
מרטין בובר-
הוגה יהודי נודע בעולם ומודחק בישראל

כנס לציון 50 שנה לפטירתו של בובר איש רוח, פילוסוף, מחנך ומיסטיקן
במוזיאון תל-אביב לאמנות, רחוב שאול המלך 26 תל אביב, אולם "אסיא",

 יום ג', ט"ו בסיוון תשע"ו, 21 ביוני, 2016



13.30 – 14.30 – הפסקת צהריים

14.30 – 16.00 -  מושב 2 "ציונות, מדינה, עם" - מה הבין בובר?
בין דיאלוג לשלום – פרופ' פאול מנדס-פלור

מרטין בובר כיום – בין שמאל לימין - פרופ' אורי רם
"האמת מצויה תמיד בין שני קטבים, אף פעם לא באמצע" - אשר לוי

יו"ר – ד"ר רינה שחר

16.00 – הפסקה

16.30 – 18.00 - מושב 3 האם ניתן למצוא השפעות של משנת בובר 

כיום?
אני-אתה – חידושים ביחסי אנוש – פרופ' יוסף אגסי

בובר כמקור השראה ולא כמודל לחיקוי – ד"ר יצחק עזוז
מ"דניאל" ל "אני ואתה": מאחד לשניים במאה ה 21 – ד"ר אהרון פלשמן

יו"ר – ד"ר דוד סילורה

18.30 - 19.15 הרצאת סיכום: מה בין אינדיבידואליזם רוחני לאוטופיה 

חברתית? – פרופ' רון מרגולין

סרט דוקומנטרי "דרכו של אדם"- מרטין בובר (50 ד')
בימוי: יעקב ליפשין 

9.30  - 9.45  - ברכות 
פרופ' יהודית בובר-אגסי

נציג משרד החינוך
מר אשר לוי – יו"ר ההתאגדות לחינוך מבוגרים

מנחה – מר רן ארביב – מנכ"ל ההתאגדות לחינוך מבוגרים

9.45  - 11.15 - הרצאות פתיחה 
מוינה לירושלים - ביוגרפיה חדשה של מרטין בובר - פרופ' דומיניק בורל

מדינה יהודית ואזרחות הומנית, הרהורים בעקבות הגותו של מרטין  בובר – 
פרופ' דן אבנון

יו"ר – מר יוסי אורן

11.15 – 11.45 – שיח עם הקהל

11.45 – 12.00 – הפסקה

12.00 – 13.30  - מושב 1 "אני ואתה" – תרומת בובר לשיח האנושי

אני-אתה, הגות דיאלוגית ששורשיה יהודיים – ד"ר אליזבט גולדווין
היחס אני-אתה כיסודו של המוסר האמיתי – פרופ' תמר קרון

"מאני ואתה אל רחק וזיקה": מוקדם ומאוחר באנתרופולוגיה הפילוסופית 
של בובר - ד"ר יפתח גולדמן 

יו"ר- גברת רינה כהן

תכנית הכנס


