
יום שני, י"ח בטבת תשע"ז, 16 בינואר 2017
אולם פלדמן )301(, אוניברסיטת בר-אילן

10:00-09:30   התכנסות וכיבוד קל

11:00-10:00   מושב פתיחה 
יו"ר: ד"ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן

ברכות: 
מר מנחם גרינבלום, מנכ"ל אוניברסיטת בר-אילן 

מר אברהם דובדבני, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית
פרופ' זהבית גרוס, ראש מרכז סאל ון-גלדר להוראת ספרות השואה

 
הרצאת פתיחה:

פרופ' סרג'ו דה לפרגולה, האוניברסיטה העברית בירושלים 
המאבק באנטישמיות - תמונת מצב גלובלית 

11:00–12:00  הצגה 

על תופעות אנטישמיות
בקטעי משחק ותאטרון בביצוע השחקנים:

 ענת עצמון, ד"ר שמואל עצמון-וירצר 
ומוטי סנדק

    
12:30-12:00     הפסקה

14:00-12:30   מושב שני: הצגת נתונים ועובדות 
יו"ר: פרופ' יהושע אלקולומברה, יו"ר הוועדה האקדמית 

של מרכז דהאן 

מר יעקב חגואל, סגן ומ״מ יו״ר ההסתדרות הציונית העולמית
פעילות ההסתדרות הציונית מול האנטישמיות  

פרופ' זהבית גרוס, אוניברסיטת בר-אילן 
ופרופ' סוזן רוטלנד, אוניברסיטת סידני, אוסטרליה 

אנטישמיות באוסטרליה 

פרופ' שמואל טריגנו, אוניברסיטת סורבון ומכון הרצל 
אנטישמיות באירופה המערבית

14:30-14:00    הפסקת צהריים

16:30-14:30   מושב שלישי: 
המאבק בפרספקטיבה מוסדית – מנתונים לעשייה 

יו"ר: פרופ' חן שכטר, אוניברסיטת בר-אילן 
                      

פרופ' ג'ראלד שטיינברג, אוניברסיטת בר-אילן 
המאבק באנטישמיות במוסדות הדוגלים בזכויות אדם ושלום 

ד"ר רפי ואגו, מרכז קנטור, אוניברסיטת תל-אביב
אנטישמיות - ממעקב, ניתוח וטיפוח קבוצות מאבק מקומיות ועד 

יוזמות חקיקה בין לאומיות 

)ISGAP( ד"ר מלה תבורי, המכון לחקר האנטישמיות ומדיניות גלובלית
המאבק באנטישמיות בזירה הבינלאומית 

גב' קרול נוריאל, מנכ"לית הליגה נגד השמצה בישראל
המאבק באנטישמיות בקמפוסים בחו״ל   

17:00-16:30    הפסקה

18:30-17:00  מושב רביעי: 
המאבק באנטישמיות: מוסדות חברה ותרבות 

יו"ר: ד״ר צחי הרשקוביץ, אוניברסיטת בר-אילן

גב׳ רות זך, המחלקה למאבק באנטישמיות, משרד החוץ
היערכות משרד החוץ למאבק באנטישמיות

ד"ר מרים ריינר, אוניברסיטת בר-אילן
דימוי של היהודי הנודד כ"אחר" : בין סקרנות לשנאה

   
ד"ר יובל ריבלין, מכון כרם - מכללת דוד ילין 

דימויים וארכיטיפים אנטישמיים בקולנוע העכשווי

          
      

ההסתדרות הציונית העולמית

כינוס

אתגר המאבק באנטישמיות 
מליאת פתיחה בסימן עשרים שנה לפטירתו 

של הנשיא השישי, חיים הרצוג ז''ל

יום ראשון, י"ז בטבת תשע"ז, 15 בינואר 2017
אולם הקונצרטים, בניין מוסיקה )1005(, אוניברסיטת בר-אילן

18:30  קבלת פנים וכיבוד

19:00  דברי פתיחה:
ד"ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן

במעמד:
ח"כ יולי אדלשטיין, יו"ר הכנסת

ח''כ יצחק הרצוג, ראש האופוזיציה ויו''ר המחנה הציוני
מר יעקב חגואל, סגן ומ"מ יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית 

תכנית אמנותית 

20:00  רב שיח בנושא: אתגר המאבק באנטישמיות
מנחה: בני טיטלבוים

משתתפים:
מיכאל )מייק( הרצוג, תא"ל )מיל'(-יו"ר המועצה הציבורית ''יד חיים הרצוג'' 
ד״ר דורי גולד, לשעבר מנכ''ל משרד החוץ ושגריר ישראל באו''ם, נשיא המרכז 

הירושלמי לענייני ציבור ומדינה
אודי סגל, כתב ופרשן מדיני

קרוליין גליק, עיתונאית ופובליציסטית ג'רוזלם פוסט ומעריב

פרטים ואישור הגעה:
ההסתדרות הציונית העולמית  

talba@wzo.org.il  02-6202426 :טל
מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן   

 E-mail: dahan.center@biu.ac.il  03-5317959 :טל

120 שנות ציונות 
“הציונות היא אידיאל אינסופי”

120 YEARS OF ZIONISM
“Zionism is an Ideal Infinite“
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