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 קבלה והרשמה: 18.00-18.30

  

  החזון של עמותת דיאלוגיה: 18.30-18.45

 , יו''ר דיאלוגיהמקס בן חמו •

 , מכ''ל דיאלוגיהשמואל טריגו •

  

  החברה ישראליתהעלייה מצרפת במבחן : 18.45-20-00

 הצגת תוצאות הסקר •
o ושמואל טריג  

 פרספקטיביות סוציולוגיות  •
o אליעזר בן רפאל  
o ס פודזלברלור 

  
  

  כיבוד  :20.00-20.30

  

  פל: החברה הישראלית במבחן העלייה: 20.30-22.00

  יוסף גורי •

 ארז ביטון •

 אברהם ב. יהושוע •

 בימין איש שלום •

 שמואל טריגו •

   



  המרצים: 

 ,, פרופסור למחשבת ישראלבימין איש שלוםפרופ'  •
ויו"ר המכון  מייסד ושיא בית מורשה בירושלים

 למבקשים להתגייר המשותף ללימודי יהדות
 

ושירה  לספרות וחתן פרס ישראל , משוררארז ביטון •
 לשת תשע"ה עברית

 

ר מועצת המהלים של חברה גדולה "גן יוס, מקס בן חמו •
ר של קמפיין קרן היסוד "שימש כיו ,לסחר בילאומי

הוא בעל עיטור של אביר לגיון  .שים7 בצרפת במשך 
  .הכבוד וזכה בפרס יקיר קרן היסוד

 

 , פרופסור אמריטוספרופ' אליעזר בן רפאל •
באויברסיטת תל אביב,  ואתרופולוגיה לסוציולוגיה

על שם וייברג וזוכה פרס לדאו  מופקד הקתדרה
  2008לשת  למדעים ולמחקר

 

לתולדות עם  , פרופסור אמריטוספרופ' יוסף גורי •
פרס בן צבי, פרס , באויברסיטת תל אביב ישראל

 .2015, אזרח כבוד של תל אביב 2006ביאליק 
 

פרופסור אמריטוס לפוליטיקה  , פרופ' שמואל טריגו •
ם פרסהוא  .ולסוציולוגיה של הדת באויברסיטת פריז

מכ׳ל , 2011-יהדות צרפת ב  חתן הפרס ,ספרים 24
 .דיאלוגיה

 

חתן  ,ומחזאי מסאי ,, סופרפרופ' אברהם ב. יהושוע •
פרופסור  ,לספרות ושירה לשת ה'תש"ה פרס ישראל

 באויברסיטת חיפה אמריטוס
 

, פריז EHESSאתרופולוג  ,לורס פודזלבר ד''ר •
 בסוציולוגיה של יהודי צרפתתמחה מ



  לבות גשר איטלקטואלי

 ובין החברה הישראלית עלייה מצרפתבין ה

  
מטרתה של דיאלוגיה היא להבהיר את האתגרים 
האיטלקטואלים שמהווה עליית יהודי צרפת לארץ, 
ולגרום לכך שמורשתם האיטלקטואלית לא תסגור 
אותם בחלל סגור אלא תעשיר את התרבות ואת 
המחשבה הישראליות בהתמודדותן עם האתגרים של 

 עידן חדש. 
 
לשם כך, דיאלוגיה יוזמת פרויקטים ואירועים  

תרבותיים, בשפה העברית ובצרפתית, ותורמת בביית 
גשר איטלקטואלי בין העלייה מצרפת לבין החברה 

 הישראלית וסוגיותיה.
  

פותחת את הדיון על השאלות והאתגרים  דיאלוגיה
הקשורים לזהות, לקריה, לתרבות, לחיוך, למחשבה 
ולהיסטוריה היהודיים, למסר של ישראל, לדמוקרטיה, 
לחברה ולתרבות בות זמו, כפי שהן שאלות כיום 

   בישראל ובהרחבה בעולם היהודי.
 

דיאלוגיה היא הכתובת המוסמכת בזירה 
  ישראלית. -תיתהאיטלקטואלית הצרפ
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