
כנס תל-חי הבינלאומי הראשון 
בנושא שואה ורצח עם

התכנסות וכיבוד קל  )אולם זרנגין(     10:15-9:50

דברי פתיחה: נשיא המכללה האקדמית תל חי פרופ' אליעזר שלו   10:30-10:15

"עבר שאינו עובר"     11:45-10:30
אנחנו, הם, כולנו...ושורדת אחת                            

פרופ' חנה יבלונקה | אוניברסיטת בן גוריון בנגב                           

חידת התאבדותו של פרימו לוי      
פרופ' יוחאי עתריה  |  המכללה האקדמית תל חי      

הפסקה      12:00-11:45

שני מושבים מקבילים:      13:45-12:00

אנחנו. הם. כולנו.

תכנית הכנס | יום 2
שני | 9.5.22 | המכללה האקדמית תל-חי - קמפוס מזרח

מושב 1  |  כיתה 2103
להרחיב את העבר

יו"ר  המושב: ד"ר חנן חריף 
המכללה האקדמית תל חי, יד בן צבי

כשערבים ויהודים לחמו יחדיו כנגד הנאצים 
פרופ' מוסטפא עבאסי | המכללה האקדמית תל חי

תמונות מדברות משם ומכאן: סיפור זיכרון הילדות 
של קהילת יהודי לוב בשואה

ד"ר נאוה ט' ברזני | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

השואה בעיניים ערביות: הבניית שיח השואה 
בעיתונות בשפה הערבית

גב' אספהאן בהלול | האוניברסיטה העברית בירושלים, 
המכללה האקדמית כנרת 

בסלניי- הכפר שבחר לשתוק
מר זוהיר תחאוחא | המוזיאון הצ'רקסי בכפר כמא

מושב 2  |  כיתה 2104 
להשמיע כל קול

יו"ר המושב: ד"ר ירון ניר פרייזגר
המכללה האקדמית תל חי

נשים בגטו ורשה-מי הן היו?
מר אייל גינצברג | אוניברסיטת תל אביב

שכבות של דה הומניזציה: אלימות מינית ממוסדת 
בהליך הקליטה במחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ

גב' רותם טייטלר | אוניברסיטת תל אביב

בין המאקרו למיקרו -אירועי השואה בפרובינציה 
הליטאית בקיץ-סתיו 1941

גב' נטלי בייגה | אוניברסיטת תל אביב

"אני כותבת ובבאבי יאר נמשך הרצח ההמוני של 
חסרי ישע, של חסרי האשמה..." 

תגובות למדיניות האנטי יהודית בשטחי אוקראינה וחצי האי קרים
גב' מאשה פולק-רוזנברג | האוניברסיטה העברית בירושלים



כנס תל-חי הבינלאומי הראשון 
בנושא שואה ורצח עם

הפסקת צהריים, ארוחת צהריים למרצים ולמרצות    14:30-13:45

מושב סיום | אולם זרנגין    16:00-14:30
אנחנו, הם, כולנו: ביום שאחרי...       

יו"ר המושב: ד"ר מרים עופר                             
התכנית ללימודי שואה, המכללה האקדמית גליל מערבי      

השבת ילדים לעמם, דילמות חוצות לאומים, 
אירופה 1945-1947

ד"ר בעז כהן  | התכנית ללימודי שואה, המכללה האקדמית גליל מערבי, 
מכללת שאנן

לזכור את רצח העם ברואנדה לצד זיכרון השואה
סיפור הקמת מוזיאון חדש בדרום אפריקה

גב' טלי נייטס | המרכז לשואה ולרצח עם ביוהנסבורג

מחנה סוביבור - הערכה מחודשת על בסיס חפירות 
ארכיאולוגיות

מר יורם חיימי | ארכיאולוג ברשות העתיקות, אוניברסיטת תל אביב

אנחנו. הם. כולנו.

תכנית הכנס | יום 2 - המשך
שני | 9.5.22 | המכללה האקדמית תל-חי - קמפוס מזרח

https://did.li/E98Hw :לפרטים והרשמה

https://did.li/E98Hw

