
הקורס מיועד לבוגרי ארבע השנים האחרונות של "הבמה" וכן למשתתפים חדשים, בני דורות 
ההמשך, וכל מי שמגלה עניין במחקרים החדשים והעדכניים בתחום השואה וחפץ ללמוד מפי 

החוקרים והמרצים הטובים בתחום זה.

26 מפגשים שבועיים, בימי חמישי, 18:00 – 20:00, 
בית שלום עליכם, רחוב ברקוביץ 2 תל אביב
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והגבורה השואה  מורשת  נושאי   - ההמשך  דורות 
Next Generations to Holocaust and Heroism

השואה
 משפט, אמנות, זיכרון

הבמה ללימודי השואה והמורשת היהודית תשע"ז
מיסודה של עמותת דורות ההמשך – נושאי מורשת השואה והגבורה 

בשיתוף יד ושם
מזמינה אתכם לקורס השנתי החמישי

בנושא:

נרשמים יקרים,
להרשמה אין צורך לשלוח דוא"ל או להתקשר בטלפון. כל מה שעליכם לעשות הוא  ללחוץ על 

הקישור לאתר המאובטח של עמותת דורות  ההמשך, לציין בסעיף הערות: פרויקט הבמה, למלא 
בתשומת לב את הפרטים וללחוץ על "שלח". תקבלו אישור במקום וקבלה תוך 24 שעות 

)אם יש בעיה תמצאו שם מספר טלפון לגזבר שלנו(

* פתיחת הקורס מותנית במינימום המשתתפים הדרוש

עלות הקורס 
לחברי עמותת דורות המשך – 750 ₪, בני הזוג 700 ₪

לנרשמים, שהם בוגרי ארבע שנות הקורסים שלנו או חלקם, ובני זוגם – 690 ₪
לנרשמים חדשים שאינם חברים בעמותה - 870 ₪ )דמי חבר שנתיים – 120 ₪( 
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תאריך נושא / הרצאה מפגש

פרופ' חנה יבלונקה

פרופ' חנה יבלונקה

פרופ' חנה יבלונקה

בוריס מפציר
יוצר ובמאי הסרט

יעקב גרוס 
ופרופ' שמעון רדליך

יונתן הירשפלד

יונתן הירשפלד

יונתן הירשפלד

יונתן הירשפלד

ד"ר אניטה חביב 

עוה"ד תמי רווה

חה"כ מרב מיכאלי

ד"ר רוני שטאובר

צביקה שוורצמן

ד"ר שמעון אזולאי

ד"ר שמעון אזולאי

ד"ר רוני שטאובר

ד"ר רוני שטאובר

נעמה גליל

יעל גורי

יעל גורי

יעקב גרוס
ונאסה לאפא, במאית 

הסרט

פרופ' חנה יבלונקה

הרב שי פירון

המשפטן וההיסטוריון – קווים מקבילים וקווים נפגשים

משפטי נירנברג והשפעתם על שיח הזיכרון

ממשפט קסטנר למשפטי אייכמן ודמיאניוק

שומרי הזיכרון – הצגת הפרויקט התיעודי-קולנועי 'שואה בבריה"מ', 
הקרנת הסרט "שומרי הזיכרון" 

שיבותיו של שמעון – מסע קולנועי עם פרופ' שמעון רדליך, היסטוריון 
וניצול שואה, לאתרי ילדותו ונעוריו בבז'ז'ני באוקראינה ובלודז', פולין.

 כילד, השתתף שמעון רדליך בסרט שצולם בלודז' ב- 1948.

רומאנטיקה מברזל - סוגיות אסתטיות באמנות והגות גרמנית 
של המאה ה-19, המנבאות פרדיגמות מחשבתיות של הנאציזם. 

מהאחים גרים וברנטאנו דרך בטהובן, וואגנר, ועד אוטו רונגה 
וקאספר דוד פרידריך

להפוך את העולם לתמונה  - על היחס המורכב של הנאציזם לאמנות 
ועל מנגנון ההפרדה של אסתטיקה וידע מהערכים שכוננו אותם

לכתוב אמנות בשגיאות כתיב - על אמנות ההתנגדות לנאציזם ועל 
יצירות שנעשו תחת ומסביב לשלטון הנאצי

לרהט את הגיהינום - על האמנות היהודית במחנות

מדור לדור – אפשרויות וגבולות בשיח דור שני בין גרמניה לישראל

אבא שלי, גדעון האוזנר, התובע במשפט אייכמן
מפגש עם בתו, עוה"ד תמי רווה 

יהודים מאשימים יהודים – משפטים של משתפי פעולה יהודים 
באירופה )במחנות העקורים, בפולין ובהולנד(

הנצר האחרון - הפעילות החינוכית והמחקר שהובילו לצמצום רשימת  
הרוגי "הנצר האחרון", באנדרטה שהוקמה על "השביל המחבר".

על שפה וזיכרון - שפה יוצרת מציאות, שתיקה, הכחשה וגבולות תיאור 
השואה

עתיד זיכרון השואה – על הדיאלוג בין עתיד זיכרון השואה לעתיד הדורות הבאים

הגרמנים נוכח הפשעים והדה - נאציפיקציה

השפעת השואה על הקמת מדינת ישראל – מיתוס או מציאות

סיור לימודי ביד ושם
• סיור בשביל המחבר בין יד ושם הר הרצל

• הרצאה בנושא המרכזי של יד ושם: "לחלץ את תווי פניהם" 
סיפורו של היחיד בשואה

יש לי קרובי משפחה – המפגש של חיים גורי עם ניצולי השואה 
ויצירת הפרוזה והשירה של גורי על השואה. 

מפגש עם בתו יעל גורי

מן המכה ה- 81 ואל הים האחרון - מסע קולנועי אל לב המאפלייה 
וממנה. מפגש עם בתו יעל גורי

אדם הגון – דיוקן של מפקד האס אס, הנריך הימלר, 
אחת הדמויות הבולטות והאכזריות ביותר של הרייך השלישי

משפטי הקפואים בשנות החמישים
והקרנת קטעים מהסרט "קאפו"

בבימויים של דני סיטון ודני פארן, יועצת מדעית פרופ' חנה יבלונקה

השואה מנקודת מבטו של מחנך
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חלק שני: ייצוג השואה בקולנוע התיעודי

חלק שלישי: בין אמנות לפילוסופיה

חלק רביעי: לספר את הסיפור של...

חלק חמישי: משפטי השואה באירופה והשפעתם על חקר השואה 

חלק שישי: חינוך ועיצוב הזיכרון

חלק ראשון: מנירנברג לירושלים

הרצאת פתיחה

• ועדת ההיגוי של הבמה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים בתכנית
• הסיור הלימודי ביד ושם ייחשב לשני סיורים 

• פתיחת הקורס מותנית במינימום המשתתפים הדרוש
• הקורס יתקיים באולם שמימין לכניסה לבית שלום עליכם, לרשותכם תועמד שתיה קרה וחמה

• פיתוח וניהול: בילי לניאדו, טובה לשם ד"ר מלה מאיר

מהרו להירשם כי מספר המקומות מוגבל

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשלומית, מזכירת העמותה 
דוא"ל: dorot.hahemshech@gmail.com טלפון: 02-644-3822 )נא להשאיר הודעה ונחזור בהקדם(

לחץ כאן להרשמה ולתשלום

יונתן הירשפלד24  אליק לא נולד מהים - השואה באמנות הישראלית מראשיתה ועד ימינו. 
אמנותם של הניצולים והשורדים 1.6.17

קסטנר היה הסבא שלי
מפגש עם נכדתו, חה"כ מרב מיכאלי


