דורות ההמשך  -נושאי מורשת השואה והגבורה
Next Generations to Holocaust and Heroism

בית שלום עליכם

אם גם אתם ,כמו רבים מבני דורנו ,לא זכיתם ללמוד את נושא השואה בצורה ראויה
אם רצונכם להתעמק בנושאים הקשורים לעולם היהודי שהיה ואיננו עוד
אם גם אתם רוצים להנחיל לדורות הבאים את זיכרון השואה בצורה נאותה יותר

הקורס הזה מיועד לכם!

עמותת דורות ההמשך – נושאי מורשת השואה והגבורה
שמחה להזמינכם להצטרף

לבמה ללימודי השואה והמורשת היהודית

פרויקט ייחודי שנתי ללימוד ולליבון סוגיות מרכזיות בשואה ובעולם היהודי שהיה ואיננו עוד
בשיתוף יד ושם ובית שלום עליכם
הקורס הראשון בנושא:

על פרשות דרכים
דילמות :השואה  -לפניה ואחריה
קורס שנתי בן  28מפגשים שבועיים
בימי חמישי בין השעות 20.00 – 18.00
בבית שלום עליכם ,רח’ ברקוביץ  ,4תל אביב

הפתיחה ביום ה’ 8 ,בנובמבר *2012
חלק ראשון :חברה ותרבות יהודית באירופה לפני מלחמת העולם השנייה.
חלק שני :סוגיות ודילמות התמודדות של היהודים בזמן המלחמה ובשואה.
חלק שלישי :התמודדות הניצולים והחברה הישראלית עם זיכרון השואה.
מפגש

תאריך

1

8.11.12

נושא  /הרצאה
חברה ותרבות יהודית באירופה ערב המלחמה
פתיחת הקורס

צוות ניהול הקורס

2
3
4

15.11.12
22.11.12
29.11.12

הרצאת מבוא :השואה והקשריה ההיסטוריים
האידיאולוגיה הנאצית והרקע לשואה
העולם היהודי לפני השואה :בין לאומיות לסוציאליזם
“ריב הריבים אשר לדור” :בין עברית ליידיש

פרופ’ יהודה באואר
פרופ’ דינה פורת
ד”ר רפי ואגו
פרופ’ אברהם נוברשטרן

מרצים

מנכ”ל בית שלום עליכם

6.12.12
הספרות העברית :בין מסורת לחידוש
5
20.12.12
ההגירה היהודית מאירופה בין שתי מלחמות העולם
6
הקולנוע היהודי-עלילתי באירופה
בין שתי מלחמות העולם
27.12.12
7
סוגיות ודילמות בזמן המלחמה ובשואה
יהדות אירופה על סף תהום
3.1.13
8
ד”ר רפי ואגו
‘היודנרטים’  -אופן צמיחתם ,תפוצתם ומטרתם
10.1.13
9
פרופ’ דן מכמן
שיתוף הפעולה של עמי אירופה נוכח רצח היהודים
17.1.13
10
ד”ר רוני שטאובר
הצלה והתנגדות בגטאות ובמחנות
24.1.13
11
ד”ר חווי בן ששון-דרייפוס
יהדות צפון אפריקה וגורלה בתקופת השואה
31.1.13
12
ד”ר עירית אברמסקי
התפתחות “הפתרון הסופי” 1942 – 1941
7.2.13
13
ד”ר דיויד זילברקלנג
יהודים מצילים יהודים
14.2.13
14
מר אריה ברנע
• הוותיקן ושתיקתו של פיוס ה 12-בתקופת השואה
28.2.13
15
ד”ר גרסיאלה בן-דרור
• הקרנת קטעים מתוך הסרט “אמן”
16
ד”ר עדה שיין
 7.3.13שארית הפליטה במחנות העקורים :בין עולם שנחרב לחיים חדשים
17
ד”ר נתי כהן
 14.3.13הניסיון לחידוש החיים התרבותיים של יהודי פולין לאחר המלחמה
21.3.13
19-18
ביקור ביד ושם:
משעה
• סיור מודרך בתצוגה ובתערוכות
גב’ נעמה גליל
 • 20:00–16:00הרצאה :מרדכי טננבאום ,מפקד המחתרת של גטו ביאליסטוק
– לדמותו של מנהיג ,איש רוח ולוחם
פרופ’ אבנר הולצמן
ד”ר גרסיאלה בן-דרור
מר יעקב גרוס

20

4.4.13

21

11.4.13

22
23

18.4.13
25.4.13

24
25

2.5.13
9.5.13

26

23.5.13

27

30.5.13

28

6.6.13

• הרצאה :האמנות בשואה :התנגדות בעיפרון ובמכחול
השואה כחוויה מעצימה :ניצולי השואה והימים שאחרי
הרהורים על השואה
מקומה של השואה במלחמת העולם השנייה –
פרספקטיבה היסטורית
יחסי ישראל – גרמניה
“בגלל המלחמה ההיא” :יוצרי קולנוע בני הדור השני
מתמודדים עם זיכרון השואה
משפט ,זיכרון ושואה1990 - 1945 :
הגלוי והסמוי ביצירותיהם של
אמנים ישראליים “דור שני” לשואה
זיכרון השואה בצומת הדורות
מנאווה סמל עד יהודה פוליקר – הרב-קוליות
של בני הדור השני
• “מורה לחיים” :ההתמודדות של ניצול שואה,
שהוא גם מורה ,מחנך ומנהל ,עם זיכרון השואה
• הקרנת הסרט “סיומה בבלרוס”
•שיחת סיכום

גב’ יהודית שן-דר
פרופ’ חנה יבלונקה
ד”ר רפי ואגו
ד”ר רוני שטאובר
מר יובל ריבלין
פרופ’ חנה יבלונקה
ד”ר בתיה ברוטין
מר אבנר שלו

יו”ר הנהלת יד ושם

פרופ’ דן לאור
מר שמעון גרינהוייז

במהלך הקורס יוקרנו סרטים רלוונטיים ,ובסיומו תיבדק האפשרות לצאת לסיור שורשים במזרח אירופה.

למדריכי פולין – ₪ 700

להרשמה ולפרטים נוספים נא לפנות לשלומית ,מזכירת עמותת דורות ההמשך
dorot.hahemshech@gmail.com ,077-5313493 ,02-6443822
* פתיחת הקורס מותנית במינימום המשתתפים הדרוש * .ייתכנו שינויים

חניה במקום במחיר מוזל

oranitaloni.com

עלות הקורס:
לחברי עמותת דורות ההמשך  ,₪ 700 -לנרשמים שאינם חברים  - ₪ 820 -הנחות לבני זוג

