
בשיתוף עם משרד החינוך,
מנהל החינוך הדתי

הפיקוח על היסטוריה ואזרחות בחמ"ד

יום שני כ"ו בתמוז (9.7)
התכנסות ורישום  9:00

דברי פתיחה וברכות   9:30
פרופ' יעקב כץ, נשיא מכללה ירושלים  

גב' בלהה גליקסברג, מפמ"ר היסטוריה ואזרחות בחמ"ד  
הרב דוד לאו שליט"א, הרב הראשי לישראל  

מושב ראשון:  תיעוד ראשוני  |  יו"ר: דורית טפרברג   9:45
"מי יכתוב את ההיסטוריה שלנו?" - ארכיון רינגלבלום, הרב ד"ר שחר רחמני  

ארכיון ITS - שירות האיתור הבינלאומי, סימה וולקוביץ, יד ושם  

הפסקה  

מושב שני: מכתבים כנוצרי זיכרון  |  יו"ר: שרה קפלן   12:00
הורים מרחוק - מכתבי משפחת אשווגה, חנה גוטמן  

"יחידי נותרתי" - מכתבים ראשונים לאחר השואה, אסתר פרבשטין  

הפסקת צהריים  13:00

מושב שלישי: במכחול ובעדשת המצלמה  |   יו"ר: ד"ר אסף ידידיה  14:00
שש ערים - סרטים תיעודיים על קהילות שנכחדו,  

פרופ' גדעון גרייף, מכון שם עולם  
ציורי ילדים כמקור היסטורי, אורית מרגליות  

סיום  16:00

                
יום שלישי כ"ז בתמוז (10.7)

מושב ראשון: יומנים כמקור היסטורי   |   יו"ר: אסתר פרבשטין   9:30
יומנו הגנוז של אבי, יוסף דעדוש,  

שמעון דורון, יו"ר הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב  
נשמת האדם המושתקת, יומנו של ד"ר לזר אפשטיין מווילנה,  

ד"ר לאה פרייס, יד ושם  

הפסקה  

מושב שני: ניצולים ומתעדים   |     יו"ר: ד"ר חיים שלם  11:30
רחל אוירבך: "כל יום הוא משפט אייכמן",  

ד"ר בועז כהן, האקדמית גליל מערבי  
מארק דבורז'צקי – מרופא להיסטוריון ולמנציח, דלית דננברג  

הפסקת צהריים  13:00

מושב שלישי: מעגלי זיכרון   |     יו"ר: פנינה רותם  14:00
התיעוד בציבור החרדי, הרב ישראל גולדווסר, גנזך קידוש השם   

תיעוד בסרטי משפחות, נעמי האיתן, אולפני אתרוג  

סיום  16:00

יום רביעי כ"ח בתמוז (11.7)
ביקור ביד ושם: הרצאה וסיור מודרך בשתי תערוכות  

אנה פרנק והוריה הולכים למחבוא. 
ציירה: קיטר סוזן, מתוך הערכה : ’בעיני האמן‘, ד“ר בתיה ברוטין

המרכז ללימודי השואה
במכללה ירושלים
מתכבד להזמינכם
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לפרטים והרשמה:

02-6750992
  zachor.michlalah.edu       mls@michlalah.edu

הנחה
לנרשמים
עד י"א בתמוז


