחת סמסטר א' של4102באוקטובר  01

 אמריקני. ממצאים ותובנות של מחקר חדש-לאומי. המחנך היהודי הלטינו-להיות טראנס —להיות לאומי
 
 גב' פרגולה, ד"ר יוסי גולדשטיין,-ליברנט, פרופ' )אמריטוס( סרג'ו דלה-צגת ממצאים: פרופ' יהודית בוקסרה

 (AMIA Buenos Airesאניטה וינשטיין )
 

 (שלום )מכללת דויד ילין-מגיב: פרופ' יהודה בר
 , מנהל מרכז ליברנט.הורנצ'יק : פרופ' גבריאלוסיכום ,דברי פתיחה ,מנחה

 
  פרופ' חיים אבני: 4102בנובמבר  00

סחר בנשים בארגנטינה  -הערות מתודולוגיות בהדגמות מספרו "טמאים -לאומיות-וולונטריות, ריבונות וטראנס
 ובישראל"

 
 מגיב: ד"ר לאונרדו סנקמן

 
 (, University of Maryland, College Park) פרופ' סאול סוסנובסקי: 4102בנובמבר  41

Latin American-Jewish Literature’s Kitchen: Dishing out Memory and Identity   
 

 רןר אמליה , ד"גב' פלורינדה פ. גולדברג: ותמגיב
  ההרצאה תינתן באנגלית

 
 

 המפגשים המתוכננים להמשך הסמסטר:
 

  Universidad Autónoma de Madrid y HU)  María Ángeles Cohen (Doctoranda :4102בדצמבר  00
Construcción de la identidad entre emigrados de Marruecos a Israel y Argentina  

 
 .מגיבים: ד"ר מרגלית בז'רנו ופרופ' רות פיין

 ההרצאה תינתן בספרדית
 

 Valeria Navarro-Rosenblatt (doctoranda, University of  Wisconsin, Madison) :4102בדצמבר  01
Judíos de izquierda durante el gobierno de Salvador Allende: una evaluación preliminar. 

 
   לדפרבוומר פדרו ג  מריו שניידר:  פרופ' מגיבים

 ההרצאה תינתן בספרדית
 
 Lic. Fernando Yurman (Posgrado de psiquiatría Univ. Central de Venezuela, Hospital :4101בינואר   1

Escuela Carlo Arvelo, Caracas)  
    Argentina- Venezuela- Israel: memorias de exilio y emigración de un Olé Jadash.   

 
  ביתן -גרסיאלה ספקטורד"ר מגיבה: 
 ד"ר לאונרדו סנקמןמנחה: 

 ההרצאה תינתן בספרדית
 
 
 
 



 

 

 
 

 Prof. Oscar Oszlak (UBA- Centro Estudios del Estado y Sociedad-CEDES, Visiting :4101בינואר  40
professor  Catedra San Martin)  

Open Government and Deliberative Democracy: The Latin American Experience 
 

 פ' מריו שניידר.: פרומגיב
 מנחה: ד"ר לאונרדו סנקמן

 אנגליתההרצאה תינתן ב
 
 

*** 
 
 
 

חסות אקדמית של מרכז ב םייאקדמ רים לאירועיםמשתתפי סמינר החוק אנו מזמינים את כל
 ליברנט:

 .   ם האירועיםקרוב למועד קיות תופצנה ומפורטתכניות       
 

ביוזמת החוג  סימפוזיון בינלאומי -Brazil Fifty Years after the 1964 Military Coup d'Etatבדצמבר:  02-01
של הארגונים היהודיים  הוהקונפדרציאמריקניים ובשיתוף שגרירות ברזיל בישראל -ללימודים רומאניים ולטינו

 .בברזיל

 בין משתתפי הסימפוזיון מחו"ל: 

Prof. James Green (Brown University and Professor Amit HU); Prof. Luis Edmundo de Souza Moraes 
(Rural Federal University of Rio de Janeiro); Prof. Marlon A. Weichert  ( Federal Prosecutor in Brazil 
and Global Fellow at New York University Center for Human Rights); Dr. Paulo Abrâo (President of 
the Brazilian Amnesty Commission and the National Secretary of Justice) 

 

 


