יד ושם
לאומי-המכון הבין
לחקר השואה
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אירוע שנתי לזכרו של פרופ‘ דוד בנקיר ז“ל
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Annual Event in the Memory of Prof. David Bankier z”l
25-26 February 2015 | Yad Vashem, Har Hazikron, Jerusalem
סדנת החוקרים וההרצאה המרכזית מתקיימות בתמיכה הנדיבה של קרן גוטווירט
The workshop and the annual lecture are taking place with the generous support of the Gutwirth Family Fund

Annual Event in the Memory
of Prof. David Bankier z”l
Doctoral and Postdoctoral Workshop
with Prof. Gustavo Corni
Wednesday, 25 February 2015, 14:30-17:30
The International Institute for Holocaust Research Lecture
Hall (Room 223), Administration and Research Building,
Yad Vashem
Closed Session for doctoral and Postdoctoral researchers
Please register your attendance
by E-mail: reseach.institute@yadvashem.org.il

Annual Lecture in the Memory of
Prof. David Bankier z”l
Thursday, 26 February 2015, 09:30-12:00
Constantiner Lecture Hall, The International School for
Holocaust Studies, Yad Vashem
Open to the Public
09:30		
Gathering
10:00-12:00
Chair:		
Prof. Dan Michman, Head of the
		
International Institute for Holocaust
		
Research and Incumbent of the John
		
Najmann Chair of Holocaust Studies, Yad
		
Vashem; Bar-Ilan University
Opening Remarks: Mr. Avner Shalev, Chairman,
		
Yad Vashem Directorate
		Prof. Dina Porat, Chief Historian, Yad Vashem
Lecture:
Prof. Gustavo Corni, University of Trento,
		Italy
		Were Italians Good Guys? The Public
		
Debate in Italy after 1945 on Fascism
		
and the Anti Jewish Legislation

The Annual Lecture will be held in Hebrew
and in English with simultaneous translation

אירוע שנתי לזכרו
של פרופ‘ דוד בנקיר ז“ל
דוקטורנטים-סדנת דוקטורנטים ובתר
בהשתתפות פרופ‘ גוסטבו קורני
2015  בפברואר25 , ו‘ באדר תשע“ה,תתקיים ביום רביעי
17:30-14:30 בין השעות
לאומי לחקר השואה-באולם ההרצאות שבקומת המכון הבין
 יד ושם, בניין ההנהלה והמחקר,)223 (חדר
דוקטורנטים בלבד-הסדנה פתוחה לקהל דוקטורנטים ובתר
reseach.institute@yadvashem.org.il :אשרו השתתפותכם בדוא“ל

הרצאה שנתית לזכרו של
פרופ‘ דוד בנקיר ז“ל
2015  בפברואר26 , ז‘ באדר תשע“ה,תתקיים ביום חמישי
12:00-09:30 בין השעות
לאומי להוראת השואה- בית הספר הבין,באולם קונסטנטינר
יד ושם
האירוע פתוח לקהל הרחב

התכנסות
 ראש המכון הבין לאומי לחקר,פרופ‘ דן מכמן
השואה והמופקד על הקתדרה לחקר השואה
אילן- יד ושם; אוניברסיטת בר,ע“ש ג‘ון ניימן
 יו“ר הנהלת יד ושם,מר אבנר שלו
, ההיסטוריונית הראשית,פרופ‘ דינה פורת
יד ושם
 אוניברסיטת,פרופ‘ גוסטבו קורני
 איטליה,טרנטו
האם האיטלקים היו טובים? הדיון הציבורי
 בנושא פאשיזם וחקיקה1945 באיטליה לאחר
אנטי יהודית

ההרצאה השנתית תתקיים בשפות העברית
והאנגלית בליווי תרגום סימולטני

		
09:30
12:00-10:00
		
:יו“ר
		
		
:דברי פתיחה
		
		
:הרצאה
		
		
		
		

