
תכנית
ברכות  9:00

שגריר צרפת בישראל, הוד מעלתו מר פטריק מזונאב  
פרופ' שמעון ינקלביץ', רקטור אוניברסיטת תל־אביב לשעבר  

דברי פתיחה  9:15
גב' יעל פרל רואיז, נינתו של אלפרד דרייפוס  

גב' מרטין לה בלונד־זולה, נינתו של אמיל זולה וסגנית נשיא התאחדות "בית זולה — מוזיאון דרייפוס"  

הצגת יום העיון  9:40

פרופ' מישל בוקובזה קאהן, ראש החוג ללימודי צרפת, אוניברסיטת תל־אביב  

מושב ראשון: פרשת דרייפוס והציונות, יו"ר ד"ר שמחה גולדין )אוניברסיטת תל־אביב(

פרופ' דינה פורת )אוניברסיטת תל־אביב(: דרייפוס והרצל  9:45
פרופ' נורית יערי )אוניברסיטת תל־אביב(: היסטוריה ותיאטרון: דרייפוס והרצל על במת התיאטרון המודרני  10:15

דיון  10:45

11:15-11:00 הפסקת קפה

)RCJ מושב שני: פרשת דרייפוס והאנטישמיות, יו"ר גב' פול־הנרייט לוי )רדיו

פרופ' רוברט ויסטריך )האוניברסיטה העברית(: האנטישמיות בצרפת בתקופת פרשת דרייפוס: הערכה מחודשת  11:15
פרופ' אלישבע רוזן )אוניברסיטת תל־אביב(: על התדמית השלילית של היהודים בתיאטרון  11:45

דיון  12:15

14:00-12:30 הפסקת צהריים

מושב שלישי: צמיתה של תרבות פוליטית, יו"ר פרופ' בילי מלמן )אוניברסיטת תל־אביב(

פרופ' אלן פאז'ס )סורבון פריז 3(: מבט על פרשת דרייפוס: המכתבים הגנוזים של זולה לאלכסנדרין )1901-1897(   14:00
פרופ' פייר גלודס )סורבון פריז 4(: הנוכחות האלגורית של פרשת דרייפוס ב"גן העינויים" ו"יומנה של משרתת"   14:30 

מאת אוקטב מירבו 
דיון  15:00

מושב רביעי: מעורבות וספרות, יו"ר ד"ר עירן דורפמן )אוניברסיטת תל־אביב(

פרופ' דידיה אלכסנדר )סורבון פריז 4(: אנדרה סוארס ופרשת דרייפוס   15:15
פרופ' מישל ז'ארטי )סורבון פריז 4(: אנדרה ז'יד, פייר לואיס ופול וולרי: שלושה סופרים מול פרשת דרייפוס  15:45

דיון  16:15

17:00-16:45 הפסקת קפה

מושב חמישי: אילו לקחים להפיק? יו"ר פרופ' מישל בוקובזה קאהן )אוניברסיטת תל־אביב(

פרופ' רומואלד פונקואה )סורבון פריז 4(: השפעתה הנסתרת של פרשת דרייפוס על הספרות הפרנקופונית  17:00
במהלך  לשעבר  דרייפוס  תומכי  של  התנהגותם  פרדוקסלית:  הפתעה  העברית(:  )אונ'  אפשטיין  שמחה  פרופ'   17:30

מלחמת העולם השנייה
פרופ' פיליפ אוריול: "גם אם נסגר תיק הפרשה — ברור שהיא לא תסתיים לעולם": הדורות הבאים ופרשת דרייפוס  18:00

דיון   18:30

סיום  18:45

יום ג׳, 11 במארס 2014
בניין גילמן, אולם 223 ע"ש ברגר 
אוניברסיטת תל־אביב רמת־אביב

 פרשת דרייפוס: 
אילו לקחים?

  במסגרת
 חודש הפרנקופוניה

הבינלאומי

 החוג ללימודי צרפת )אוניברסיטת תל־אביב( 
 ומרכז קנטור לחקר יהדות אירופה בימינו )אוניברסיטת תל־אביב( בשיתוף עם 

המרכז לחקר השפה והספרות הצרפתית )אוניברסיטת סורבון פריז 4(

בתמיכת תרגום סימולטני בעברית ובצרפתית

Monochrome :
50 % de la teinte

Monochrome :
50 % de la teinte

Pantone 549Quadrichromie : 
cyan 55, noir 25%

Quadrichromie : 
cyan 55, noir 25%

Taille d’impression minimum avec mention :

le logo de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah : Mode d’emploi 

Version du logo en cartouche (usage courant) et versions en négatifs pour un usage sur fond foncé

Vous trouverez sur ce document 
différentes versions du logotype 
vectorisé de la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah 
qui correspondent chacune aux 
usages et besoins les plus courants.
  

• le cartouche carré bleu avec 
la typo blanche en défonce doit 
être utilisé en priorité.

• la version tramée à 50% 
ne devra être utilisée que sur 
les documents monochromes 
(noir et blanc ou pantone)

• le cartouche blanc avec typo 
en couleur sera utilisé uniquement 
sur les documents foncés ou 
très sombres.

Il ne faut en aucun cas :
• Modifier le logotype
• Réduire le logo en dessous de 

13 mm pour l'édition et 
55 pixels pour l'écran

• Utiliser le cartouche avec
 un aplat noir

• Désolidariser la typographie 
du cartouche

• Rendre le logo transparent
(ni pour la typographie, 
ni pour le cartouche).

Nous vous rappelons que, par 
la convention que vous avez signée, 
vous êtes tenus de faire figurer 
le logo de la Fondation pour 
la Mémoire de la Shoah dans 

l'ensemble des documents de 
communication réalisés pour votre 
projet : affiche, invitation, dossier de 
presse, catalogue, DVD etc. 
Nous vous invitons à contacter 
le service de communication de 
la FMS au plus tard un mois avant 
le lancement de votre projet pour 
que votre projet soit le cas échéant 
relayé sur les outils de 
communication de la FMS. 

Rachel Rimmer : 01 53 42 63 26 
rrimmer@fondationshoah.org 

Pierre Marquis : 01 53 42 63 14 
pmarquis@fondationshoah.org

Avec  le soutien de laAvec  le soutien de la


