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 לאן הדמוקרטיה?  

  האם הדמוקרטיה תשרוד את הפוסטמודרניזם? 

את  לעזרה  קוראים  מאד,  קרובות  לעתים  הישראלי,  הציבורי  בדיון 

   ערך מוחלט, אף על פי שהנימוקים לקריאה זו מנוגדים. הדמוקרטיה כאל 

יותר מה שהייתה   אינה  אמנם הדמוקרטיה, כפי שהיא היום, השתנתה. 

    שנה. 50לפני 

השינוי קרה בתחום היסודות הכלליים שנחשבו אז מחוץ לתחום הפוליטי.  

  למשל המין, הטבע, האקלים, החיים, המוות, האנושות, הזהות.

מתכנס עדיין עם הדמוקרטיה כרעיון או כמשטר? באופן    איך השינוי הזה 

  כללי כמו במדינת ישראל?

   

 

 

 

  

 

 

  

  

   

   הכנס יוזם על ידי
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    הערבתכית 
  

  הקדמה :  18.00-18.15

 המהפך הגדול, מה השתנה בעולם הדמוקרטי?  ,שמואל טריגנו -

 

  האתגרים :  18.15-19.45

מדוע פוליטיקת הזהויות היא סכנה  ,  חיים נבון:  18.15-18.45 -

 לזהות 

מדיניות הגירה ועלייתו של הליברליזם :  גדי טאוב: 18.45-19.15 -

 י האנטי דמוקרט
: משתי ההצהרות " אדם" תפיסת השמואל טריגנו, : 19.15-19.45 -

 האוניברסליות עד היום 
 

  

  ישראל בתמות המצב :  19.45-20.45

  –הדמוקרטיה הישראלית , מרדכי ניסן: 19.45-20.15 -

 אידיאולוגיה, אזרחות ומלחמה

אופקים מצטלבים: המסורת המודרנית רונן שובל, : 20.15-20.45 -

 והירושה הפוליטית של היהדות

 
  

 

  דיון וסיכום: 20.45-21.00

 
  

  

  

   



  המרצים:  

 

טאוב • פדרמן  ,  גדי  ספר  בבית  בכיר  ומרצה  הברית  ארצות  של  היסטוריון 

באוניברסיטה   ועיתונאות  לתקשורת  ובחוג  וממשל,  ציבורית  למדיניות 
ההתקפה   של  התרבותיים  מקורותיה  המודולרי:  "האני  ספרו  העברית. 

 הפוסטמודרנית על הזהות" יראה אור בקרוב בהוצאת שיבולת. 
 

, פרופסור אמריטוס (אוניברסיטת פריז), יסד עם מקס בן  שמואל טריגנו •

האידיאל  ספרים, בפרט    שישהחברם של עשרים וחמו עמותת דיאלוגיה, מ

השוא במבחן  היהודית ה,  הדמוקרטי  לנורמליות    המדינה  צאת  וה(מעבר 

היהודי ,  ) כרמל העם  של  השלטת  (בצרפתית),    פוליטיקה  האידאולוגיה 

 .  (הוצאת כרמל)  החדשה, הפוסט מודרניזם

 

נבון • יליד  ,  חיים  ופובליציסט,  סופר  מלמד  1973רב,  עציון,  .  הר  בישיבת 

במדרשת לינדנבאום, במדרשת נשמת ובמוסדות נוספים. כיהן במשך עשר  
שנים כרב קהילת השמשוני במודיעין. עמית מחקר בקרן תקווה. בעל טור  

ספרים, ביניהם רבי המכר "חוה לא אכלה    13בעיתון "מקור ראשון". כתב  
מודרני" והרומן  ביקורת יהודית על הפירוק הפוסט   –תפוח", "מכים שורשים  
 הדיסטופי "חופשי זה". 

  

, לימד היסטוריה  - McGill Universityבמדעי המדינה מ  ד''ר,  מרדכי ניסן •
המזרח  עוסקים  -של  ספריו  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  התיכון 

 Theבישראל, אסלאם, לבנון, ומיעוטים במזרח התיכון, והאחרון בהם הוא 

Crack-Up of the Israeli Left 

 

    , הוא דיקן קרן תקווה, וראש מכון ארגמן. לפילוסופיה   ד"ר,  ונן שובלר •
יו"ר בהתנדבות של בית אצ"ג, ייסד את תנועת "אם תרצו", והיה חבר  

מנפיסט    –אם תרצו  פרסם את הספר   הנהלה במוסדות הלאומיים,  

המתחדשת בנושא  לציונות  הגות  ומאמרי  מסות  של  ושורה   ,
 פילוסופיה, ספרות וציונות בעיתון הארץ, מקור ראשון ומעריב. 


