
09:30 – התכנסות
09:45 – דברי פתיחה

ליאורה בילסקי, מנהלת מרכז מינרבה לזכויות האדם, אוניברסיטת תל אביב

10:00 – מושב ראשון: הארכיון
יו״ר ודובר: גדי אלגזי, אוניברסיטת תל אביב

פותחי דיון:
ליאת קוזמא, האוניברסיטה העברית בירושלים

עמית פינצ׳בסקי, האוניברסיטה העברית בירושלים
אליזבת׳ אנתוני, המוזיאון לזכר השואה בוושינגטון

11:15-11:30 – הפסקה קצרה
רועי ילין, בצלם

נעמה קטיעי, עמר״ם

12:45 – הפסקת צהריים

9:30 – Reception
9:45 – Greetings
Leora Bilsky, Director of the Minerva Center for Human Rights, TAU

10:00 – First Panel: The Archive
Chair and speaker: Gadi Algazi, Tel Aviv University
Speakers:
Liat Kozma, Hebrew University Jerusalem
Amit Pinchevski, Hebrew University Jerusalem
Elizabeth Anthony, United States Holocaust Memorial Museum

11:15-11:30 – Short break
Roy Yellin, B’Tselem
Naama Katiee, Amram Association

12:45 – Lunch break

יום עיון: הארכיון 
כפעולה פוליטית

Symposium: 
Archival Activism

14:30 – מושב שני: העדות
יו״ר: מיכל גבעוני, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פותחי דיון:
רננה קידר, האוניברסיטה העברית בירושלים

יפעת גוטמן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
רון זיידל, שוברים שתיקה

15:45-16:00 – הפסקה קצרה

16:00 – מושב שלישי: השבת נכסי תרבות
יו״ר: דורין לוסטיג, אוניברסיטת תל אביב

פותחי דיון:
Ana Filipa Vrdoljak, University of Technology Sidney

גיש עמית, מנהל ביה״ס היסודי ״שיבולים״, נס-ציונה
בלהה שילה, האוניברסיטה העברית בירושלים

אנה הולצר-קוואלקו, האוניברסיטה העברית בירושלים
סעיד אבו שקרה, הגלריה באום אל פחם

 14:00
Stephen Naron, Director, Fortunoff Video Archive, Yale University:

“The Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies:
Exploring the Archive as a Digital Resource”

18:00
 The 10th Annual Lecture on Human Rights

Prof. Ana Filipa Vrdoljak, University of Technology Sidney
Self-determination and Genocide

14:30 – Second Panel: Testimonies
Chair: Michal Givoni, Ben-Gurion University
Speakers:
Renana Keydar, Hebrew University Jerusalem
Yifat Gutman, Ben-Gurion University
Ron Zaidel, Breaking the Silence NGO

15:45-16:00 – Short break

16:00 – Third Panel: Cultural Restitution
Chair: Doreen Lustig, Tel Aviv University
Speakers:
Ana Filipa Vrdoljak, University of Technology Sidney
Gish Amit, Principal, “Shibolim” Elementary School, Ness Ziona
Bilhaa Shilo, Hebrew University Jerusalem
Anna Holzer-Kawałko, Hebrew University Jerusalem
Said Abu Shaqra, Umm El Fahem Art Gallery

יום העיון מוקדש לנושא הארכיון כפעולה פוליטית, ובו נתבונן בשלושה אתרים 
בהם מתחולל שינוי-עומק בשני העשורים האחרונים: הארכיון, העדות והשבה 
תרבותית. נבקש למקד את תשומת הלב בחברה האזרחית ובדרך בה היא נעזרת 
משמעות  את  מחדש  להגדיר  כדי  גלובליזציה  ובתהליכי  טכנולוגיים  בשינויים 

הפעולה הפוליטית בעידן הנוכחי.
* הדיונים ביום העיון יתקיימו בעברית ובאנגלית.

In the Archival Activism symposium we will engage with three sites in 
which a profound change has been taking place in the last two decades: 
the archive, testimony and cultural restitution. We will focus on civil 
society and the way it uses new technologies and globalization processes 
to redefine the meaning of political activism in this day and age.
*Symposium discussions will be held in Hebrew and English.

09:30 | 20.6.18
חדר כנסים ע"ש סוניה ואדוארד קוסוי )307(,  בניין טרובוביץ׳, 

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

The Sonia and Edward Kossoy Conference Room )307(,
Trubowitz Building, Faculty of Law, Tel Aviv University

 הפקולטה למשפטים 
ע״ש בוכמן

אוניברסיטת תל אביב

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב
מרכז־על ע"ש צגלה למחקר 

בינתחומי של המשפט
מרכז מינרבה 
לזכויות האדם


