
  

Програма конференції «Алеф-Бет. Сіонізм» 

15 березня 2020 р. 

 Київ, Україна 

Таврійський Національний університет ім. В. І. Вернадського 

  

8:00 – 10:00 – реєстрація, кава. 

10:00  – 13:20 Пленарна панель  

Модераторка – д-ка Надія Єрмакова, Арієльский Університет, Ізраїль. 

- Вибори делегатів від єврейської громади України на 38-й Всесвітній 

Сіоністський Конгрес. О. Заславська, виконавча директорка СФУ – 3-5 

хв. 

-  Привітання ректора Національного Таврійського Університету ім. В. І. 

Вернадського В. П. Казаріна.  

- Привітання представника Фонду Дружби – 3-5 хв.  

 

- 10:30 – 11:00 Д-р Зеєв Ханін. Професор магістерської програми по 

ізраїлеведенню та юдаїки університету Аріель. Пленарна доповідь. 

«Сіонізм діаспори – зміст та перспективи явища». 

 

- 11:00 – 11:30 Йосиф Зісельс. Співпрезидент Вааду України, Голова 

СФУ, правозахисник.  «Сіоністська складова єврейської 

ідентичності». 

 

-  11:30 – 12:00 д-р Надія Єрмакова, Аріельский Університет, 

Ізраїль. 

«Міжнародні жіночі правозахисні рухи в боротьбі за виїзд 

євреїв з СРСР». 

 

-   12:00 – 12:50 Карен Еттінгер. Проектний менеджер Відділу освіти 

Національної бібліотеки Єрусалимського Університету, Ізраїль 

“Уроки з історії та суспільства Ізраїлю за допомогою 

історичних виборчих плакатів” (з перекладом) 



- 13-00– 13-30 Авраам Вернік. Головний ребе Галицької синагоги, 

Київ. “Релігійний сіонізм на території сучасної України” 

  

 

 

13:30-14:15 обід 

Панель «Розмовляємо на івриті». 

– 14:15 – 15:15  

Презентація Клубів розмовного івриту у м. Києві, Мелітополі, Чернівцях, 

Львові, Харкові та методичних вказівок з роботи Клубів. 

(Клуб розмовного івриту «А поговорити?!»  СФУ та Національний 

Таврійський Університет ім. В. І. Вернадського). 

Модераторка  – К. Єрофєєва, бакалавр мови іврит, викладачка, 

модератор Клубу розмовного івриту у м. Києві. 

Дискусійна панель 

– 15:30 – 16:30  

Спільна дискусія «Бейт га-Ам». 

Тема дискусії: «Як пояснити термін "сіонізм" за одну хвилину». 

Модератор – Рафаєль Лей. Голова Сіоністської федерації Бельгії. 

Помічниця модератора та перекладачка дискусії – І. Лазоренко. 

Мови – українська, іврит, англійська. 

Панель “Історія сіонізму на території сучасної України”.  

“Історія сіонізму на радянському та пострадянському просторі».  

– 14:30 – 16:30 

Модератор – Доценко В. О. Доктор історичних наук, професор кафедри 

історії та археології слов’ян Національного педагогічного університету ім. 

М.П. Драгоманова. 

- 14:30 – 15:00 Доценко В. О. Доктор історичних наук, професор кафедри 

історії та археології слов’ян Національного педагогічного університету 

ім. М.П. Драгоманова. «Місце сіоністських організацій у 

суспільно-політичному та економічному житті євреїв 

підрадянської України в 1920-ті рр.». 



 

 

- 15:30 – 16:00 Д-р Сергій Гірік Поалей-Ціон як "радянська партія": 

спроба стати сіоністами-комуністами 

 

- 16:00 – 16:30 Єлізавета Мучнік. Студентка магістерської програми з 

юдаїки у НаУКМА. «Значення італійського оточення у 

формуванні поглядів В.Жаботинського». 

 

-  16:30 – 17:00 Олена Стамова. Магістр, випускниця магістерської 

програми з  юдаїки у НаУКМА.  "Освітня та культурна діяльність 

сіоністських організацій у Волинському воєводстві  у 

міжвоєнний період». 

 

16:35 – 17:30 Презентація виставки «Держава Ізраїль – Українське коріння». 

Виставку презентують студенти Таврійського Національного Університету ім. В. 

І. Вернадського. 

17:35 – 18:00 Закриття конференції.  

Круглий стіл та прийняття Меморандуму про співробітництво СФУ з 

Федераціями країн Європи. 

  

19:00 – 21:00. 

Фуршет. Участь за запрошеннями. 

Презентація программ СФУ, презентація програм Федерацій Європи, 

спілкування. 

До участі будуть запрошені керівники Таврійського Національного 

університету ім. В.І. Вернадського, зарубіжні гості та партнери, члени 

Правління СФУ, спікери конференції тощо. 

  

 


