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 בין המלחמות

 3.....4  י' בחשוון תשע"ה - מפגש  ראשון

 הצגת  התכנית  -שרה קפלן

 "ל התחילוכאן הכ – 'דרייח'ה" -אוריאל גלמןד"ר 

 המתיבתות החסידיות בפולין והנהגתן הרוחנית –הרב ד"ר שחר רחמני 

 3.....1.  י"ז חשוון - שני מפגש

 יהודי ברלין בשנות השלושים –קהילה מבעד לעדשת המצלמה  – אורית אדוריאן

 : החינוך הדתי בירושלים בתקופת המנדט"חורב"למוסדות  "תחכמוני"בין  – ראובן גפניד"ר 

 3.....1.  כ"ד חשוון – מפגש שלישי

 חמותרוח בוורשה בין המלואנשי חינוך  -נתן כהן  פרופ' 

 יגון כמענה לצרכי השעהימשנתו החינוכית של הרב יוסף ב – הרב אברהם אורן

  עולמו הרוחני והחינוכי של הרב ר' אלחנן וסרמן הי"ד -הרב נתן רוזן

 3.....43 ב' כסלו – מפגש רביעי

 משנתו החינוכית של האדמו"ר מפיאסצנא זצ"לחינוך לקרבת הבורא:   -צבי לשםד"ר 

  צעירים יהודים כותבים על עצמם –'עלילות נעורים'  –בסוק עידו  ד"ר 

 3..4...  ט' כסלו – מפגש חמישי

 רשתות החינוך היהודי בפולין בין המלחמות -חיים שלםד"ר 

 בברלין  לרבניםהאורתודוקסי בית המדרש בין סמינר לישיבה:  -אסף ידידיהד"ר 

 הרב יחיאל יעקב וינברג   –אברהם ויינגוט  ד"ר הרב 

 3..4..4  ט"ז כסלו – ששי מפגש

הג'וינט והחינוך  -לי מגן ישעך וימינך תסעדני" )תהילים יח, לו( -ותתן –מלי אייזנברג ד"ר 
 האורתודוקסי

 תנועות הנוער הדתיות במזרח אירופה בין שתי מלחמות העולם -נילי בן ארי 



 

 בתקופת השואה

 3..4..1. כ"ג כסלו – מפגש שביעי

 בגרמניה הנאצית ילדות ונעורים -שרה קפלן

 למידה בגטאות פולין  -"בחרות ביום קרב"   -לאה לנגלבן

 היבט חדש -המחתרת החסידית בפולין -אסתר פרבשטין

 3..4..41 ז' טבת – מפגש שמיני

 לארץ לישראלתם יועלי יתומי טרנסניסטריה -רותי מרשנסקי

 השואה תנועות הנוער כהנהגה חלופית בתקופת –ד"ר נילי קרן 

 1....1 י"ד טבת – מפגש תשיעי

 בגטאות ליטא לחיות וללמוד - לאה לנגלבן

 יומני נעורים בתקופת השואה  -)חיים אהרון קפלן( "ליומני לא אחריש"  –דורית טפרברג 

 1....4. כ"א טבת – מפגש עשירי

 מסעם לארץ ישראל של ילדי טהרן –רותי מרשנסקי 

 במחנות המעבר בהולנדהחינוך  -וב שהיה לנו בחיים""הזמן הכי ט–פנינה שטיינר רותם 

 השואה  אחרל

 1....1.  כ"ח טבת – מפגש אחד עשר

 החינוך היהודי במחנות העקורים בגרמניה כ"פדגוגיה של הכשרה"  -עדה שייןד"ר 

 שליחי הישוב בקפריסין בלווי סרט עדות  -חני זינגר

 1....41 ו' שבט – מפגש שנים עשר

 ישוב ומחנכים עם ניצולי שואה המפגש של שליחי

 , בברגן בלזןפרופ' מרדכי ברויאר ,של אביההחינוכי על פעלו  -דינה צונץ

 עם ילדי שואה בפועלו ובמשנתו של פרופ' ראובן פוירשטיין -"תיווך לאופטימיות"–הרב רפי פוירשטיין 

 שליחותו של ברוך דובדבני במחנות העקורים באטליה -אברהם דובדבני

 1..4.4  י"ג שבט – שה עשרמפגש של

 ילדי השואה בצרפת -גשר אל החינוך  -פרבשטין אסתר

  "גבעת הילד" בפירנצה -מיכל שאולתמר דומיניץ ונכדתה ד"ר 

 סיור  34..4. י"ט שבט – מפגש ארבעה עשר

 בעקבות ביקוריו של יאנוש קורצ'ק בארץ -אוריאל פיינרמן

 

 התכנית נתונה לשינויים


