
*התכנית נתונה לשינויים

המרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים
מתכבד להזמינכם לכנס הקיץ תשע"ט   

בתוך הזמן ולמעלה ממנו
נקודות של זמן בתקופת השואה

לפרטים ולהרשמה:
טל: 02-6750992 

mls@michlalah.edu :דוא"ל
zachor.michlalah.edu :באתר

 יום שני ה' בתמוז תשע"ט | 8.7.2019
 9:00 התכנסות ורישום

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

           בלהה גליקסברג, מפמ"ר היסטוריה ואזרחות בחמ"ד

 9:45 מושב ראשון:  עת לחקור     יו"ר: דורית טפרברג
• מימד הזמן בראי היהדות, הרב פרופ' יגאל שפרן, המחלקה למדע והלכה, אונ' בר אילן

• בין זמן שואה לזמן מלחמה, ד"ר דני עוזיאל, יד ושם ואונ' בן גוריון

11:00 הפסקה

 11:30  מושב שני: לקדש את הזמן     יו"ר: שרה קפלן
• לוחות שנה שנכתבו בימי השואה, הרבנית אסתר פרבשטין, ראש המרכז ללימודי השואה

• "לשנה הבאה בארץ ישראל" - הגדות ניצולי השואה באירופה, ד"ר חזי עמיאור,
                                                                                                         הספרייה הלאומית

13:00  הפסקת צהריים

 14:00  מושב שלישי: עת ליצור     יו"ר: אתי רפלד-רוט
• "הזמן ניצוד ברשת"- היבטי זמן וזכרון באומנות השואה, אורית מרגליות

• בין אז לעכשיו - על יצירתו של אברהם סוצקבר, נכדתו הדס קלדרון 

 יום שלישי ו' בתמוז תשע"ט | 9.7.2019

9:30  מושב ראשון: זמן נעורים     יו"ר: ד"ר חיים שלם 
- המושב מוקדש לזכרה של אורי אנסבכר הי"ד -

• שאלות הלכתיות של בני הנעורים, הרב ד"ר משה טרשנסקי, ישיבת חורב
• רגעים של אביב בכתבים מימי השואה, פנינה רותם, מכללה ירושלים 

11:00 הפסקה

11:30  מושב שני: עת לזכור    יו"ר : אסתר פרבשטין
• 'שבעה' על העם היהודי, ד"ר אסף ידידיה, מכללה ירושלים ומכללת אפרתה

• המרוץ ללכידתם של הפושעים הנאצים, פרופ' אפרים זורוף, מרכז שמעון ויזנטל
13:00  הפסקת צהריים

14:00  מושב שלישי: זמן עבר - זמן עתיד
• "מי יכתוב את ההיסטוריה שלנו" - סרט חדש

   סיפורו של ארכיון 'עונג שבת' בוורשה – צפיה ודיון, מיכל סטרנין, יד ושם
• ניצוץ לדורות )האקתון 2019( – טכנולוגיות חדשות להנצחת השואה

   יוסי קליין, מכללה ירושלים

לנשות חינוך, לבעלות תפקיד בבית הספר,
למטפלות ולמתעניינות בתחום האימון

בואי לרכוש כלים להעצמה לעצמך ולאחרים,
 לשיפור מערכות יחסים, תקשורת בינאישית, ולהובלת שינויים
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לימודי אימון (קואצ'ינג)
בדגש תורני

להרשמה בטלפון: 02-6750723
ימים א-ה בין השעות: 8:00-15:30
bslh@michlalah.edu :דוא“ל

על התכנית?
למידה חווייתית ומקצועית בסביבה תורנית

קבוצה איכותית ומגוונת
מוכר למורים בשבתון 

לימודים בימי רביעי אחר הצהריים

מחיר אטרקטיבי במיוחד!

תכנית חדשה

 ייחודי 
תכנית חדשהמודל

 ייחודי 
מודל

למעוניינות אפשרות להמשך לימודים במסלול סטאז'

נמשכת ההרשמה לקורסים
I  (לשבתון) אבחון ציורי ילדים  I  (לשבתון) ביופידבק - קופ"ח
   I           (לשבתון) תקשורת מקרבת  I  קתדרה של זהב

     I הסיפור החסידי  I  יידיש- השטעטעל והעיר הגדולה
I           (סיוע בהשמה) ניהול תיקי לקוחות בביטוח פנסיוני

I (לשבתון) תיאטרון פלייבק  I  (לשבתון) פוטותרפיה
 I הזמר העברי  I (לשבתון) יהודים כפליטים ומהגרים - שואה

   I  (תעודה בינלאומית) ד"ר ניצה קאליש-NLP

חדש!

חדש!

חדש!

הנחייה: ד“ר חוה גרינספלד, גב‘ יעל בן ארזה וצוות מקצועי של מאמנות
לפרטים ולהתייעצות עם מרכזת התכנית: 02-6750990 (משרד) , 050-4142443

hoshev-jer@michlalah.edu

הפתיחה אי"ה:

חשוון
תשע"ח

הנחה
לנרשמים עד:
כ' בסיון  23.6

החלו הראיונות לקורס  'למען נספר' תש"פ
המיועד לבנות הדור השני לשואה

לפרטים ולהרשמה:
mls@michlalah.edu :טל: 02-6750992 | דוא"ל

zachor.michlalah.edu :באתר

 יום שני ה' בתמוז תשע"ט | 8.7.2019
 9:00 התכנסות ורישום

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

           בלהה גליקסברג, מפמ"ר היסטוריה ואזרחות בחמ"ד

 9:45 מושב ראשון:  עת לחקור     יו"ר: דורית טפרברג
• מימד הזמן בראי היהדות, הרב פרופ' יגאל שפרן, המחלקה למדע והלכה, אונ' בר אילן

• בין זמן שואה לזמן מלחמה, ד"ר דני עוזיאל, יד ושם ואונ' בן גוריון

11:00 הפסקה

 11:30  מושב שני: לקדש את הזמן     יו"ר: שרה קפלן
• לשפת הזמן – לוחות שנה שנכתבו בימי השואה,

                           הרבנית אסתר פרבשטין, ראש המרכז ללימודי השואה
• "לשנה הבאה בארץ ישראל" - הגדות ניצולי השואה באירופה, ד"ר חזי עמיאור,

                                                                                                         הספרייה הלאומית
13:00  הפסקת צהריים

 14:00  מושב שלישי: עת ליצור     יו"ר: אתי רפלד-רוט
• "הזמן ניצוד ברשת"- היבטי זמן וזכרון באומנות השואה, אורית מרגליות

• בין אז לעכשיו - על יצירתו של אברהם סוצקבר, נכדתו הדס קלדרון 

 יום שלישי ו' בתמוז תשע"ט | 9.7.2019

 9:30  מושב ראשון: זמן נעורים     יו"ר: ד"ר חיים שלם 
- המושב מוקדש לזכרה של אורי אנסבכר הי"ד -

• שאלות הלכתיות של בני הנעורים, הרב ד"ר משה טרשנסקי, ישיבת חורב
• רגעים של אביב בכתבים מימי השואה, פנינה רותם, מכללה ירושלים 

11:00 הפסקה

 11:30  מושב שני: עת לזכור   יו"ר : אסתר פרבשטין
• 'שבעה' על העם היהודי, ד"ר אסף ידידיה, מכללה ירושלים ומכללת אפרתה

• המרוץ ללכידתם של הפושעים הנאצים, פרופ' אפרים זורוף, מרכז שמעון ויזנטל
13:00  הפסקת צהריים

 14:00  מושב שלישי: זמן עבר - זמן עתיד
• "מי יכתוב את ההיסטוריה שלנו" - סרט חדש

   סיפורו של ארכיון 'עונג שבת' בוורשה – צפיה ודיון, מיכל סטרנין, יד ושם
• ניצוץ לדורות )האקתון 2019( – טכנולוגיות חדשות להנצחת השואה

   יוסי קליין, מכללה ירושלים


