
               
 

 ב.א. רב תחומי במדעי הרוח, מגמת אסיה הפקולטה למדעי הרוח
 החוג למיסטיקה ולרוחניות, המכללה האקדמית צפת         

 האגף ללימודי הינדואיזם ויהדות במרכז דנגור      
 

בנושא כנסשמחים להזמינכם ל  

שנה להולדתו 051 –מהאטמה גנדהי   
9112בדצמבר  11, ףאילן, יום רביעי, י"ג בכסלו תש"-בראולם בק, אוניברסיטת   

 

 4  התכנסות13411

 4  ברכות13491

 דניאלה גורביץ, ראשת מרכז דנגורד"ר 
 ד"ר איתמר תאודור, יו"ר ועדת הכנס

 אילן-, אונ' בריו"ר4 רן שאולי ,סטוריה ופוליטיקההימושב א'4     13495-00405

 גנדהי וההנהגה המוסלמית  - , האונ' הפתוחהאמרגי-מירב אור

לסכסוך  והיחס ההודית בפוליטיקה שינויים – מודי ועד מגנדהי ;דק חבל על -אילן -לורן דגן, אונ' בר
 פלסטיני-הישראלי

 מורשת גנדהי בעידן מודי –האדרה ביזוי ודחיקה  -לב ארן, חוקר עצמאי 
 

 שמעון לב4 יו"ר מושב ב'4 פילוסופיה,    00491-09491
 צ'נדרה גנדהי על המהאטמה, מוות וחיים לנוכח המוות-אמן המיתה: ראם -אונ' ת"א דני רוה, 

 היוגה וכוח הקסם של גנדהי  - יוחנן גרינשפון, האונ' העברית
; האם יש בה בהגווד גיטאפרשנותו של גנדהי ל -המכללה האקדמית צפת אילן ו-איתמר תאודור, אונ' בר

 פוטנציאל לאוניברסליות?
 "אתיקה שלך ובין תורתו של גנדהי?"פרופ' לוינס, ומה דעתך על הזיקה שבין ה -אילן-זי, אונ' ברחנוך בן פ

 

 הפסקת צהרים  09491-09491

   אילן-, אונ' ברבידמיכל זלצר ל מושב ג'4 הודו, ישראל והעולם היהודי, יו"ר4  09491-00411

 וישראל גנדהי, היישוב העברי –זר לנו" ו"קדוש  -שמעון לב, חוקר עצמאי 
 גנדהי של ר' בנימין: הודו, אסלאם ושאלת פלסטין  -גוריון -רם צורף, אונ' בן-אבי
 מברלין  היהודיהגנדהי ו –ה וייל, האונ' העברית שלו

 איתמר תאודור 4 יו"ר רב דתיות, גנדהי ומושב ד'4   00405-01405

זהות דתית והשראה  -גנדהי התפילה באשראם של  – נדתיאלון גושן גוטשטיין, מכון אליהו לשיח בי
 בינדתית

 ותורת הצמצום בספר חיי פיי גנדהי - ומכללת הרצוג דניאל רייזר, המכללה האקדמית צפת

  דניאל רייזר 4 יו"ר ,גנדהי, סביבה, חברה וקיימות מושב ה'4  01405-02495

 על התנועה והשפעתו גנדהי מהאטמה חברתי; ושוויון סביבתי צדק ,קיימות -ריקי לוי, אונ' ת"א 
 ההודית הסביבתית

 ק. צ'. בהטצ'ריה ומ. ק. גנדהי -חופש וזהות עצמית בראי הטכנולוגיה  -דור מילר, אונ' ת"א 
 י ומורשתו בהודו של ימינו'ה'גנד  -הלל עזריאל 

לביד, ד"ר שמעון לב-חברי הוועדה המארגנת:   ד"ר איתמר תאודור, ד"ר דניאלה גורביץ, ד"ר מיכל זלצר  


