
on the publication of a special issue of The Journal of Holocaust Research in honor of

Wednesday, 22 March, 2023

on his 90   birthday

Evening Conference

Prof. Saul Friedländer
th

Gilman 449
Tel Aviv University 

Hybrid event

6:15 - 8 p.m. (Israel time)
5:15-7 p.m. CET | 12:15-2 p.m. EDT | 9:15-11 a.m. PDT

Opening Remarks
Prof. Rachel Gali Cinamon, Dean of  the Faculty of the Humanities, TAU
Prof. Miri Shefer-Mossensohn, Head of the School of History

Prof. Gavriel Rosenfeld
Co-editor of The Journal of Holocaust Research

Prof. Dina Porat
Guest editor of the special issue 

Screening from Frank Diamand's documentary
"When Memory Comes:
A Film about Saul Friedländer"

Lecture by Prof. David Ohana
The Reconstruction of Memory in the Writing
of Saul Friedländer
Responses by Prof. Michal Govrin and Prof. Carlo Ginzburg

Final Comments
Prof. Saul Friedländer

Register here (zoom particpants)

(The event will be in English)

Open Invitation

Guest Editors Discussion

Cover image: Michal Rovner, Crepe nel tempo - Installation view (detail), 2009, courtesy of the artist.

https://www.tandfonline.com/toc/rdap21/37/1?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/rdap21/37/1?nav=tocList
https://forms.gle/sn5vYHTpAmPExcJt9


לרגל צאתו לאור של גליון מיוחד של The Journal of Holocaust Research לכבוד 

רביעי, כ"ט באדר תשפ"ג 
22 במרץ 2023

ליום הולדתו ה-90

לערב עיון

פרופ' שאול פרידלנדר

גילמן 449
אוניברסיטת תל אביב

 
אירוע היברידי

להרשמה (להשתתפות בזום)
(האירוע יתקיים באנגלית)

הציבור מוזמן

דברי פתיחה
פרופ'                     , דיקאנית הפקולטה למדעי הרוח
פרופ'                           , ראש בית הספר הבינלאומי

פרופ' 
The Journal of Holocaust Research עורך

פרופ' 
עורכת אורחת

קטע מסרטו הדוקומנטרי של  
"When Memory Comes:
A Film about Saul Friedländer"

הרצאה של פרופ'                

בנייתו מחדש של הזיכרון בכתיבתו של
 שאול פרידלנדר

 מגיבים – פרופ' מיכל גוברין ופרופ' קרלו גינצבורג

דברי סיכום
פרופ' שאול פרידלנדר 

  18:15-20:00

רחל גלי צינמון
 מירי שפר-מוסינזון

גבריאל רוזנפלד

דינה פורת

פרנק דיאמנד

דוד אוחנה
דיון עורכים אורחים

קרלו גינצבורגמיכל גוברין

תמונת כריכה: מיכל רובנר, Crepe nel tempo - Installation view (detail), שנת 2009, באדיבות האמנית

https://www.tandfonline.com/toc/rdap21/37/1?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/rdap21/37/1?nav=tocList

