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סופרים והוגים
סביב שמבון־סור־ליניון,
חסיד אומות העולם
יום שני 29 ,באוקטובר  ,2018אולם יגלום ,קמפוס אוניברסיטת תל אביב

יום עיון

מאורגן במסגרת עונת ישראל–צרפת 2018
ע”י עמותת הידידים הצרפתים והפרנקופונים של אוניברסיטת תל אביב
התכנית לתרבות צרפת
הכנס יתקיים בצרפתית ובעברית וילווה בתרגום סימולטני
יום העיון מוקדש לשמבון־סור־ליניון ,כפר פרוטסטנטי ברובו המונה  3,000תושבים בחבל  Haute-Loireבצרפת ,אשר הציל מספר רב של יהודים במהלך
מלחמת העולם השנייה .מפעל הצלה זה זיכה את תושבי הכפר באופן קולקטיבי בתואר “חסידי אומות עולם” שהוענק להם על ידי יד ושם .במהלך
המלחמה ,ברדיוס של פחות מעשרה קילומטרים סביב הכפר ,חיו ופעלו מספר רב של אינטלקטואלים יהודים מהמעלה הראשונה.
הכנס מבקש להציג את האינטלקטואלים הגדולים הללו ,שיצירתם הטביעה חותם על ההגות של המאה ה־.20
 | 09:30דברי ברכה
פרופ’ יוסף קלפטר ,נשיא אוניברסיטת תל אביב
כבוד שגרירת צרפת בישראל ,גב׳ הלן לה־גאל
מר עמנואל הלפרין ,אוצר ראשי של עונת ישראל–צרפת
גברת ווקיאר־מוט ,ראשת העיר של שמבון־סור־ליניון

 .1הוקרה לשמבון־סור־ליניון ,חסיד אומות עולם
 | 11:15–10:15יו״ר  :גב׳ ברברה וולפר ,מנהלת המכון הצרפתי בתל אביב
פרופ’ דינה פורת ,תל אביב ,ראש מרכז קנטור לחקר יהדות אירופה בימינו
פרופ’ פרנסואה הילברון( Sciences-Po ,צרפת) ,נשיא עמותת ידידי
אוניברסיטת תל אביב וסגן נשיא ( Mémorial de la Shoahפריז)
פרופ’ נטלי הייניש CNRS ,ו־( EHESSצרפת) ,אוצרת התערוכה
״סופרים והוגים סביב שמבון־סור־ליניון״
 | 11:45–11:15עדויות של צאצאי ילדים שהוסתרו בצרפת בימי השואה
גב׳ אריאן בואה ,סופרת (״בלי לשכוח״)2014 ,
מר לוראן דאסו ,מנכ״ל קבוצת דאסו
פרופ׳ עמנואל גרופר ,המכללה האקדמית אונו
 | 12:15–11:45הפסקת קפה

 .2סופרים ואינטלקטואלים בשמבון־סור־ליניון
במהלך המלחמה
 | 15:15–14:45אלבר קאמי
יו״ר  :פרופ׳ רות עמוסי ,תל אביב
פרופ׳ אנטואן קומפניון :Collège de France ,כמו עכברים! על כתיבת
הרומן ״הדבר״
 | 16:15–15:15אינטלקטואלים יהודים במסתור בקרבת
שמבון־סור־ליניון1939-1945 ,
יו"ר  :פרופ׳ רנה פוזננסקי ,הקתדרה ע״ש יעקב ופוריה אבנון ללימודי השואה,
בן גוריון
פרופ׳ פרדריק וורמס ,École normale supérieure ,פריז:
״משמעותה של הקונסטלציה האינטלקטואלית סביב שמבון־סור־ליניון״
פרופ׳ לאו קורי ,דקאן הפקולטה למדעי הרוח ,תל אביב :
״אלכסנדר גרותנדיק ,מזריעה ליבול של מתמטיקאי יוצא דופן״
 | 16:15הפסקה
 | 17:45–16:45פרופ’ פייר בירנבאום ,פריז Iסורבון“ :לאון פוליאקוב ומשטר וישי”
ד״ר דניס שרביט ,האוניברסיטה הפתוחה ,רעננה:
״אנדרה שוראקי :מבית המדרש של הנביאים לבתי הספר של כי״ח״

 | 12:45–12:15יחסים בין פרוטסטנטים ליהודים
יו״ר  :פרופ׳ נדין קופרטי־צור ,תל אביב
פרופ׳ פטריק קבנל:Ecole Pratique des Hautes Etudes ,
״יהודים ופרוטסטנטים בצרפת :דבקות מתוך בחירה״

 | 17:45הקרנת הסרט הדוקומנטרי ״נשק הרוח״ (גרסה קצרה)
במאי  :פייר סובאז׳ ,לוס־אנג׳לס/צרפת 1980

הפסקת צהריים

 | 18:30קוקטייל למשתתפים בחסות בנק דיסקונט ישראל
ועדה מארגנת  :פרופ’ רות עמוסי ,פרופ’ דינה פורת ,פרופ’ פרנסואה היילבורן ,פרופ’ נטלי הייניש

כניסה חופשית ,רישום חובה
בtlvuniversite@gmail.com-

