
 Shandong University and Tel Aviv University 
  Joint Institute for Israel and Jewish Studies

10:00-09:30
ברכות

פרופ' אריאל פורת )נשיא אוניברסיטת תל אביב(
פרופ׳ שינג ג'אן-ג'ון )דקאן הפקולטה למדעי הרוח, 

אוניברסיטת שנדונג(      

דברי פתיחה
פרופ' פו יו-דה )ראש מכון שנדונג-תל אביב, 

אוניברסיטת שנדונג(
פרופ' אוריה שביט )ראש מכון שנדונג-תל אביב, 

אוניברסיטת תל אביב(

11:00-10:00 | מושב ראשון
החברה החרדית והקורונה

הרצאת מרכזית
ד"ר סימה זלצברג )אוניברסיטת תל אביב(

פרשנויות חרדיות לקורונה
ד"ר וונג יו )אוניברסיטת בייג'ינג(

השפעת הקורונה על מעמד החרדים בישראל

12:30-11:10 | מושב שני
החרדים החדשים

ד"ר לי כהנר )המכון הישראלי לדמוקרטיה, מכללת 
אורנים(

מי הם החרדים המודרניים?
ד"ר ענת ברט )המכללה ירושלים(
שינויים במוסד המשפחה החרדית

ד"ר שלומי דורון )המכללה האקדמית אשקלון(
להט"בים בחברה החרדית

  מפגש עם לימודי ישראל בסין )1(
ד"ר מנג ז'נחואה )אוניברסיטת שנדונג(

מחשבות על השימוש הציוני ברעיונות תנ"כיים

09:30-10:00
Greetings
Prof. Ariel Porat )President, Tel Aviv 
University(
Prof. Xing Zhanzhun )Dean of the Faculty 
of Humanities, Shandong University(

Opening remarks
Prof. Fu Youde )Head of SDU-TAU Joint 
institute, Shandong Univeirsty(
Prof. Uriya Shavit )Head of SDU-TAU 
Joint institute, Tel Aviv University(

10:00-11:00
Haredi Society and Covid-19
Keynote Lecture
Dr. Sima Zalcberg )Tel Aviv University(
Ultra-Orthodox Interpretations of Covid-19 
Dr. Wang Yu )Peking University( 
The Impact of COVID-19 on the Israeli 
Haredi Community and Its Relations with 
the Secular State

11:10 -12:30
The New Haredim 
Dr. Lee Cahaner )Israel Democracy 
Institute, Oranim Academic College of 
Education(
Who are the Modern Haredim?
Dr. Anat Barth )Michlalah Jerusalem 
College(
The Changing Faces of the Haredi Family
Dr. Shlomi Doron )Ashkelon Academic 
College(
LGBTs in Haredi Society
Israel and Jewish Studies in China (1(
Dr. Meng Zhenhua )Shandong University(
Some Thoughts on the Use of Biblical Ideas 
in the Zionist Context

14:00-12:40 | מושב שלישי
החרדים והתקשורת

מר פביאן שפנגלר )אוניברסיטת תל אביב(
ילדים ומסכים בפסיקות הלכה חרדיות וסלפיות: 

מבט השוואתי
ד"ר חננאל רוזנברג )אוניברסיטת אריאל(

החברה  טכנולוגי:  חיסון   - דיגיטלית  מגפה 
החרדית, האינטרנט והסמארטפון

גב' מרלין וניג )האוניברסיטה העברית(
הקולנוע החרדי – לידתו והתפתחותו
  מפגש עם לימודי ישראל בסין )2(

ד"ר וונג צ'יאנג-ווי )אוניברסיטת שנדונג(
מקס וובר על הנביאים

15:15-14:10| מושב רביעי
נשים בחברה החרדית

גב' אסתי ביטון שושן )מייסדת ומנכ"ל תנועת 
נבחרות, תנועת נשים חרדית(

על נשים ופוליטיקה בעולם החרדי
גב' אסתי סלומון )חוקרת עצמאית(

נשים חרדיות וצה"ל
  מפגש עם לימודי ישראל בסין )3(

ד"ר צ'ן יאן-יאן )אוניברסיטת שנדונג(
תפיסות סיניות של השינויים בתנועה הקיבוצית

16:30-15:20| מושב חמישי
מעבר לחומות

ד"ר שרה זלצברג )אוניברסיטת תל אביב(
מחקרי שדה על פגיעות מיניות בחברה החרדית

ד"ר מנחם קרן קרץ )חוקר עצמאי(
חסידות סאטמר ורעיון החרדיות הקיצונית

ד"ר יאיר הלוי )חוקר עצמאי(
נטורי קרתא: עד כמה אפשר להיות קיצוני?

12:40-14:00
The Haredim and the Media
Mr. Fabian Spengler )Tel Aviv University(
Chi ldren and Screens  in  Hared i 
and Salafi Religious Edicts
Dr. Hananel Rosenberg )Ariel University(
Hh aredi Approaches to Mobile Phones and 
the Internet 
Mrs. Marlyn Vinig  )The Hebrew University 
of Jerusalem(
The Ultra-Orthodox Cinema: Its Origins and 
Development
Israel and Jewish Studies in China (2(
Dr. Wang Qiangwei )Shandong University(
Max Weber on "Prophets"

14:10-15:15
Women and the Haredi Society
Mrs. Esti Biton Shushan )Nivcharot, Haredi 
Women Movement(
Women in Haredi Politics 
Mrs. Esti Salomon )Independent Researcher(
Haredi Women in the I.D.F
Israel and Jewish Studies in China (3(
Dr. Chen Yanyan )Shandong University( 
Chinese Perspectives of the Reform of the 
Kibbutz

15:20-16:30
Behind the Walls
Dr. Sara Zalzberg )Tel Aviv University(
Field Studies of Sexual Abuse in the Haredi 
Society
Dr. Menachem Keren-Kratz )Independent 
researcher(
Satmar Hasidism and the Concept of Extreme 
Orthodoxy 
Dr. Yair Halevy )Independent Researcher(
Neturei Karta: How Radical Can One Be?

16:30-17:30
Special Interview
Prof. Uriya Shavit Converses with Rabbi 
Israel Meir Hirsch, Leader of Neturei Karta 

<< PROGRAMתוכנית <<

 מכון שנדונג-תל אביב 
לחקר ישראל והיהדות

הכנסהשנתי
החברה החרדית 

בישראל 

SDU-TAU Joint Institute 
for Israel and Jewish Studies
The Annual Conference 

Haredi Society 
in Israel

הכנסיתקיים
ביוםראשון
9.5.2021

בשעות 17:30-9:30
  

קישור לזום
 Join Zoom Meeting 

>>

lectures will be simultaneously
translated to english 

Contact Us: sdutau2021@gmail.com  // https:humanities.tau.ac.il/sdu-tau-institute       צרו קשר: חפשו אותנו בפייסבוק //

17:30-16:30
מפגש מיוחד

פרופ' אוריה שביט בשיחה עם הרב ישראל מאיר 
הירש, מנהיג נטורי קרתא

https://us02web.zoom.us/j/88963958550?pwd=K0tjSHRySGNjV1BUeHNTYW96L1VSdz09
https://us02web.zoom.us/j/88963958550?pwd=K0tjSHRySGNjV1BUeHNTYW96L1VSdz09
https://us02web.zoom.us/j/88963958550?pwd=K0tjSHRySGNjV1BUeHNTYW96L1VSdz09
https://us02web.zoom.us/j/88963958550?pwd=K0tjSHRySGNjV1BUeHNTYW96L1VSdz09
https://us02web.zoom.us/j/88963958550?pwd=K0tjSHRySGNjV1BUeHNTYW96L1VSdz09
https://us02web.zoom.us/j/88963958550?pwd=K0tjSHRySGNjV1BUeHNTYW96L1VSdz09
https://humanities.tau.ac.il/sdu-tau-institute
https://www.facebook.com/Sdu-Tau-Joint-Institute-for-Israel-and-Judaism-Studies-102635535288088/about
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