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09:00-09:30  קבלת פנים וכיבוד

09:30-11:00  השנה שלפני: בדרך להפיכה בלתי נמנעת?
מנחה: חררדו לייבנר, אוניברסיטת תל אביב

רענן ריין, אוניברסיטת תל אביב: בין קמפורה ללופס רגה: התפוררותו של הפרוניזם 
וסלילת הדרך להפיכה הצבאית

אפרים דוידי, אוניברסיטת תל אביב: העבודה מול ההון והשלטון -  1975, שנת המפנה 
שקדמה להפיכה הצבאית 

קלאודיה קדר, האוניברסיטה העברית בירושלים: מהבידוד הבינלאומי של הפרוניזם 
לתמיכה הזרה בדיקטטורה: ארגנטינה, קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי

11:15-12:15 ייצוגים קולנועיים של הדיקטטורה 
מנחה: אורי פרויס, אוניברסיטת תל אביב

צבי טל, מכללת ספיר:  עלילות של ילדים בעידן הטרור הממלכתי: קמצ'טקה (פיניירו, 
2004) ו-ילדות בסתר (אבילה, 2011)

גבריאלה יונס אהרוני, מכללת ספיר: נעדרים וטלנובלות או ההזדמנות לשכתב את 
העבר

14:15-15:45 Representación, memoria y acción política   
Moderador: Dr. Leandro Kierszenbaum, Universidad de Tel Aviv

Noa Vaisman, Durham University: Memoria des-aparecida en la posdictadura  
Cynthia Gabbay, Universidad Ben-Gurion del Neguev/Universidad Hebrea de Jerusalem: 

Prácticas de artivismo visual en pos de derechos humanos: de la transición a la 
era neoliberal
Aiala Wengrowicz Feller, Beit Berl College/Universidad de Haifa: El golpe cívico - 
militar y su memoria a través del lente fotográCco

16:15-18:30 שולחן עגול: עדויות אישיות ברפלקסיה היסטורית  
מנחה: דני פילק, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

סופיה מנשה, אוניברסיטת חיפה: מהפך פוליטי ממבט אישי-פרדוקס של היסטוריון 
נאואל רבקה, אוניברסיטת תל אביב: זיכרון ילדות, זיכרון קולנועי וכתיבת היסטוריה 

כדיאלוג מתמשך  
מרטינה וייס,  האוניברסיטה העברית בירושלים: חזיונות מהכלא - רוח הרפאים מהרהרת

חררדו לייבנר, אוניברסיטת תל אביב: להפוך ל"אחר" תוך בריחה מ-הקונדור 

09:00-09:30  קבלת פנים וכיבוד

09:30-10:00  ברכות ודברי פתיחה

Mr. Gustavo Rutilo, Cultural Attache, Argentine Embassy in Israel, 

Prof. Eli Lederhendler, The Hebrew University of Jerusalem, 

Prof. Menachem Blondheim, The Harry S. Truman Institute,  

Prof. Manuela Consoni, The Hebrew University of Jerusalem,  

Dr. Gerardo Leibner, Tel-Aviv University, 
Dr. Claudia Kedar, The Hebrew University of Jerusalem

10:00-11:30 Repression, Subversion and Resistance/ 
Represión, subversión y resistencia 
Moderator: Claudia Kedar, Universidad Hebrea de Jerusalem 

Marcela Ickowicz, Universidad de Comahue: El golpe cívico - 
militar y su memoria

David M. K. Sheinin, Trent University: Subversive Memory: 
Finding the Pieces of the Other 1970s  

Esteban Klor, Universidad Hebrea de Jerusalem: Political 
Connections and Labor Repression during the Dirty War

11:45-13:15 המעבר לדמוקרטיה והדמוקרטיה כיום
מנחה: אריה קצוביץ, האוניברסיטה העברית בירושלים 

לאונרדו סנקמן, האוניברסיטה העברית בירושלים: גולים חוזרים של הדיקטטורה: תרומתם 
לדמוקרטיזציה בספירה הציבורית 

מאוריסיו דימנט, האוניברסיטה העברית בירושלים: המיעוטים האתניים והדמוקרטיזציה: השתתפות 
בפוליטיקה המקומית והכללה בקולקטיביות הלאומית 

בתיה זיבצנר האוניברסיטה העברית בירושלים /מכללת אשקלון: סמכות וחינוך במורשת הדיקטאטורה 
הצבאית: שיח, מוסדות, ופרקטיקות

לב גרינברג, אוניברסיטת בן גוריון בנגב: איבה ופוליטיקה שבטית בשנות ה-2010 - הפרשה הבלתי 
גמורה של שנות ה-70

14:45-16:15 Lecturas de la dictadura y la renovación de los discursos literarios  
Moderadora: Ruth Fine, Universidad Hebrea de Jerusalem

Saúl Sosnowski, University of Maryland: Contra el legado del silencio

Amalia Ran, Universidad de Tel Aviv: El horror: Lo inefable en las narrativas de Luisa 
Valenzuela y Manuela Fingueret

Florinda Goldberg, Universidad Hebrea de Jerusalem:  Discursos narrativos post-exílicos: 
Purgatorio de Tomás Eloy Martínez

16:30-17:45 Sustituciones y metaCcciones en la formulación de la dictadura
Moderadora: Cynthia Gabbay, Universidad Ben-Gurion del Neguev/Universidad Hebrea de Jerusalem

Daniel Blaustein, Universidad Hebrea de Jerusalem: La dictadura, mi dictadura: en torno a 
Ciencias morales, de Martín Kohan

Adriana Persico, Universidad de Buenos Aires: Tiempo y memoria: la literatura como archivo 
(Dos novelas de Ricardo Piglia)

Diego Rotman, Universidad Hebrea de Jerusalem:  La poesía de João Delgado (1921-1976): 
notas al margen

18:00-19:15 מבט מרחוק: דיקטטורה, גלות והנצחה
מנחה: לאונרדו סנקמן, האוניברסיטה העברית בירושלים

סרחיו יאני, עיתונאי, המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית  (AIC), הקרנת סרטו הדוקומנטרי עם כתוביות

 Las razones del exilio (2016)
אפרים זדוף, האוניברסיטה העברית בירושלים: עדות כיד לזיכרון - העדויות בפני הוועדה 

הישראלית בעניין הנעדרים.
שלמה סלוצקי, עיתונאי ודוקומנטריסט: הרהורים על רגשות האשמה של שורדים, בעקבות סרטו 

"ללא נקודה סופית".

המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן מזמין את אורחי הכנס להגיע יומיים קודם 

NI SILENCIO NI OLVIDO :לכן, לאירוע הצגת הספר של אברהם ברגיל

האירוע יתקיים ביום ראשון, 20/03/2016 בשעה 16:30 בבית מאירסדורף, קמפוס הר הצופים

40 Years after The Military 
Coup in Argentina:
History, Cultural Representation and Memory

March 21 – The Hebrew University of Jerusalem, 
Mount Scopus,Truman Building, Abba Eban Room

March 22 – Tel Aviv University,
The Lester & Sally Entin Faculty of Humanities, Gilman Building, Room 496

40 שנה להפיכה הצבאית 
בארגנטינה

היסטוריה, ייצוג תרבותי וזכרון

21 במרץ - האוניברסיטה העברית בירושלים, 
קמפוס הר הצופים, בניין טרומן, אולם אבא אבן

22  במרץ - אוניברסיטת תל אביב, 
הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לאסטר וסאלי אנטין,  בניין גילמן, חדר 496


