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החוג ללימודים רומאניים ולטינו-אמריקאיים

מכון סברדלין להיסטוריה ותרבות
של אמריקה הלטינית

הכנס הארצי השנתי של חוקרים ותלמידי מחקר:

מחקרים חדשים
בהיסטוריה ותרבות
לטינו-אמריקאית
ואיברית
הכנס יתקיים באולם  ,496בניין גילמן,
אוניברסיטת תל אביב,
ביום ראשון  26במרץ.2017 ,
לפרטים נוספים:

institut@post.tau.ac.il

 09:00-09:30קבלת פנים וכיבוד

 12:30-14:00הפסקה

 09:30-10:45פאנל 1
מנחה :ד"ר חררדו לייבנר ,אוניברסיטת תל אביב

 14:00-15:15פאנל 3
מנחה :ד"ר אורי פרויס ,אוניברסיטת תל אביב
Ofek Kehila, Universidad Hebrea de Jerusalén:
Ideología y contra-ideología en “La busca de
”Averroes

עמרי אלמלח ,אוניברסיטת תל אביב:
מהמזרח התיכון ל'עיר המזרח' :הזהות ההיברידית
של לבנונים-מוסלמים במשולש הגבולות בין
ארגנטינה ,ברזיל ופרגוואי 2010 – 1950

שני נבון דוידוביץ' ,האוניברסיטה העברית
בירושלים:

חגאי רובינשטיין ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב:

בורחס ,סרוונטס ואסתטיקת הכתיבה מחדש (re-
)escritura

הצ'יליאנים

המוסלמים-

קהילה

בין

זהויות

פדרו גולדפרב ,האוניברסיטה העברית בירושלים:
השתתפותם של צעירים יהודיים בלוחמת הגרילה
בארגנטינה בשנות השישים והשבעים של המאה
הקודמת :דילמות של זהות לאומית ואתנית
 10:45-11:15הפסקת קפה

Iman Mansour, Tel-Aviv University
Writing Civilization: America's Place in the Global
Civilizational Scheme in the Texts of Andrés Bello,
1810-1865

 15:15-15:45הפסקת קפה
 15:45-17:00פאנל 4
מנחה :ד"ר קלאודיה קדר ,האוניברסיטה העברית

 11:15-12:30פאנל 2
מנחה :ד"ר נאואל ריבקה ,אוניברסיטת תל אביב
Gustavo Guzmán Castro, Universidad de Tel-Aviv:
Las actitudes de la derecha chilena hacia los judíos
en la primera mitad del siglo XX: El caso de la
Kristallnacht
Adrian Krupnik, Universidad de Tel-Aviv:
Migración de Retorno de Argentinos desde Israel:
Los retornados a bordo del barco Yerushalaims
como estudio de caso, Septiembre 1966
Aiala (Patricia) Wengrowicz Feller, el Colegio
Académico Beit Berl:
La documentación en los Juicios Orales como
plataforma de Memoria en Argentina: El caso de
”los “Dibujos Urgentes.

בירושלים

שרון וולפוביץ ,אוניברסיטת תל אביב
זהות מהפכנית חמקמקה :חואן גרסיה אוליבר –
מהפכן אנרכו-סינדיקליסט ושר משפטים
מעיין נהרי ,אוניברסיטת תל אביב:
בריחה מזהות וזהות מבחירה :פאזל הזהויות של
עובדות משק הבית בבואנוס איירס

זוהר פורשיאן ,אוניברסיטת חיפה:
"שוברים את הגבול במזרח" :האימפריאליזם
האצטקי בטוטונאקאפאן של ראשית המאה ה16-
באור חדש

