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אליענה אמדו לוי-ולנסי

9:30      התכנסות ופתיחה
ברכות:

 פרופ' ירון הראל, דקן הפקולטה למדעי היהדות
פרופ' חנוך בן פזי, ראש המחלקה למחשבת ישראל 

יו"ר: פרופ' דוד בנון     
פרופ' אבי שגיא, התשוקה להרמוניה והסירוב לקרע: על אליענה אמדו לוי-ולנסי האדם וההוגה

11:00    מושב א' - אליענה אמדו לוי-ולנסי – והמחשבה היהודית של "אסכולת פריז" 
יו"ר: פרופ' אבינועם רוזנק

משה אידל, המרחב התרבותי היהודי-צרפתי שהיה ואיננו
  Etre Juive Séfarade en France face à la Shoah et la Tekouma ,ד"ר יוסף שרביט

ד"ר מיכאל בן אדמון, הקיום היהודי והישראלי לנוכח פיתויי הזמן

13:00    מושב ב' - תורת הסוד וספרות הזוהר
יו"ר: גב' חנה גאל סרארו

ד"ר מרב כרמלי, להיות האחר ולהתבונן באחר: קריאה בזוהר בהשראת משנתה של אליענה אמדו לוי-ולנסי
La gardienne du secret ,פרופ' דומיניק בורל

14:00    הפסקה

15:00    מושב ג' - הגות ופילוסופיה
יו"ר: ד"ר מיכאל בן אדמון

פרופ' דוד בנון, מעמד האישה עפ"י משנתה של אליענה אמדו לוי-ולנסי
Le Temps chez Eliane Amado Levy-Valensi: entre Neher et Bergson ,גב' גאל חנה סרארו

  La pensée dialogique d'Éliane Levy-Valensi ,פרופ' אפרים מאיר

17:00    מושב ד' - לקרא מחדש את "משה של פרויד"
יו"ר: פרופ' אלי הולצר

פרופ' טיירי יהושע אלקולומברה, פרויד על הספה?  תורה, קבלה, ופסיכואנליזה על פי אליענה אמדו לוי-ולנסי 
 Eliane Amado et le retour du refoulé: גב' רחל פרליבטר, משה של פרויד 

La mémoire enfouie du Zohar dans le Moïse de Freud

18:00    מושב ה' - שיחה על אליענה אמדו לוי-ולנסי - הפסיכואנליטיקאית והאשה
יו"ר: גב' רחל פרליבטר

ד"ר מיכאל סידי הלוי, ד"ר ויויאן שטרית וטין, ד"ר יוסי הטב

19:00    מושב חגיגי - קבלת פנים וחלוקת מלגות מתנאל
יו"ר: פרופ' אפרים מאיר

ד"ר אמי בוגנים, מנ"כל קרן מתנאל חלוקת מלגות ודברי ברכה 
הרצאה חגיגית: פרופ' סנדרין שוורץ, תחנות במסע חיים: מרסיי, פריז, ירושלים, בר-אילן  

Marseille, Paris, Israël: itinéraires de la philosophe et psychanalyste Eliane Amado Lévy-Valensi

עיון בהגותה של אליענה אמדו לוי-ולנסי
יהדות, פילוסופיה ופסיכואנליזה

כנס מתנאל בר-אילן:

יום שלישי, ט"ז בשבט 11.2.20,  הפקולטה למדעי היהדות )410( אולם 312  

תרגום סימולטני לעברית 

 הפקולטה למדעי היהדות
המחלקה למחשבת ישראל

Jewish-Philosophy.Dept@biu.ac.il | 03-5318421 :לפרטים ולהרשמה


