
Wednesday | 15.12.2021 | יום רביעי י“א בטבת תשפ“ב 

במכון ון ליר בירושלים, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים
at The Van Leer Jerusalem Institute 

43 Jabotinsky St., Jerusalem

The lectures will be in English

14�00 Gathering

14�30�16�00 Session I: Nationalism and Liberalism
 Chair: Academy Member Prof. Daniel Friedmann, 
 Tel Aviv University

 Greetings
Prof. David Harel, President, 
The Israel Academy of Sciences and Humanities

Prof. Yuli Tamir, President, Beit Berl College
Making Virtue out of Necessity: 
The Political Philosophy of Ruth Gavison

Prof. Michael Walzer, Institute for Advanced Study, 
Princeton, NJ
What is Liberal Nationalism?

16�30�17�30 Session II: Privacy
 Chair: Prof. Nili Cohen, Past President, 
 The Israel Academy of Sciences and Humanities; 
 Tel Aviv University

Prof. Anita Allen, University of Pennsylvania
Gavison’s Privacy Prescription: Was It the Cure?

Prof. Niva Elkin-Koren, Tel Aviv University
Privacy as Bureaucracy

Thursday | 16.12.2021 | יום חמישי י“ב בטבת תשפ“ב 

באוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים, בית מאירסדורף
at the Maiersdorf Conference Center,

The Hebrew University of Jerusalem, Mount Scopus, Jerusalem

ההרצאות יהיו בעברית

התכנסות  9�00

מושב III: ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית   11�30�9�30

יושבת ראש: ד"ר נטע ברק-קורן,    
האוניברסיטה העברית בירושלים   

ד"ר דפנה גץ  
דברים לזכרה של רותי מנקודת מבט אישית  

פרופ' אמל ג'מאל, אוניברסיטת תל אביב   
הכלה אזרחית מדירה ומשטר הזכויות המרובד בישראל:    

מחוק השבות ועד חוק האזרחות  

ד"ר תמר הוסטובסקי-ברנדס, הקריה האקדמית אונו   
בין שוויון ללאומיות: סולידריות כערך חוקתי  

פרופ' אלכסנדר יעקובסון, האוניברסיטה העברית בירושלים   
ליברליזם, לאומיות ורב–תרבותיות: דילמות של רדיקליזם ופשרה  

פרופ' דוד קרצמר, האוניברסיטה העברית בירושלים   
המדינה היהודית, המשפט הבין–לאומי והזכות להגדרה עצמית  

דורון גביזון  
זהות ושייכות: מחשבתה של רות גביזון מנקודת מבט אישית  

מושב IV: בין הרשויות הכנסת,  13�30�12�00 
בית המשפט והממשלה   

יושב ראש: פרופ' יואב דותן, האוניברסיטה העברית בירושלים   

פרופ' שלמה אבינרי, חבר האקדמיה,   
האוניברסיטה העברית בירושלים   

דמוקרטיה ושלטון החוק  

פרופ' רבקה ווייל, אוניברסיטת רייכמן  
ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד: על מורשת חיות ונתניהו  

פרופ' מנחם מאוטנר, אוניברסיטת תל אביב   
חשיבה מוסדית בהגותה של רות גביזון  

מושב V: חיים משותפים בחברה  16�30�14�30 
בעלת גיוון עמוק  

יושב ראש: פרופ' שי לביא, ראש מכון ון ליר בירושלים,    
אוניברסיטת תל אביב   

פרופ' יפעת ביטון, נשיאת המכללה האקדמית אחוה   
בין שותפות לחיים משותפים: להעמיק דעת ואחווה  

ד"ר אימן אגבאריה, אוניברסיטת חיפה  
חינוך לשייכות או לריבונות: זהות, זיהוי והזדהות ביחסי    

יהודים-ערבים  

פרופ' נטע זיו, אוניברסיטת תל אביב  
תפקיד האקדמיה בקידום מגוון ושוויון בקמפוס ומחוצה לו  

פרופ' גדעון ספיר, אוניברסיטת בר-אילן   
שבת בתל אביב — אז והיום  

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון ון ליר בירושלים
מתכבדים להזמינכם לכינוס בין–לאומי משותף

The Israel Academy of Sciences and Humanities, The Hebrew University of Jerusalem and The Van Leer Jerusalem Institute
take pleasure in inviting you to a joint international conference

בימים רביעי-חמישי י"א-י"ב בטבת תשפ"ב
Wednesday and Thursday | December 15–16, 2021

לאומיות וליברליזם, יהדות ודמוקרטיה
Nationalism and Liberalism, Judaism and Democracy

לזכרה של חברת האקדמיה פרופ' רות גביזון
In Memory of Academy Member Professor Ruth Gavison

 האירוע יועבר בשידור חי באתר האקדמיה
 www.academy.ac.il

 האירוע ייערך בכפוף להנחיות משרד הבריאות שיהיו בתוקף

 הכניסה בהרשמה מראש, ללא תשלום ועל בסיס מקום פנוי | האירוע מצולם

חניה עירונית ברחובות הסמוכים למכון ון ליר ולאוניברסיטה

The conference will be conducted according to the health regulations
Places are limited | Please register in advance 

Admission is free of charge 
Paid on-street municipal parking is available in the vicinity 

of the Van Leer Institute and the University

The event will be live-streamed on the Israel Academy website: 
www.academy.ac.il

להרשמה

http://www.academy.ac.il
http://www.academy.ac.il
http://www.academy.ac.il
http://www.academy.ac.il
https://gavison2021.forms-wizard.biz/users/new

