
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

25.4.2017 

 הודעה לעיתונות

 2017 -בישראל  3-ה לילה של פילוסופיה

, אנשי רוח ופילוסופים צרפתים, גרמניםבהשתתפות 
 וישראליים פולנים

 אורלי-אוצר: רפאל זגורי
 עד השעות הקטנות של הלילה, תל אביב  19:30משעה 25.5.17חמישי 

 הכניסה חופשית
 

את האירוע הבינלאומי  מויקיי התמכון גו האדירה בשנתיים האחרונות, המכון הצרפתי בישראללאור ההצלחה 

ון ליר בירושלים,  מכון ,מכון הפולני"לילה של פילוסופיה" בתל אביב. האירוע המיוחד מתקיים בשיתוף 

(מרצה לפילוסופיה  אורלי-ד"ר רפאל זגורי. גם הפעם )The Cohn Instituteאילן ומכון כהן (-אוניברסיטת בר

 חד עם נספחת התרבות של שגרירות צרפתהאירוע יאוצר שמש כי בבצלאל ובאוניברסיטאות מובילות בעולם)

לשמוע תנתן ההזדמנות . במהלך הלילה לקהל ישראל גתה מכון , מנהלאירו וולף מרו תהילה רודל גב'בישראל 

 . ללא תשלוםהכניסה חופשית דיונים והקרנות סרטים. וולהשתתף בשיחות, הרצאות, הקראות, 

 

וישראלים בולטים. הפילוסופיה יוצאת אל המרחב הציבורי.  , פולניםזהו מסע לילי עם פילוסופים צרפתים, גרמנים



 

 

 מההסתגרות במגדלי השן הפיזיים והמטאפוריים. 

באגורה. כך נראה ונבין את הפילוסופיה באור הקהל הרחב מוזמן להשתתף, במסורת ויכוחי הפילוסופים היוונים 

 לאור הירח! -אחר 

לחוות חוויה  רוח ופילוסופים ישראליים, ייפגשו אנשי ושישים ופולנים גרמנים, צרפתים ,עשרים פילוסופים

אתגרת. הם ידברו, יתווכחו, יחשבו וישאלו שאלות במגוון נושאים, רובם אקטואליים, מתרבותית ורוחנית מרתקת ו

עליית הימין המזרחיות כחלק מהלאומנות וכן המזרחיות במרכז הישראליות, עקרונות מוסר ופוליטיקה, : כגון
, אתיקה של תזונה וצדק כלפי חיות, הקשר בין הדת לבין הכחשת הקיצוני והפופוליזם באירופה בימינו

 ועוד ועוד. ל הטכנולוגיהאלימות כנגד נשים, לאומיות לאומנות וזכויות אדם, דיון בנושא הפילוסופיה ש

 

אור חדש על דילמות עכשוויות הנוגעות למשברים חברתיים, פוליטיים, תרבותיים ומדעיים  הפילוסופים ישפכו

 .ם כולועוללחברה הישראלית והקשורים ל

 

בערים אחרות בעולם "לילה של פילוסופיה" בתל אביב זכה להצלחה חסרת תקדים גם ביחס לאירועים מקבילים 

הייתה מרשימה הישראלי הנוכחות של הקהל יורק. -פריז, לונדון, ברלין, אתונה, קזבלנקה, בואנוס איירס וניו: כגון

הקהל הישראלי הוכיח שהוא יודע להקשיב, להיות מעורב בשיח אינטלקטואלי . בעניין הרב שגילההן במספרים והן 

, נספחת התרבות של צרפת בישראל תהילה רודלמורכב הנוגע לשורשי חייו הפוליטיים והחבריים. כפי שמציינת 

  ".הישראלים הוכיחו בגרות אינטלקטואלית ורצון אמיתי להיפתח לאתגר פילוסופי הנוגע לעתידם: "מיוזמות האירוע

 
מקומות שונים בתל אביב. כולם באזור שדרות רוטשילד, כולם במרחק הליכה  9-הארועים יתקיימו סימולטנית ב

" Meet in Placeהמקום לפגישות עסקיות " –מהמכון הצרפתי. השנה הצטרף לרשימת המקומות בתל אביב 
בשדרות  בניין המכון הצרפתי .לאמנות לתרבות עברית ומוזיאון נחום גוטמן אבשד' רוטשילד, בית עלמ

 עוגן המרכזי של האירועים.רוטשילד בתל אביב ישמש כ

 

צרפת  תבנוכחות שגריר 19:30 , בשעה1ברחבת המכון הצרפתי בשדרות רוטשילד יתקיים  רוע הפתיחהיא
 . ושגריר גרמניה בישראל, מר ד"ר קלמנס פון גטצה ,גב' הלן לה גלבישראל, 

 

 בברכה,

 עמליה אייל ואלינור גליקמן

 ציבוריחסי 

 
 

 ישראלפילוסופיה בלילה של 



 

 

המדיאטק של המכון  - "לה קלוזרי"-מרפסת המכון הצרפתי, באודיטוריום ובבבערב:  19:30-במאי, מ 25ביום ה', 
מסעדת ב רח' מזא"ה, – תולעת ספריםבגלרית שלוש, ב), CCAמרכז לאמנות עכשווית (בהצרפתי בתל אביב, 

לתרבות עברית ובמוזיאון  א" בשד' רוטשילד, בבית עלמMeet in Placeבמקום לפגישות עסקיות ", "הקנטינה"
 .נחום גוטמן לאמנות

 
 הכניסה חופשית לכל האירועים

 il.org-accueilifta@ambfrאו במייל:  79680000-03: למידע נוסף
 הצרפתי בישראל:מידע נוסף יופיע בקרוב באתר של המכון 

israel.com-www.institutfrancais 
 

*** 
 מוזיאון תל אביב לאמנותימשיך בבישראל לילה של פילוסופיה 

 11:00במאי מהשעה  26 'ביום ו
 שבא סלהובודיון בהשתתפות  1988-2015מהשנים  עם השקת המונוגרפיה על מכלול עבודתו של אדל אבדסמד

 . ודונאסיין גראו
 להזמנות: באתר מוזיאון תל אביב לאמנות 

http://www.tamuseum.org.il/ 
 

 

 צור קשר:

 

 עמליה אייל ואלינור גליקמן
 03-5617758/60משרד: 

 054-6623408עמליה: 
 050-7978700אלינור: 

amaliaeyal@gmail.com 
 

 סופי טרויירד-אן
 המכון הצרפתי בישראל

03-796-8028 
052-396-4467 

il.org-s.trouillard@ambfr-a 
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 25.5.2017 – 3-הלילה של פילוסופיה  תוכנית
 

 1בשדרות רוטשילד  -רחבה מול המכון הצרפתי 
ושגריר גרמניה בישראל, מר ד"ר  בנוכחות שגרירת צרפת בישראל, גב' הלן לה גל,אירוע הפתיחה  – 19:30

 קלמנס פון גטצה. 
 

 , ת"א7רוטשילד  –אודיטוריום המכון הצרפתי
 היהודים, המוסלמים והרפובליקה - 20:00-20:45

 אורלי משוחח עם מישל ויאויורקה-זגורי רפאל
 צרפתית

 
 אודות האפשרות לפרש חלומות בימינו?  - 20:50-21:30

 ז'וזף כהן משוחח עם טובי נתן 
 צרפתית

 
 תקווה מהפכנית ותקווה יהודית - 22:05-21:35
 שאלייה קתרין

 צרפתית
 

 לחשוב מחדש את המודרניות -הגות יהודית צרפתית  - 22:10-23:10
 פול אלבהר ,חנה גאל סרארו ,דוד בנון  פרליבט רחל

 צרפתית
 

 למה עלינו לקרוא את דון יצחק אברבנאל?  - 23:15-23:45
 סדריק כהן סקאלי

 צרפתית
 

 , ת"א7רוטשילד  –גג המכון הצרפתי
 הלאמנות?רפו מזרחים לזעקותיה מחרישות הכל של כיצד הצט - 20:00-20:50

 א. ב. יהושוע, יוסי סוכרי
 עברית

 
 שיחה על הספר ״קיצור תולדות יהוה״  - 21:00-21:50

 נון-משה צוקרמן ויגאל בן
 עברית

 
 מחשבות חדשות מכאן ועכשיו –שנים למהפכת אוקטובר  100 – 22:00-23:00

 חיים דעואל לוסקי. עירן דורפמן,   יצחק בנימיני,  רונית פלג,  חברי הסמינר לפילוסופיה קונטיננטלית:
 עברית

 
 מה בעצם אנחנו לא מדברים על העתיד שלנו?  - 23:10-00:10

 שיח-אורלי וניר ברעם בדו-רפאל זגורי
 עברית

 
 

 , ת"א7רוטשילד  – מדיטק המכון הצרפתי  קלֹוֶזרי ָלה



 

 

 השבריריות שבאחווה: עקרונות מוסר והפוליטי - 20:00-20:30
 שאלייה קתרין

 אנגלית
 

 דיוקן הפילוסוף כרץ מרתון - 20:35-21:05
 גיום לה בלאן

 אנגלית
  על עליית הימין הקיצוני והפופוליזם באירופה בימינו - 21:10-21:40

 מישל ויאויורקה
 אנגלית

 
 לקחת ברצינות את השאלה אודות החיות: על ההשפעה של שאלה זו בחיינו הפולטים והמוסריים  - 21:45-22:15

 פלישון קורין
 אנגלית

 
 הקריאה כידיעה  –פילולוגיה  - 22:20-22:50

 גראו דונאסיין
 אנגלית

 
 המרחב האנושי ללא חשיבה תיאורטית?את הניתן לדמיין  – 22:55-23:25

 סלנסקיס מישל-אן'ז
 אנגלית

 
 סדרות טלוויזיה פופולריות מעצבות חיינו ואת עקרונות המוסר שלנו - 23:30-00:00

 לוג'ייהסנדרה 
 אנגלית

 
in Place Meet –  ת"א8רוטשילד , 

 שפה ופוליטיקה בישראל: פטישיזם, צנזורה ונפש ההמון - 20:00-20:50
 ז'וזה ברונר, תהל פרוש, נועם יורן

 עברית
 

 שפתי כאחרת –שפת האחר  - 20:55-21:45
 ז'יזל ספירו, גילה לוסטיגר ואלונה קמחי

 עברית
 

 חוקה; דמוקרטיה; פופוליזם בישראל - 21:50-22:40
 אלון הראל, מרדכי קרמניצר, אסף שרון

 עברית
 
 

 נפרדים מן המאה העשרים: זהויות, מעמדות ומלחמות  - 22:45-23:35
 אריה קרמפף, נדב פרץ ועפרי אילני

 עברית
 

 לבוב-מהו האובייקטיבי? דיון עכשווי בעקבות הפילוסוף הפולני לודוויג פלק ואסכולת וורשה – 23:40-00:10



 

 

  זילינסקה. ס אנה
 אנגלית

 
 , ת"א6שד"ל  – 1קומה  –בית עלמא 

 1967 -ל 50 – 20:00-21:00
 גדי אלגזי,ראיף זרייק,יהודה שנהב 

 עברית
 

 משבר הליברליזם - 21:05-22:05
 ניסים מזרחי יוכי פישר, פיני איפרגן,

 עברית
 

 הכשל שבזכויות: הגנה על הביקורת של מרקס אודות הליברליזם – 22:10-22:40
 מנקכריסטוף 

 אנגלית
 

 אידאולוגי-הפרספקטיבות הפוליטיות של עידן פוסט - 22:45-23:15
 רוני קליין

 עברית
 

 מבט אחר על הישראליות -מה הסיפור שלך עם לוינס" " – 23:20-00:10
 פזי -חנוך בן חנה גאל סרארו משוחחת עם

 קטעים מתוך הסרט "האל הנעדר" עם הבימאי יורם רון
 עברית

 
 , ת"א6שד"ל  – 2קומה  –בית עלמא 

 כיצד נרקמו בתוך המציאות -על הערכים האוניברסליים שלנו  - 20:00-20:30
 מרקוס גבריאל

 אנגלית
 

 על הפוליטיקה של הגופני – 20:35-21:05
 מרטין סער

 אנגלית
 

 מהי מחשבה פואטית? – 21:10-21:40
 מרטין סיל

 אנגלית
 

 ספקנית?האם הפילוסופיה בהכרח  – 21:45-22:15
 אנדראה קרן

 אנגלית
 
 

 הגנה על ריאליזם אסתטי -האמנות כשלעצמה   – 22:20-22:50
 מרקוס גבריאל

 אנגלית



 

 

 
 העצמית שבאסתטי והאמנות כאפשרית-ההשללה - 22:55-23:25

 אנדראה קרן
 אנגלית

 
 , ת"א6שד"ל  – מרפסת –בית עלמא 

 הסּופיתאותי שיגעה אהבתך": שיח על המיסטיקה  - 20:00-21:00
 אבי אלקיים, עומר ראיס, רחל פרליבטר, בליווי מוזיקלי של אמן הנאי נירי שדה

 עברית
 

 נצחון או אסון -על בואה של המזרחיות אל מרכז הישראליות  - 21:05-22:05
 נה, אל במת הבמות"יבוא מן הפ"

 הני זוביידה, אבי אלקיים, זהבה ברקני סמוכה, קציעה עלון
 פזי-חנוך בן
 עברית

 
 מה לדת ולהכחשת אלימות נגד נשים - 22:10-23:00

 קדרי-, רות הלפריןהורבילרדלפין 
 עברית

 
 אינסוף, עולם ונפש: שלוש קריאות במורה נבוכים לרמב"ם - 23:10-00:00

 ואל לוסקיעגלילי שחר, יוסי שוורץ, חיים ד
 עברית

 
 , ת"א 21שמעון רוקח  – מוזיאון נחום גוטמן

 וסין: הכתיבה והגוף המדבר לאקאן - 20:00-21:10
 , נועם ברוך, פרלה מיגלין, מבל גרייבר, ליאת שליט, יצחק בנימיניצ'יאוקון צ'ו ,מרקו מאואס

 אנגלית
 

 לאומיות וזכויות אדם-האם יש עתיד לקוסמופוליטיות? לאומיות, לאומנות, פוסט – 21:15-22:25
 קולונומוסישי בלנק, אמלי פרה, אריאל , בוסקיסט וון אסטריד
 אנגלית

 
 על ההשלכות האתיות והפוליטיות של ההתמודדות עם מטופלים פגיעים - 22:30-23:30

 גיום לה בלאןג'וזף כהן, פביאן ברוג'ר, 
 אנגלית

 
 )2016"שנת צהריים של מחול": שיחה על "נבוכים שנים" ( - 23:25-00:30

 שיר חכם, שני גרנות, אריאל כהן, נבו רומנו
 אנגלית

 
 
 

 , ת"א7מאז"ה  – תולעת ספרים
 אתיקה של תזונה וצדק כלפי חיות – 20:00-20:30

 פלישוןקורין 



 

 

 אנגלית
 

 הפוליטיקה והאתיקה של קבלת האורחים: מגבלות, כשלים וסיכויים 20:35-21:05
 פביאן ברוז'ר

 אנגלית
 

 האתיקה של טיפול כפוליטיקה של היומיומי – 21:10-21:40
 לוג'ייהסנדרה 
 אנגלית

 
 הומניזם".-הומניזם ופוסט –לחשוב את החיה  - 21:45-22:45

 דרור בורשטיין, יואב קיני, עידון צבעוני, שירה שמואלי
 עברית

 
מה נשאר מהרעיון של ז'יד "משפחות, אני שונא אתכם"? שמרנות חדשה בעידן ילדי ההפריה  – 22:50-23:20

 המלאכותית
  זילינסקה. ס אנה

 אנגלית
 

 עברית של קודש ועברית של חול - 23:25-00:15
 מרחב ישורון וחגית גרוסמן

 עברית
 

 , ת"א7מזא"ה  – גלריה שלוש
 מושג הזמן בפיזיקה, בטכנולוגיה, ובמדעים הקוגניטיבים - 20:00-21:00

 דוברת, שאול קציר-אורי בלקינד, לין חלוזין
 אנגלית

 
 על החישוביות ועלינו – 21:05-21:35

 סלנסקיס מישל-אן'ז
 אנגלית

 
 אנושי מתוך ארון הספרים היהודי?-איך יוצרים פילוסופיה לעידן הפוסט - 21:40-22:30

 דב רוזן, כרמל וייסמן-אביגיל בר לב, שלמה
 אנגלית

 
 גונית-על האפשרות לדמוקרטיה רב – 22:35-23:05

 מרטין סער
 אנגלית

 
 
 

  ממרכזיותן?האם ניתן לנשל את האפיסטמולוגיות המערביות  – 23:10-23:40
 ספירו  ז'יזל

 אנגלית
 



 

 

CCA –  ת"א 2צדוק הכהן , 
 ח חי חיים דיגיטלים: סוגיות עכשוויות בפילוסופיה של טכנולוגיה? - 20:00-21:00
 אורי פריימן גלית ולנר יעל רוזין, ליאת פרידמן

 אנגלית
 

 מה הופך דימוי לאירוטי? – 21:05-21:35
 לפהקז'אן 

 אנגלית
 

 מדוע המוזיאון משמעותי עבורנו?– 21:40-22:10
 גראו דונאסיין
 אנגלית

 
 כאשר הכיכר נעשית לציבורית – 22:15-22:45

 ז'ואל זאסק
 אנגלית

 
 אשליה והיטמעות בקולנוע – 22:50-23:20

 מרטין סיל
 אנגלית

 
 תיאטרון וביקורת: על אופני הביקורת שמעצבים את הפרקטיקות האמנותיות – 23:25-23:55

 מנקכריסטוף 
 אנגלית

 
 , ת"א 71רוטשילד  – קנטינה

 שיחה לילית בעקבות הספר עם המחבר רועי ברנד, עילית פרבר, אריק גלסנר --לאהוב לדעת - 00:30-01:30
 אנבל הרצוג.ו

 עברית
 

 , ת"א27שד' שאול המלך  – מוזיאון תל אביב לאמנות
 

עם מפגש יוצא דופן עם האמן  11:00בשעה  26.5.2017ביום שישי  ימשיך למחרת בבוקר"לילה של פילוסופיה" 

השקת המונוגרפיה על מכלול במסגרת במוזיאון ת"א לאמנות אלגרי אדל אבדסמד. האירוע יתקיים -צרפתי

שבא . כן יתקיים דיון על עבודתו של אבדסמד בהשתתפות 1988-2015מהשנים: עבודתו של אדל אבדסמד 
 סלהוב ודונאסיין גראו. 

 


