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נראה ונבין את הפילוסופיה
באור אחר  -לאור הירח
יותר מ 100-משתתפים
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משעה  | 19:00הכניסה חופשית
institutfrancais-israel.com
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תוכנית
אירועי
הלילה

אודיטוריום המכון הצרפתי
20:50-20:00

יישיחה בצרפתיתי

Enfant du XXme siècle – Homme du
XXIe
Marin Karmitz, Joseph Cohen, Raphael
Zagury-Orly
21:50-21:00

ישיחה בצרפתיתי

 20:00-19:00בצרפתית עם תרגום סימולטני לעבריתי

מוח וחדשנות או איך ליצור חדש מתוך ישן
Cerveau et innovation, ou comment
faire du neuf avec du vieux
אירוע הפתיחה של עונת התרבות המשולבת
צרפת ישראל 2018
ליונל נקאש (צרפת) ,מישל רבל (ישראל)
21:00-20:10

שיחה בעבריתי

עקידת יצחק -הסיפור שלא סּופר
ולא יסּופר
א .ב .יהושוע ,ישראל יובל
מנחה :יצחק בנימיני
22:00-21:10

היחס לפליטים בישראל כשיקוף
לזהות הישראלית-היהודית
ז'אן-מארק לילינג,אלי נחמה ,מוטסים עלי,
הרב יואב אנדי
23:10-22:10

שיחה בעבריתי

הכח בידינו  -אקטיביזם אזרחי-
ישראל 2018
אלדד יניב ,אור לי ברלב ,אבי בוסקילה,
רינו צרור
00:00-23:15

שיחה בעבריתי

ספרות בסבך ההווה  -בין האישי לפוליטי
יוסי סוכרי ,ניר ברעם ,דורית רביניאן

בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה,
רוטשילד 1
21:00-20:00

פאנל בעבריתי

יחסי רשות מחוקקת – שופטת לאן?
מרדכי קרמניצר ,חה"כ בני בגין ,חה"כ יעל גרמן,
אביעד בקשי
מנחה :עמיר פוקס
22:05-21:05

פאנל בעבריתי

זכויות אדם ודמוקרטיות במשבר
גדי טאוב ,סאוסן זהר ,יובל שני
מנחה :אלונה וינוגרד
23:15-22:15

חוק הלאום – תקוה או אסון?"
ידידיה שטרן ,חה"כ ציפי חוטובלי,
חה"כ איימן עודה
מנחה :שוקי פרידמן

ישראל יהודה
21:25-20:35

פאנל בעבריתי

ימין ,שמאל ושיח המזרחיות העכשווי

Lionel Naccache et Karine Naccache

22:00-21:30

22:50-22:00

פאנל בצרפתית י

Rachel Verliebter, Paul Elbhar, Ariane
Kalfa, Hanna Serero
23:45-22:55

פאנל באנגלית ובעברית

הישראליזציה של יהודי צרפת
אנגלית – עברית
יוסי שיין ,שרה פיינברג ,אסטריד וון-בוסקיסט,
אמלי פרה ,יואל מיטרני
Astrid von Busekist, Amélie Ferey, Yossi
Shain, Yoel Mitrani, Sarah Fainberg

20:30-20:00

Marie Luise Knott
21:05-20:35

יצחק (יאני) נבו
22:35-22:05

שיחה בעבריתי

הזמן וההתנסות בזמן

Eva Maria Stadler
21:40-21:10

מדיאטק המכון הצרפתי
יהרצאה בצרפתית י

Stéphane Mosès et le legs de l'Ecole
de Paris
David Banon
21:10-20:50

יהרצאה בצרפתית י

Les penseurs juifs français face
aux défis et aux promesses de
l’émancipation

Doron Rabinovici
שיחה בעבריתי

אסכולת פרנקפורט :תעשיית הבידור
כמנגנון להפצת אידיאולוגיה

22:15-21:45

21:35-21:15

Le judaïsme a-t-il encore un
?rapport à l’Universel
Réflexions sur quelques
philosophes contemporains
21:55-21:35

Perrine Simon Nahum
22:50-22:20

22:50-22:00

יפאנל באנגלית

Hidden Children Defining
Judaism: A Contrasted and Open
Vision
Yael Hirsch, Astrid von Busekist,
Gisela Dachs

Avital Ronell

בית עלמא  -אולם מרכזי
קומת כניסה
20:30-20:00

פאנל בעבריתי

23:25-22:55

Democracy & Terror
Jacob Rogozinski

הרצאה באנגלית י

Does the Expression “Jewish
?Philosophy” Make Any Sense
Sophie Nordmann
00:05-23:35

הרצאה באנגלית י

The Last Marranos: The Legacy of
20th Century Jewish Converts to
Christianity

הרצאה באנגלית י

Yael Hirsch

The Mediatechnical
Transformations of Human Existence
Christiane Voss
21:05-20:35

הרצאה באנגלית י

?Toleration: Insult or Virtue

בית עלמא  -מרפסת

Rainer Forst
22:30-21:10

פאנל באנגלית י

The Future of Democracy
Daniel Loick, Marie Luise Knott,
Rainer Forst, Christiane Voss
Moderator: Joseph Cohen
23:05-22:35

הרצאה באנגליתי

Abstraction and Economy
Eva Maria Stadler
23:40-23:10

הרצאה באנגלית י

The Abuse of Property
Daniel Loick
00:15-23:45

הרצאה באנגלית י

Images as Witnesses
Ludger Schwarte

20:50-20:00

פאנל בעבריתי

מכון ון ליר  -הדתה וחילון :היבטים
ביקורתיים
תומר פרסיקו,עפרי אילני ,כרמה בן-יוחנן
21:50-21:00

פאנל בעברית י

מכון ון ליר -ביואתיקה כתיאוריה חברתית:
הפוליטיקה של הגוף בישראל
חגי בועז  ,יעל השילוני-דולב  ,שי לביא
22:30-22:00

הרצאה באנגלית י

Nuclear War and The Balance of
Terror
Marc Crépon
23:10-22:40

הרצאה בעבריתי

מאי - 68-בין עידן האידיאולוגיות והעידן
הליברלי
רוני קליין
00:00-23:20

הרצאה בעברית י

קריאת חצות :אהבת החכמה וחכמת
האהבה
חגי כנען

יהרצאה באנגליתי

הרצאה באנגלית י

Hannah Swallows the Lessing-Preis

ישיחה בצרפתית י

Discussion entre Sophie
Nordmann et Perrine Simon
Nahum autour de leurs
interventions

הרצאה באנגליתי

Heritage and Engagement of Jewish
Intellectuals: The Effects of May 68

תדהר ניר

Sophie Nordmann
יהרצאה בצרפתית י

הרצאה באנגלית י

Jews in Vienna - Past and Present.
A Unique and Problematic
Relationship

ירון סנדרוביץ
23:10-22:40

הרצאה באנגלית י

Opportunity and Regret

הרצאה בעבריתי

בין התבוני לציבורי  :שלוש תפיסות של
האתוס האקדמי

הרצאה באנגלית י

Unlearning Forgiveness - Eight
Considerations on Hannah Arendt

23:30-23:00

Perrine Simon Nahum

שער הדמוקרטיה הישראליתי

מה יש לתיאוריית העל מיתרים ללמד את
הפסיכואנליזה?

 L'Oulpan du cerveauLes neurosciences dans le texte

20:40-20:00
שיחה בעבריתי

20:30-20:00

הרצאה בעבריתי

הנרייט דהאן כלב ,מר משה קריף ,מר צבי
כסה  ,אבנר בן-זקן

Le féminin dans la pensée juive
française

מרפסת המכון הצרפתי

LILY&BLOOM

בית עלמא  -אולם מרכזי
קומה ראשונה

תולעת ספרים

ABRAHAM HOSTEL

ccaa
20:50-20:00

20:50-20:00

שיחה בעבריתי

20:50-20:00

יהוה במקרא וביהדות חז״ל

פואטיקה של אובדן שפה

יוסף אגסי ,יגאל בן-נון

עידן צבעוני ,עדי שורק ,שרון אס

21:40-20:55

שיחה בעברית י

של נעליך"! מחשבות על נעליים ממשה
רבינו ועד יוליה קריסטבה
אבי אלקיים ,רחל פרליבטר
22:35-21:45

הדיוואן החדש  :חאפז ,כולתום-אום,
ושאלת המ -ערב

21:50-21:00

פיני איפרגן  ,שחר גלילי

פאנל בעברית י

23:10-22:40

הסטוריה בין-תרבותית של אוטודידקטיות
אבנר בן-זקן

21:30-21:00

הרצאה באנגלית י

Ludger Schwarte

הרצאה בעברית י

האם יכולה הפילוסופיה המדינית לשפר
את הבנת הפוליטיקה שלנו ולהראות את
הדרך לעתיד טוב יותר
אורי זילברשייד

הרצאה בעבריתי

נימוסי שולחן  :מחשבות על המפגש בין
אוכל לאמנות ולתיאטרון

?Liberation: a Task for architecture

חנן סררו ,חנוך בן פזי ,אפרים מאיר

23:00-22:30

פאנל בעבריתי

שרון אהרונסון-להבי ,ספי הנדלר ,יעל פרנק,
נירית נלסון

ציונות נוסח לוינס
22:25-21:55

שיחה בעברית י

פאנל בעבריתי

קנטינה

הרצאה בעברית י

פופוליזם :מחלת הדמוקרטיה או
תרופתה?

22:05-21:35

הרצאה באנגלית י

Out of Orbits. The Migration of Life
Emanuele Coccia
00:00-22:10

01:00-00:00

יפאנל בעברית

לילה ,פילוסופיה
דיון לילי על טבעו של הלילה
חיים דעואל לוסקי ,נמרוד מתן ,יונתן סואן,
אפרת ביברמן
02:05-01:05

הרצאה באנגלית

– Night Thoughts on the Night
Hegel , Schelling, Nietzsche
Joseph Cohen

פרפורמנס בעברית י

בוא כפי שאתה  :שיחות עם אובייקטים
מיכל הלפמן  ,גלעד רטמן ,מירי רוזמרין  ,יורי סלע,
נעמה ערד ,ניר שאולוף ,מעין גולדמן

דני פילק

גלריה שלוש

meet in place
20:45-20:00

שיחה באנגלית

Are Boundaries Metaphysical or
?Political
Astrid von Busekist and Emanuele
Coccia
21:20-20:50

ליאת פרידמן ,רומי מיקולינסקי ,גלית ולנר

הרצאה באנגלית י

Marc Crépon
הרצאה באנגלית י

Avital Ronell
הרצאה באנגליתי

From Anger to Hate
Jacob Rogozinski
23:35-22:35

לחשוב בעידן של תבונה מלאכותית
 22:00-21:10

Grievance Amongst Friends
22:30-22:00

21:00-20:10

יפאנל בעבריתי

הסמינר לפילוסופיה קונטיננטלית-
מחשבות ביקורתיות על זהות והזדהות:
ישראל עכשיו כמקרה מבחן

Surviving the Loss of the World
21:55-21:25

קפה רגע

פאנל בעבריתי

פסיכואנליזה ושיח האדון בימינו

יפאנל בעבריתי

רונית פלג ,עירן דורפמן ,יצחק בנימיני ,חיים
דעואל לוסקי
 23:10-22:10

יפאנל בעבריתיי

פילוסופיה עם ילדים והחינוך העכשווי
בישראל
אריה קיזל ,קרן סדן ,אלי פיטקובסקי

מרקו מאואס ,ליאת שליט ,יצחק בנימיני ,פרלה
מיגלין ,דפנה סלבסט-עמית

00:00-21:30

יערב בעברית י

ערב שבו שחקנים ,אמנים ופילוסופים
יקראו קטעים של פילוסופים עכשוויים
שראו אור בהוצאת רסלינג
בהשתתפות :אלונה קמחי ,עינת ויצמן ,דבלה
גליקמן ,שלומציון קינן ,רינת אבולעפיה ,דורית
שילה ,רפאל זגורי-אורלי ודורון רבינוביצ'י
מנחה :רוזלין דערי

בהמשך לליל הפילוסופיה ,יתקיים גם כנס
באוניברסיטת תל אביב ,בתאריכים  3ו4-
ביוני ,בנושא המורשת הפילוסופית של מחאת
הסטודנטים במאי  ,68במלאת יובל שנים לאותם
אירועים .הכנס נערך בשיתוף פעולה עם המכון
הצרפתי בישראל והמכון למדעי המדינה
(סיינס פו) בפריז .למידע נוסף:
institutfrancais-israel.com
הכנס יסתיים עם הקרנת הסרט
''מכה כנגד מכה'' של מארין קרמיץ,
ב 4-ביוני בשעה  19:00בסינמטק תל אביב.
לאחר ההקרנה יתקיים דיון באנגלית
בהשתתפות :מארין קרמיץ (במאי הסרט),
פרופ' אסטריד וון בוסקיסט ,ד"ר ג'וזף כהן
וד"ר רפאל זגורי-אורלי.
למידע נוסף ולהזמנותcinema.co.il :

אוצר :הפילוסוף רפאל זגורי-אורלי
בשיתוף עם תהילה רודל ,נספחת התרבות
של שגרירות צרפת ,מר וולף אירו,
מנהל מכון גתה ישראל ויעל ברוך,
אחראית אירועי תרבות
participants: Rinat Abulafia, Joseph Agassi, Moutassim Ali, Daphna Amit-Selbst, Naama Arad, Sharon Aronson-Lehavi, Aviad Bakchi, David Banon, Nir Baram, Or Ly Barlev,
Benny Begin, Karma Ben-Johanan, Itzhak Benyamini, Hanoch Ben Pazi, Avner Ben-Zaken, Efrat Biberman, Yigal Bin Nun, Hagai Boas, Avi Bouskila, Astrid von Busekist,
Emanuele Coccia, Joseph Cohen, Marc Crépon, Gisela Dachs, Henriette Dahan Kalev, Roselyne Déry, Aim Deuelle Luski, Eran Dorfman, Paul Elbhar, Avi Elqayam,
Yoav Ende, Sarah Fainberg, Amélie Ferey, Dany Filc, Rainer Forst, Yael Frank, Lyat Friedman, Shuki Friedman, Amir Fuchs, Shahar Galili, Yael German, Dov Glickman,
Maayan Goldman, Yael Hashiloni-Dolev, Sharron Hass, Michal Helfman, Sefy Hendler, Yael Hirsch, Tzipi Hotovely, Pini Ifergan, Ofri Ilany, Yehuda Israely, Ariane Kalfa,
Moshe Karif, Marin Karmitz, Shlomzion Kenan, Hagi Kenaan, Zvi Kesse, Alona Kimhi, Arie Kizel, Rony Klein, Marie Luise Knott, Mota Kremnitzer, Shai Lavi, Jean Marc Liling,
Daniel Loick, Nimrod Matan, Marco Mauas, Ephraim Meir ,Perla Miglin, Romi Mikulinsky, Yoel Mitrani, Karine Naccache, Lionel Naccache, Eli Nechama, Nirit Nelson,
Isaac (Yanni) Nevo, Tidhar Nir, Sophie Nordmann, Ayman Ouda, Ronit Peleg, Tomer Persico, Eli Pitkovski, Doron Rabinovici, Dorit Rabinyan, Gilad Ratman, Michel Revel,
Jacob Rogozinski, Avital Ronell, Miri Rozmarin, Keren Sadan, Liat Schalit, Ludger Schwarte, Yossi Shain, Yuval Shani, Nir Shaulof, Dorit Shilo, Yorai Sella, Yaron Senderowicz,
Hanna Serero, Perrine Simon Nahum, Johnathan Soen ,Adi Sorek, Eva Maria Stadler, Yedidia Stern, Yossi Sucary, Gadi Taub , Rino Tzror, Rachel Verliebter, Alona Vinograd,
Christiane Voss, Einat Weizman, Galit Wellner, Eldad yaniv, A.B Yehoshua, Israel Yuval, Raphael Zagury-Orly, Sawsan Zaher, Uri Zilbersheid, Idan Zivoni
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