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 ה, פרנקפורט ת סמינרים משותפים אוניברסיטת ג

 
 תלמידות יקרות, תלמידים יקרים, 

 
יתקיימו שני סמינרים   במסגרת לימודי התואר השני של החוג, .שנה״ל תשפ״גלבימים אלה עלה לאתר הפקולטה הידיעון 

עומד   כל סמינר   .ב׳( בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת פרנקפורט. הסמינרים מיועדים לתלמידי התואר השני-)בסמסטר א׳ ו
   בפני עצמו, וניתן להירשם לכל אחד מהם בנפרד, ללא תלות בשני.

 ות בכיתה(.הסמינר יתקיים כולו בשפה האנגלית )חומרי הקריאה, הדיון והפרזנטצי שימו לב:
 

מאחר ומדובר בהוראה בפורמט חדשני, אתאר בכמה מילים את מבנה הסמינר והדרישות. אנא קיראו בתשומת לב לפני  
 הגשת המועמדות. מספר המקומות מוגבל.

 
 פורמט ההוראה: 

בסמסטר א׳ נדון . גרמניים-טראומה בכתביהם של הוגים יהודיםלהסמינרים יעסקו בשאלת הקשר בין שפה  נושא:
ונבחן דרכם שאלות הקשורות לשפה וזהות, טראומה   (1895-1945)בכתבים מהשנים שלפני מלחמת העולם השנייה 

  (1945-1975)בסמסטר ב׳ נדון בכתבים מהשנים שאחרי מלחמת העולם השנייה בבית והאלביתי, ועוד. -וביטוי, היות
לוסופיה אחרי השואה, גלות, סליחה, ועוד. בהמשך המכתב תוכלו  ונבחן שאלות הקשורות לטראומה ואפשרות הביטוי, פי

 למצוא פירוט מורחב של ההוגים והנושאים. 
 

אביב(, פרופ׳ יודית קספר )אוניברסיטת  -את הסמינר ילמדו שלוש מרצות: פרופ׳ עילית פרבר )אוניברסיטת תל משתתפים: 
)פרטים על כל אחת בתחתית המכתב(. בסמינר   קפורט(ד״ר קרולינה סאוטר )אוניברסיטת גתה, פרנ וגתה, פרנקפורט(, 

 . אוניברסיטת פרנקפורטמאביב ו-מאוניברסיטת תלם תלמידיתלמידות וישתתפו 
 

 של מפגשים. שונים במהלך הסמסטר יתקיימו סוגים  מפגשים: 
 השונים.  ם אלה נדון בטקסטים במפגשי שלושה מפגשי זום קבוצתיים בתאריכים עליהם תקבלו הודעה מראש. .1
 . בקבוצות קטנות של תלמידים ישראלים וגרמנים בהם תעבדו על פרוייקט משותף זום  מפגשי .2
ימים מלאים ורצופים(.   5) )לא בזום(   שבוע הוראה מרוכז ופרונטליבתום כל סמסטר יתקיים  שבוע הוראה מרוכז: .3

אביב. -בסמסטר א׳ יתקיים שבוע ההוראה בתל. תנאי להשתתפות בסמינרנוכחות מלאה בשבוע הזה מהווה 
 בסמסטר ב׳ בפרנקפורט )פרטים נוספים בהמשך המכתב(. 

   לאורך הסמסטר ולפי הצורך.של ייעוץ והדרכה בנוסף, אקיים שיחות אישיות 
 

 תאריכים: 
   .9:00-17:00בינואר, בין  22-26חמישי, -בימים ראשון אביב-באוניברסיטת תל השבוע המרוכז יתקייםסמסטר א׳: 
 . 9:00-17:00ביולי, בין  3-7שישי,  -בימים שני גתה בפרנקפורטבאוניברסיטת  השבוע המרוכז יתקיים סמסטר ב׳:

)המימון כולל טיסה   אביב-ידי אוניברסיטת תל-הנסיעה לגרמניה ממומנת עלהנרשמות.ים לסמסטר השני:  שימו לב:* 
 , ללא אש״ל(.  ומלון

 
 תנאי קדם:

  אנגלית ברמה גבוהה: קריאה, כתיבה ודיון. -
 . )עדיפות למי שלמד.ה קורסים מעבר למבוא( המאה העשרים של עשרה ו-רקע בפילוסופיה של המאה התשע -

 
 דרישות: 

 .)בזום(  וירטואליים במהלך הסמסטרונוכחות מלאה במפגשים ה -
 . )פרונטלי( נוכחות מלאה בשבוע ההוראה המרוכז -
 )הצגה קבוצתית(. בשבוע ההוראה המרוכזבכיתה קצרה  פרזנטציה -
 . )יחידנית( או עבודה סדמינריונית הגשת עבודת רפרט -
 אביב(.-לנרשמים לסמסטר ב׳: התחייבות לנסיעה לגרמניה )הטיסה והמלון ממומנים ע״י אוניברסיטת תל -



 
  רישום:
עם פרטים   למלא טופס קצרכדי לעשות זאת, עליכן.ם . יש להגיש מועמדות לסמינרומספר המקומות מוגבל,  מאחר

מגישים מועמדות לסמסטר   .ןהאם אתםגם  ןצייתוכלו להרקע האקדמי שלכן.ם. בטופס ההרשמה פרטים על ואישיים 
  הראשון )בו השבוע המרוכז מתקיים בארץ( או השני )בו השבוע המרוכז מתקיים בגרמניה(.

 iferber@tauex.tau.ac.ilההרשמה, אנא כיתבו לי מייל לכתובת: טופס כדי לקבל את 
 .במהלך ימי הבידינגתשובות יתקבלו  20/8/22עד   שלוח את הטופס יש ל

 
 : מפגש זום איתי לשאלות ותשובות 

  פה ואענה על כל השאלות. אם תרצו-הפורמט בעל, אקיים מפגש זום פתוח בו אציג את  אוגוסטב 10-, הרביעיביום 
   .למפגש להשתתף במפגש, אנא כיתבו לי ואשלח לכם לינק

 
 כל שאלה,אפשר לפנות אליי במייל ב

 פרופ׳ עילית פרבר 
 
 

 תיאור מפורט של נושא הסמינר:
General Description: The joint advanced seminar aims at studying the effects of trauma on the way 
language is imagined, described, or conceptualized in the writings of German-Jewish thinkers. The 
twentieth century was violently breached by the Second World War, that brought with it not only the 
devastating violence of the concentration camps and mass murder of Jews across Europe but also a series 
of world-shattering events such as deportation, exile, suicide, loss, torture and extinction that have all 
challenged and undermined the conception of language as a means of expression and communication as 
we have known it.  The stability and familiarity of the world itself has been shattered during the Holocaust, 
destroying with it the last shreds of the possibility of its expression. This was especially true for German-
Jewish thinkers and authors who have lost not only their world but also their hosting-language, German. 
Some of them have fled Germany to America or Israel, others have returned to it. All of them have faced 
the question of their identity, language, and communal kinship and well as various problems touching on 
the possibility of testimony, justice and memory. The two parts of the seminar series will work though 
different German-Jewish conceptions of language historically, before and after the Holocaust. 

During the seminar we will focus on close-readings and discuss the different ways in which trauma not 
only poses a threat to language and community but also has the power to constitute it. The German-
Israeli co-teaching initiative brings our three areas of expertise together which all inform the topics in 
question, such as Prof. Ferber: the philosophy of language and emotion, suffering and testimony, Prof. 
Kasper: psychoanalysis, trauma theory, Holocaust Studies and Dr. Sauter: theology and language, 
German-Jewish language thought in the early 20th century, philosophy of language and translation. 
Together, we hope to open up an interdisciplinary discussion in which our different disciplines and 
perspectives will come together around this cluster of philosophical, political, psychological and literary 
problems.  

Fall Semester (Semester Aleph): Language and Identity: German-Jewish Thought before World War II 
(1895-1945) 
The first part (1895-1945) will feature thinkers such as  Sigmund Freud, Walter Benjamin, Gershom 
Scholem, Franz Rosenzweig and Martin Buber who have dealt with the problem of language and identity 
in religious, psychoanalytic and philosophical terms. 

Spring Semester (Semester Beth): Language, Trauma and the Possibility of Expression: German-Jewish 
Thought after World War II (1945-1975) 

mailto:iferber@tauex.tau.ac.il


The second part (1945-1975) will continue with German Jews, who moved to Israel in the post-war era 
(Scholem, Buber), but also German Jews returning to Germany (Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, 
Peter Szondi) as well as thinkers such as Hannah Arendt and Jean Améry who have continued to grapple 
with these questions from other parts of the world.  

 
 המרצות:

Ilit Ferber is Associate Professor of philosophy at Tel-Aviv University. Her research focuses on the 
philosophy of emotions, especially melancholy, suffering and pain, from the perspective of language. She 
has published articles on Benjamin, Heidegger, Leibniz, Scholem, Herder, Freud, Améry and others. She 
has co-edited a book on the role of moods in philosophy, two books in English and Hebrew, on lament in 
Gershom Scholem’s thought and a book on the grammar of the cry (in Spanish). Her book Philosophy and 
Melancholy: Benjamin's Early Reflections on Theater and Language (Stanford University Press in 2013) 
explores the role of melancholy in Benjamin's early writings and discusses the relationship between 
Benjamin, Freud and Leibniz. Her second book Language Pangs: On Pain and the Origin of Language 
(Oxford University Press, 2019) examines the role of pain in Herder's theory of the origin of language, 
Heidegger's seminar about Herder, and Sophocles' Philoctetes. She is now working on the role of the five 
senses in Benjamin’s “Berlin Childhood” and on Jean Améry's philosophy of temporality (funded by the 
ISF). See also: https://www.ilitferber.com 

 

Judith Kasper is Professor of Comparative Literature at Goethe University in Frankfurt am Main (Germany) 
and co-editor-in-chief of the German psychoanalytic journal RISS. Her research focuses on philology and 
psychoanalysis, Holocaust Studies and trauma theory, translation theory and theories of the lyrics. Recent 
publications include Der traumatisierte Raum. Insistenz, Inschrift, Montage bei Freud, Levi, Kertész, Sebald 
und Dante (Traumatized Space: Insistence, Inscription and Montage in Freud, Levi, Kertész, Sebald und 
Dante) (Berlin: de Gruyter 2016). See also: https://www.uni-
frankfurt.de/74333591/Prof__Dr__Dr__Judith_Kasper 

 

Caroline Sauter teaches Comparative Literature at Goethe University, Frankfurt. Her work focuses on 
translation theory and language philosophy, particularly in German-Jewish thought, as well as on the 
poetics of love, and on the afterlife of French and American deconstruction in literary theory. She is the 
author of a monograph on Walter Benjamin’s translation philosophy (Die virtuelle Interlinearversion, 
2014), and the co-editor of several books (including Thinking in Constellations: Walter Benjamin in the 
Humanities, Commentary and Secularization in Modernity, and Allegories of Loving). She is currently 
completing a book about the language of love in European theory from 1800 onwards, which examines 
thinkers’ engagement with the biblical Song of Songs (shir ha-shirim), among them Goethe, Rosenzweig, 
and Scholem. In 2017/18, she held a Feodor Lynen Research Fellowship of the Alexander von Humboldt 
Foundation at Harvard University. See also: https://www.uni-
frankfurt.de/48185597/Dr__Caroline_Sauter 
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