
אוניברסיטת בר-אילן, יום שני ה20.5.19, ט"ו באייר תשע"ט,  באולם בק

הפקולטה למדעי היהדות
המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר

מושב ראשון: מושב מיוחד לזכר עיתונאי "ידיעות אחרונות", נח קליגר ז"ל  11:00 – 10:00
יו"ר: ד"ר יואל רפל, עמית שפיגל    

ד"ר עמוס נבו, עמית שפיגל – בין קרליבך לקליגר: 80  שנים של ערבות יהודית הדדית בנושא השואה בעיתונות הישראלית    
ד"ר תמיר הוד, עמית שפיגל – נח קליגר כקולם הציבורי של ניצולי טרבלינקה שהעידו במשפט דמיאניוק    

מר אלון גולדשטיין, סמנכ"ל קבוצת "ידיעות אחרונות"– השואה היא בפרטים הקטנים: הקפדנות של נח קליגר ותרומתה למלחמה    
בהכחשת השואה    

גב' איריס ליפשיץ-קליגר - דברים על אביה    

הענקת "מגן הערבות ההדדית היהודית" של המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר לנח קליגר ז"ל.    
אלמנתו גב' ז'קלין קליגר ובתו גב' איריס ליפשיץ-קליגר יקבלו את האות.    

מושב שני: ערבות יהודית הדדית בזמן המלחמה  12:30  – 11:00
יו"ר: ד"ר רחל-שלי לוי-דרומר, המזכיר האקדמי, אוניברסיטת בר-אילן, ועמיתת שפיגל     

ד"ר דניאלה אוסצקי-שטרן,  עמיתת שפיגל– עזרה וערבות הדדית בין פרטיזנים יהודים בליטא ובבלארוס במלה"ע השנייה    
ד"ר ליאור אלפרוביץ, עמית שפיגל - ערבות הדדית יהודית ועליית הנאצים והאנטישמיות בתפיסתו של ר' אלחנן וסרמן    

ד"ר שרה רוזן, עמיתת שפיגל - מאגרגט לקהילה: ערבות הדדית בקרב היהודים המגורשים לטרנסניסטריה    
ד"ר לאה פרייס, עמיתת שפיגל – מבט על האלטסטנראט בגטו קובנה מנקודת מבט של יומנים בני הזמן    

מירי יהלום, עמיתת שפיגל – בית"ר ותנועות השמאל בגטו וילנה    

הפסקת צהריים  13:30 – 12:30

מושב שלישי: הצלה כערבות יהודית הדדית  14:45 – 13:30
יו"ר: ד"ר שרה אוסצקי-לזר, עמיתת שפיגל     

ד"ר חוה אשכולי, עמיתת שפיגל –  ז'בוטינסקי והסוגייה הטריטוריאליסטית כדרך לפתרון מצוקת הפליטים היהודיים    
ד"ר אפרים זדוף, עמית שפיגל – פעילותם של יהודים בניסיונות ההצלה בשואה עם דרכונים ותעודות הגנה  מאמל"ט    

ד"ר נילי קרן, עמיתת שפיגל – ארגונים יהודיים שהצילו ילדים בצרפת וטיפלו בהם    
ד"ר מלי אייזנברג, עמיתת שפיגל – "אוסף שוורצבאום" וניסיונות הצלה עצמאיים בתקופת השואה    

מושב רביעי: ערבות יהודית הדדית לאחר המלחמה  16:30 – 14:45
יו"ר: מרטין הרשקוביץ, עמית שפיגל    

ד"ר שרה אוסצקי לזר, עמיתת שפיגל –  ראשית ההתארגנות הספונטנית של תנועת "הבריחה"    
ד"ר ניר מן, עמית שפיגל - ממשה עד משה: חלקו המכריע של ד"ר משה סנה באפוס ״אקסודוס״    

איציק פס, מרכז תכנית "עמיתי שפיגל" – אחריות הדדית במבחן "שני היואלים": בין יואל ברנד ליואל פלגי    
ד"ר לאה גנור, עמיתת שפיגל – "אל תקראו לי פליט" – זיכרונות ומשמעויות בסיפורי חיים של אנשי צוות אוויר שורדי שואה    

ד"ר עדה שיין, עמיתת שפיגל – שירותי הבריאות לניצולי השואה באוסטריה כדגם לסולידריות יהודית, 1945 – 1953    
ד"ר שרה רוזן, עמיתת שפיגל – השנה המאושרת בחיינו: הוצאת ילדים מרומניה לבית הילדים אילניה  באפלדורן שבהולנד    

מושב חמישי: ערבות יהודית הדדית בספרות, במוזיקה ובאומנות  17:15 – 16:30
יו"ר: ד"ר מיכל אונגר, עמיתת שפיגל     

ד"ר רחל קולנדר, עמיתת שפיגל –  ביטויי ערבות הדדית במלל ובצליל בשירים מתקופת השואה ושארית הפליטה    
ד"ר יואל רפל, עמית שפיגל –  "עתירה בשם המתים", "עתירה בשם השורדים": אלי ויזל לאחר השואה    

ד"ר בתיה ברוטין, עמיתת שפיגל – ביטויים אומנותיים )חזותיים( לעזרה הדדית בתקופת השואה    

דברי סיכום: פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ  17:20 – 17:15

מזמין את הציבור לכנס 

ערבות הדדית יהודית בשואה ולאחריה
כנס "עמיתי שפיגל" המוקדש לזכרו של עיתונאי "ידיעות אחרונות", נח קליגר ז"ל


