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 ב קולוקוויום תשפ" תוכנית 

 הם ופרופ' חזקי ש  – מרכז קולוקוויום כללי

  תאיר כספי ד"ר - מרכזת קולוקוויום פסיכואנליזה ופרשנות

 

 בצבע ירוק זית.   –הקולוקוויום הכללי של התוכנית 

 בצבע כתום.  –קולוקוויום המסלול לפסיכואנליזה ופרשנות 

 סמסטר א' 

 כותרת ההרצאה  שם המרצה תאריך 

 לספרה החדשה של פרופ' רוני מירון  ערב השקה 20.10.2021
 ( ; פרטים יישלחו בנפרדאחרי שעות הלימודים יתקיים )

27.10.21 
 ד"ר תאיר כספי 

)אוניברסיטת בר 
 אילן( 

פסיכואנליזה תחת מגפה: עיון היסטורי  
 פילוסופי 

שנה תלמידות/י ה"היום שאחרי": איך להמשיך אחרי הדוקטורט )ל 3.11.2021
 עם לירן רזינסקי וחזקי שוהם –אחרונה בדוקטורט בלבד( ה

  ד"ר אלון גן 10.11.2021
 )סמינר הקיבוצים( 

אומנותם: משיח קורבני לשיח   קורבנותם
 ריבוני

 פרופ' יובל רוטמן 17.11.21
   )אוניברסיטת ת"א(

פסיכואנליזה והיסטוריה: אפשרויות חדשות  
 ם יליחסים דיאדי

24.11.2021 
  ד"ר משה לביא

 )אוניברסיטת חיפה( 
מדעי הרוח הדיגיטליים: בין הכמותי 
למילולי, בין מגדל השן לכיכר העיר  

 האינטרנטית

8.12.2021 
Dr. Clara Carus 

(Paderborn 
University) 

Hannah Arendt’s Distinction between 
Philosophy and Politics 

15.12.21 
 פרופ' ענר גוברין 

)אוניברסיטת בר 
 (  אילן

פסיכואנליזה למסלול שיחה קבוצתית 
 ופרשנות  

 א' מפגש עם תלמידי שנה  סגל התכנית 29.12.2021

5.1.22 

 ד"ר הילית ברודצקי  
)החברה  

הפסיכואנליטית  
בישראל, אוניברסיטת 

 בר אילן(

No-thing and Pain-ting 

12.1.2022 Prof. Antoinette 
Rouvroy 

(FNRS/University 
of Namur) 

The End(s) of Critique in an Age of 
Algorithmic Governmentality 
(Part of the series “theory today”, 
commenced by Prof. Liran Razinsky).  

 

 (  )יום ראשון  ל"שנהשל  היום הראשון : 10.10.21 •

 . חופשת חנוכה )יום ראשון(  :5.12.21 •

 )יום שישי( סמסטר א'  לשהיום האחרון  :14.1.22 •
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 סמסטר ב'

 כותרת ההרצאה   שם המרצה  תאריך  

   מיכל סופרד"ר  2.3.2022
 )אוניברסיטת חיפה( 

מבט על לימודי מוגבלות: על דיכוי, הדרה  
נּות  . וְיכֹולתָּ

9.3.22 
 ד"ר שלמה מנדלוביץ

אונ' ת"א, מנהל בי"ח )
   (שלוותה

המאטריקס ופסיכותרפיה: מתוכן 
 .לפוטנציאל, מהמטופל לדיאדה

23.3.2022 

-עמוס מוריספרופ' 
   רייך

)אוניברסיטת תל  
 אביב(

לקראת היסטוריה של דימוי הסבל היהודי: 
 שיקולים היסטוריים ומתודולוגיים 

6.4.22 

 ד"ר איתמר לוי
)החברה  

הפסיכואנליטית  
 בישראל(

החור הלבן, החור   -המבט ל)א(חור  " 
  "השחור והחור הוורוד

ההרצאה תעסוק בדרכי הייצוג החזותי של  *
המוות האלוהות,  -מושגים קשים לחשיבה 

 .והמיניות

11.5.2022 
Prof. Eric Nelson 

(Hong Kong 
University) 

Dilthey's Later Philosophy of World 
and Worldview 

 ד"ר אסף קרבס   18.5.22
 שנקר(  מכללת)

 .אני: העומק של פני השטח-עור
 
 

  יוספה רזד"ר  1.6.2022
 )אוניברסיטת חיפה( 

:  ניהוויקטוריארומנטיקה נבואית ומוחמד 
 לקראת תאוריה של התקבלות מקראית

8.6.22 
 שי אלכסנדרוני 

 ( עצמאי  )אמן
   "בנות ואמהות –שפת אם "
 מן ושיחהוקרנת סרט של האה

15.6.2022 
  יהודה שנהבפרופ' 

)אוניברסיטת תל  
 אביב(

 מחשבות על תרגום בדיאלוג 

 דוויקדניאלה פרופ'  22.6.2022
- )אוניברסיטת בר

 אילן( 

 מרחבים ריקים בגיאוגרפיה העתיקה? ההיו 

 

 )יום רביעי( ל סמסטר ב' שהיום הראשון  :2.3.22 •

 : חופשת פורים )ימים רביעי עד שישי( 16.3.22-18.3.22 •

 ( שלישי ומסתיימת ביום שבתחופשת פסח )החופשה מתחילה ביום   :12.4.22-23.4.22 •

 ( ראשון  חידוש הלימודים )יום :24.4.22 •

 ( רביעי וחמישי יום הזיכרון ויום העצמאות )ימים :4.5.22-5.5.22 •

 ( ראשון ושני חופשת שבועות )ימים :5.6.22-6.6.22 •

 ( שישי ל )יום"היום האחרון של שנה :24.6.22 •

 


