
 בס"ד

  תש"פהמרכז ללימודי השואה 

 העומדים מן הצד וחסידי אומות העולם –"לנגד עיניהם"  

 19:30-16:00הקורס יתקיים בימי שני אחה"צ בין השעות: 

 במכללה ירושליםההרצאות באולם 

  11.11.2019 י"ג בחשון   מבוא כללי 1מפגש 

 דן מכמן   פרופ'  האם זו אכן קטגוריה לכידה? –"העומדים מן הצד"  .1
 פרופ' גרשון בקוןבין יהודים לסביבתם בתקופה שבין המלחמות  .2

 

 18.11.2019כ' בחשון   מזרח אירופה  2מפגש 

 רוזנברג-מאשה פולק  יחס הסביבה לרצח היהודים בשטחי ברית המועצות בתנאי מלחמה וכיבוש. 1

  אהרון וייסדר'  צפייה בסרט ומפגש עם – 'בין קירות הבית' .2

 

 25.11.2019 כ"ז בחשון   מזרח אירופה  3מפגש 

 רוברט רוזט דר'  ההצלה בהונגריה. 1

 דר' דוד זילברקלנג  בין יהודים לסביבתם בפולין בזמן השואה. 2

 

 2.12.2019ד' בכסלו     שוודיה וליטא   4מפגש 

 מרדכי גילה   היחלצותה של שוודיה לקליטת ניצולים .1

 ציון קליבנסקי-דר' בן  יירות ליטא: האומנם עמדו מן הצד?בעהליטאים  .2

 

 9.12.2019י"א בכסלו      חסידי אומות העולם  5מפגש 

 אוריאל פיינרמן   דיפלומטים חסידי אומות עולם .1

 יד ושם  ן,ידר' יואל זיסנוויבחסידי אומות עולם   הליך ההכרה. 2

 

 16.12.2019י"ח בכסלו      הולנד  6מפגש 

 פנחס בר אפרת דר' החברה ההולנדית והשואה   –בין הלשנה להצלה  .1

 אמונה אלוןהסופרת   כאלה לא יכולים לקרות בהולנד" "דברים. 2

 רה שטרייכמןשדר'   יופ ווסטרוויל והמחתרת בהולנד .3



 

 6.1.2020ט' בטבת     לקראת יום הקדיש הכללי  7מפגש 

 אירנה שטיינפלדזיכרון החסד ומפעל חסידי אומות העולם    .1

 בטבת י' כנס לציון. 2

 

  13.1.2020ט"ז בטבת     הבלקן 8מפגש 

 דר' אירנה שטיינפלד  חסידי אומות עולם מוסלמים –ל מצווה" -"עלינו לעשות מה שהא .1

 דר' אנגל צ'ורפצ'ייב  והצלה בבולגריה בתקופת השואההשמדה . 2

 

 20.1.2020כ"ג בטבת   צרפת ואטליה  9מפגש 

 שלמה בלזם   יהודי צרפת בזמן השואה בין רוע, אדישות ועזרה .1

 דר' עדה גבל קומפניינו  משפחה יהודית באיטליה בתקופת השואה -"אם, דודה ואימהות חורגות" .2

 

 27.1.2020 א' בשבט   בצל האמונה  10מפגש 

 אנסבכר )לבית עמנואל(מרים   והסתרה בצל השואהאמונה  .1

 משה טרשנסקידר' הרב   חסידי אומות העולם לפי מקורות חז"ל. 2

  

 3.2.2020  ח' בשבט   הפולנים מעבר לחלון: יומנים במסתור  11מפגש 

 אסתר פרבשטין    מדוקלה ביומנו של ר' יוסף גוזיק השכנים הפולנים. 1

 דר' מאיה דובר  רוכמןופולנים אחרים ביומן המסתור של לייב מצילים  .2

 

 10.2.2020ט"ו בשבט    מבעד לעדשה  12מפגש 

 שרין דוד   של חסידי אומות העולם בקולנוע הייצוג. 1

 אורה יעקבי    קופסת הצילומים של לילי סמואל -מי שיחיה יראה"" .2

 

 17.2.2020  כ"ב בשבט   13מפגש 

 סיור במכון משואה


