
  

 

 

 

 

                                      

 חקר קהילות ישראל במזרחל                                                                                     

 

 

 ושנה לפטירתו של אלבר ממי כנס בינלאומי במלאות מאה שנה להולדתו

Le centenaire d'Albert Memmi 

 

, עשה את דרכו המעורב בחיים הציבורייםאינטלקטואל ופילוסוף סוציולוג, אלבר ממי, סופר, 

יכול חוקר אליה של המאה העשרים אל פסגת ההשפעה ש השלישימהרובע היהודי בתוניס בעשור 

החברה היהודית מההשפעה שלו הלכו והתרחבו לאורך השנים: ו הפעילות . מעגלייעגלהוהוגה דעות 

ושאי הדיון נ. ואף מעבר לה החברה הצרפתית אלמשם המגרב ומאבק לעצמאות אל הבתוניסיה 

תחת שלטון יהודית חוויות הילד, שגדל כנער בחברת מיעוט  ;גם הם התרחבו ממי שלוהעיסוק 

צפון החברה היהודית בעל תבונן ה את האופן שבו עיצבו ,ובחברת רוב ערביתצרפתי ולוניאלי ק

 באשרבהגותו של ממי ובתפיסותיו . קולוניאלי-ועל העולם בעידן הפוסט , על הקולוניאליזםאפריקה

לקיום היהודי בעידן המודרני, כמו גם בראייתו את המאבקים הלאומיים לעצמאות, באו לידי ביטוי  

קולוניאליסטי -המאבק האנטי ,החברה היהודית בתוניסיהמגוון מקורות ההשראה שלו: המסורת ו

 .ההגות הצרפתית והאירופיתו

 

של  הרבים והמגוונים של יצירתוהיבטים שיוקדש לכנס בינלאומי מארגן צבי בירושלים -מכון בן

  :כגוןבתחומים  בכנס שידונולהרצאות ושאים . אנו פונים לציבור החוקרים להציע נאלבר ממי

 ואופני הכתיבה סמלים, יצירתו הספרותית: תכנים .1

 אישיים ואוניברסליים  יםנרטיב –יומנים אישיים  .2

 המשתנה  של היהודי בעולםהתמודדותו  ממי והיהודים בעולם המודרני: .3

 הקהילה היהודית בתוניסיה ביצירתו של אלבר ממי: אתמול, היום ומחר  .4

 קולוניזציה, ישראל ופלסטין -אלבר ממי: מלחמת העולם השנייה, הדה על פית ומלחמה .5

 ניאליזם ופועלו של ממי לנוכח הקולוניאליזם והפוסט קול .6

 בין יהודים לערבים  .7

 בעולם הקולוניאלי מאבקים לאומיים .8

 מסורתחילון ו .9

)למשל: נשלטים פסיכולוגיים, אידיאולוגיים, דתיים, רפואיים,  תיאוריות של תלות .10

 חינוכיים( 

 

 הצעות שיש להן קשר ישיר עם פועלו והגותו של אלבר ממי. ב תבחרהוועדה 



י״ד -י״ב, שלישי-ימים ראשוןרושלים בבילחקר קהילות ישראל במזרח צבי -בןמכון הכנס יתקיים ב

 . 2021במאי  25-23 בסיוון תשפ״א,

לתאריך י״ד  יש לשלוח עד המוצעת בלוויית תקציר הרצאההכותרת את  יש לשלוח: לוח זמנים

לתאריך  עדתימסרנה תשובות . <efrate@ybz.org.il> לכתובת 2020בנובמבר  1 בחשוון תשפ״א, 

 . 2021ינואר ב 1 ,א״טבת תשפבז ״י

 

 של הכנס: אקדמיתהועדה הו

 , ד״ר חנן חריףבקר, פרופ׳ נעם סטילמן, פרופ׳ גי דגה, פרופ׳ חיים סעדון-פרופ׳ עפרה תירוש

 אפרת אבן מרכזת הכינוס: גב׳ 


