המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר
המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד-הלר
הקתדרה לחינוך לערכים ,לסובלנות ולשלום ע"ש ד"ר יוסף בורג
קתדרת אונסקו
המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר
המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר
הקתדרה לחינוך לערכים ,לסובלנות ולשלום ע"ש ד"ר יוסף בורג
קתדרת אונסקו

שואה
מספרות
נשים
נשים מספרות שואה :כנס לציון  80שנה ל"ליל הבדולח"
ולזכר הגב' פניה גוטספלד הלר ()31.10.2017 – 14.10.1924

אוניברסיטת בר-אילן ,יום שני  12.11.18ד' בכסלו תשע"ט ,אולם בק
12:50 – 12:20
12:50

התכנסות וכיבוד
פתיחת הכנס ,פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ ,ראש המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה
		

פינקלר ,אוניברסיטת בר-אילן

13:20 – 13:00

דברי ברכה
 13:00פרופ' מרים פאוסט ,רקטור האוניברסיטה
 13:10פרופ' ירון הראל ,דקן הפקולטה למדעי היהדות

מושב ראשון
יו"ר :ד"ר ברוך פורמן ,עמית מחקר במכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר ,אוניברסיטת בר-אילן

13:40 – 13:20
13:55 – 13:40
14:25 – 13:55

פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ ,למה בכלל לעסוק ב"נשים בשואה" כנושא נפרד?
הקרנת הסרט "אנו באנו ארצה"
פרופ' אביבה חלמיש ,האוניברסיטה הפתוחה ,הכוח הנשי בעלייה מגרמניה בשנות ה30-

14:35 – 14:25

הפסקה

מושב שני
יו"ר :פרופ' יעל שמש ,ראש המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר ,אוניברסיטת בר-אילן

15:05 – 14:35
15:35 – 15:05
16:20 – 15:35
16:50 – 16:20
17:00 – 16:50

הקרנת הסרט מחנות ההשמדה הנאצים
פרופ' דליה עופר ,האוניברסיטה העברית ,מעברים במצבי קיצון :נשים בגטאות ובמחנות
הקרנת קטעים מהסרט ארוכה היא הדרך
ד"ר מיכל שאול ,המכללה האקדמית הרצוג ,נשים בקרב שארית הפליטה
פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ ,דברי סיכום

המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר
המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד-הלר
הקתדרה לחינוך לערכים ,לסובלנות ולשלום ע"ש ד"ר יוסף בורג
קתדרת אונסקו

הסמינר המחלקתי ע"ש יהושע קניאל של
המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי
והמכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר

מזמינים אתכם למפגש מיוחד לציון יום הקדיש הכללי ,י' בטבת
מרצה אורחת:

ד"ר רחל-שלי לוי-דרומר
אוניברסיטת בר-אילן

"יהדות מקדוניה בשואה ולאחריה – סיפור אישי"
מנחה:

פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ
ראש המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר

המפגש יתקיים אי"ה ביום רביעי ,י"א בטבת תשע"ט 19 ,בדצמבר 2018
בשעה 12:00
בבניין  410בחדר 312

דורות ההמשך  -נושאי מורשת השואה והגבורה
Next Generation of Holocaust & Heroism Legacy - Israel

בשיתוף:

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

הנכם מוזמנים לאירוע מיוחד של עמותת דורות ההמשך

לציון יום הזיכרון הבין-לאומי
להנצחת קורבנות השואה

במלאת  74שנים לשחרור מחנה אושוויץ – 27בינואר 1945
האירוע יתקיים

יום ראשון ,כ"א שבט תשע"ט27.1.2019 ,
בשעה 19:00
בתיאטרון הקאמרי ,רח' ליאונרדו דה וינצ'י  ,30תל אביב

צילום :דבי מורג .מתוך פרויקט ״בלתי מחיק״

הנושא המרכזי

מחשבות על אנטישמיות
והכחשת השואה היום
"האנטישמי בחר בשנאה כי שנאה היא אמונה"

ז'אן פול סארטר

"אנטישמי הוא מי ששונא יהודים יותר ממה שצריך"

פתגם אירופאי

תכנית הכנס:
18:15
19:00

20:20
20:40

• התכנסות בלובי
• תחילת האירוע באולם
• "נזכור" טקס זיכרון לקורבנות השואה מקרב בני משפחותינו
והדלקת נרות על ידי בני הדור השלישי לשורדי השואה
"שישה מיליון אחים" – פרויקט מוסיקאלי לזכרו של חלל השייטת יאיר אנגל ז"ל
בני נוער כותבים שירים בעקבות המסעות לאושוויץ
• דברים :בילי לניאדו ,יו"ר עמותת דורות ההמשך
קולט אביטל ,יו"ר מרכז הארגונים
• הרצאות בסגנון :TED
 ד"ר נעמה שי"ק ,מנהלת מחלקת פיתוח למידה מקוונת ביד ושם –לתרגם ללשון אנושית דברים לא אנושיים  -על ה 27-בינואר ,השחרור והחזרה לחיים
 פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ ,ראשת המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר באוניברסיטת בר-אילן-מה? היתה שואה? בטח הכל אשמת היהודים!  -מבט על האנטישמיות העכשווית
 ד"ר רונן ברגמן ,עיתונאי  -הכחשת השואה החדשה והחוק הפולניהפסקה
ההצגה מיהו יהודי

קומדיה שנונה על הבעיה היהודית מאת ז'אן קלוד גרימברג.
תרגום :רמי ברוך .בימוי :אמיר י .וולף.
בהשתתפות :רמי ברוך ,שלמה וישינסקי.
השאלה הנצחית (והאקטואלית) – מיהו יהודי ,עולה דרך סדרת שיחות שנונות
ומשעשעות בין שני שכנים בחדר מדרגות של בניין דירות פריזאי .השכן הקתולי,
בשליחות אשתו הסקרנית ,מנסה לברר ,תוך סדרת מפגשים עם שכנו היהודי ,מה
זה אומר להיות יהודי? מהם ההבדלים ביניהם ומדוע הוא (השכן היהודי) לא מחזיר
את השטחים ופותר את הסכסוך?
מחזה מצחיק ,שנון ועדכני ,שנשען על מסורת האבסורד הצרפתית ,ומנסה להגדיר
את ההבדלים בין אנטישמי לגזען ,בין יהודי לאתאיסט ,ובין שונאי יהודים לסובלי
יהודים .נוגע לכל יהודי באשר הוא ולא רק ליהודים.

 • 22:00סיום משוער
מנחה :טובה לשם ,יו"ר ועדת האירועים של העמותה
הפקה :ועדת אירועים  -בילי לניאדו ,טובה לשם ,דבי מורג ,חיים פישגרונד

מהרו להירשם כדי לשמור את מקומותיכם באירוע מיוחד זה
הכניסה על פי הרשמה ותשלום מראש
דמי השתתפות בכנס:
לחברים (משלמי דמי חבר ₪ 50 – )2019
לאורחים – ₪ 70
ההרשמה עד  25בינואר או עד גמר הכרטיסים
שיבוץ המקומות יהיה על פי סדר ההרשמה.
הכרטיסים יימסרו בקופת התיאטרון ביום האירוע החל משעה 18:15

להרשמה לאירוע ולתשלום נא ללחוץ כאן
לידיעת חברינו בסניף חיפה והקריות ובסניף ירושלים:
אוטובוסים במחיר סמלי יועמדו לרשותכם בהרשמה של עשרים נוסעים ומעלה בלבד.
פרטים על ההסעות ,העלות ותחנות האיסוף ,סמוך ליום האירוע

המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר
המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד-הלר
הקתדרה לחינוך לערכים ,לסובלנות ולשלום ע"ש ד"ר יוסף בורג
קתדרת אונסקו

הפקולטה למדעי היהדות
המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר
המחלקה לאומנות יהודית
הסמינר המחלקתי ע"ש יהושע קניאל
של המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

מזמינים את הציבור לאירוע פתיחת התערוכה

"קרעי זכרון"
מאת פרופ' מנחם-רון וכסלר

וחלוקת הפרס השנתי
ע"ש הסופרת שרה פלגר-זיסקינד ז"ל ובעלה אליעזר זיסקינד ז"ל

שיתקיים ביום רביעי כ"ו בניסן התשע"ט 1 ,במאי  ,2019באולם בק
התכנסות וכיבוד
12:00-11:30
ברכות :פרופ' אמנון אלבק ,סגן הרקטור
12:20-12:00
פרופ' ירון הראל ,דיקאן הפקולטה למדעי היהדות
				
פרופ' איליה רודוב ,ראש המחלקה לאומנות יהודית
				
פרופ' קימי קפלן ,ראש המחלקה לתולדות ישראל
				
12:30-12:20

דברי פתיחה ,פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ ,ראש המכון לחקר השואה

12:50-12:30

פרופ' מנחם-רון וכסלר" ,הדרך לציורי השואה"

13:00-12:50

גב' לאה פיש ,אוצרת תערוכות בגלריה ע"ש ליבר במחלקה לאומנות יהודית" ,על התערוכה"

13:10-13:00

ד"ר בתיה ברוטין ,אוצרת אורחת לתערוכה "קרעי זכרון ,מנחם-רון וכסלר" ,המכון לחקר השואה 		
		 והמחלקה לאומנות יהודית" ,ציוריו של פרופ' מנחם-רון וכסלר ואומנות השואה"

13:20-13:10

פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ ,הענקת הפרס השנתי ע"ש הסופרת שרה פלגר-זיסקינד ז"ל
ובעלה אליעזר זיסקינד ז"ל

13:30-13:20

פרופ' איליה רודוב ,פתיחה רשמית של התערוכה

המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר
המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד-הלר
הקתדרה לחינוך לערכים ,לסובלנות ולשלום ע"ש ד"ר יוסף בורג
קתדרת אונסקו

המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש ד"ר זרח ורהפטיג
מרכז סאל ואן גלדר לחקר הוראת השואה

המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר
הקתדרה לחקר תנועת תורה עם דרך ארץ ע"ש הרש"ר הירש

"הציונות הדתית והשואה – אז והיום"
אוניברסיטת בר-אילן ,יום שני  ,25.3.19י"ח באדר ב' תשע"ט ,אולם בק
 16:00 – 15:30התכנסות וכיבוד
 16:15 – 16:00דברי ברכה :פרופ' אמנון אלבק ,סגן הרקטור
פרופ' ירון הראל ,דקן הפקולטה למדעי היהדות
					
פרופ' דב שוורץ ,ראש המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש ד"ר זרח ורהפטיג
					
פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ ,ראש המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר
					
16:20 – 16:15

קטע נגינה "משואה לתקומה" מאת פנינה ויינטראוב

 16:55 – 16:15מושב ראשון :הציונות הדתית והשואה – אז :מה עשו ,איך הגיבו?
			
			
			
			

יו"ר :פרופ' אדם פרזיגר ,המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ,וראש הקתדרה לחקר תנועת תורה עם דרך ארץ
ע"ש הרש"ר הירש
ד"ר יואל רפל ,עמית מחקר ,המכון לחקר השואה ,בר-אילן" :המקרה של אליעזר אונגר"
ד"ר חוה אשכולי ,עמיתת מחקר ,המכון לחקר השואה ,בר-אילן" :הרב נריה מול השואה ,שארית הפליטה ,נקמה וזיכרון"

17:00 – 16:55

קטע נגינה "משואה לתקומה" מאת פנינה ויינטראוב

 18:00 – 17:00מושב שני :הציונות הדתית והשואה – היום :מה עושים ,איך זוכרים?
רב-שיח בהשתתפות :שהרה בלאו ,סופרת ,פובליציסטית ,ומחברת הספר "האחרות"
			
יאיר יעקובי ,סטנדאפיסט ,חבר בהרכב הקומי "אנדרדוס" ,וכותב טור שבועי בעיתון "בשבע"
							
אבי רט ,סופר ,איש חינוך ותקשורת ,ועורך "התלמוד הישראלי"
							
הרב יובל שרלו ,ראש ישיבת אמי"ת "אורות שאול" ,מרצה במג"ל ובמדרשה בבר -אילן
							
							

יו״ר :פרופ' זהבית גרוס ,ראש מרכז סאל ואן גלדר לחקר הוראת השואה ,ביה"ס לחינוך

18:05 – 18:00

קטע נגינה "משואה לתקומה" מאת פנינה ויינטראוב

18:10 – 18:05

דברי סיום ,פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ

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

מזמין את הציבור לכנס

ערבות הדדית יהודית בשואה ולאחריה
כנס "עמיתי שפיגל" המוקדש לזכרו של עיתונאי "ידיעות אחרונות" ,נח קליגר ז"ל
אוניברסיטת בר-אילן ,יום שני ה ,20.5.19ט"ו באייר תשע"ט ,באולם בק
 11:00 – 10:00מושב ראשון :מושב מיוחד לזכר עיתונאי "ידיעות אחרונות" ,נח קליגר ז"ל
			

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.

 12:30 – 11:00מושב שני :ערבות יהודית הדדית בזמן המלחמה
			

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

13:30 – 12:30

הפסקת צהריים

 14:45 – 13:30מושב שלישי :הצלה כערבות יהודית הדדית
			
			
			
			
			

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

 16:30 – 14:45מושב רביעי :ערבות יהודית הדדית לאחר המלחמה
			
			
			
			
			
			
			

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 יהודית1953 – 1945 ,
ד"ר שרה רוזן ,עמיתת שפיגל – השנה המאושרת בחיינו :הוצאת ילדים מרומניה לבית הילדים אילניה באפלדורן שבהולנד

 17:15 – 16:30מושב חמישי :ערבות יהודית הדדית בספרות ,במוזיקה ובאומנות
			

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

17:20 – 17:15

דברי סיכום :פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ

הפקולטה למדעי היהדות
המרכז לחקר האישה ע"ש פניה גוטספלד הלר
המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר

מזמינים את הציבור לאירוע השקת ספרה של יהודית תידור באומל-שוורץ

קוראים לי פרידה סימה
עולם המהגרות בארה"ב בעיני נערה מבוקובינה
הוצאת

שיתקיים ביום שני ג' בניסן תשע"ט  8.4.19בניין ( 410בניין הפקולטה למדעי היהדות) ,חדר 312
14:00-13:30

התכנסות וכיבוד

14:05-14:00

ברכות:
פרופ' ירון הראל ,דיקאן הפקולטה למדעי היהדות

14:10-14:05

פתיחת ההשקה:
פרופ' יעל שמש ,ראש המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש
פניה גוטספלד הלר

15:30-14:10

מהגרות ,סבתות וכל מה שביניהן

מנחה:

פרופ' אדם פרזיגר ,המחלקה לתולדות ישראל ויהדות
זמננו ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי
ד"ר מירה קצבורג-יונגמן ,האוניברסיטה הפתוחה,
"דור המהגרות ממזרח אירופה בארה"ב"
פרופ' אביבה חלמיש ,האוניברסיטה הפתוחה,
אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה
פרופ' דליה עופר ,האוניברסיטה העברית,
לשרוד בטרנסניסטריה כמשפחה

דברי תגובה:

פרופ' יהודית תידור באומל-שוורץ ,מחברת הספר
וראש המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר

המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר
מזמין אתכם למפגש סוף שנה של הפורומים של המכון בנושא:

"העברת מורשת השואה :על ידי מי ,כיצד ולאן?"
שיתקיים אי"ה ביום שני י"ד בסיון תשע"ט ,17.6.19 ,בבניין  410חדר 312
 14:00 - 13:30התכנסות וכיבוד
 14:05 - 14:00דברי ברכה :פרופ' ירון הראל ,דיקאן הפקולטה למדעי היהדות ,אוניברסיטת בר-אילן

 "15:00-14:05המדיום' :שואה סטוריז' ועוד
מנחה :פרופ' יחיאל לימור ,ביה"ס לתקשורת ,אוניברסיטת בר-אילן
משתתפים :שמואל בוכריס ,סטודנט במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ,אוניברסיטת בר-אילן; ד"ר בתיה ברוטין ,המכון לחקר
השואה ,אוניברסיטת בר-אילן; פרופ' זהבית גרוס ,ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת בר-אילן ,פרופ' מוטי נייגר ,ביה"ס לתקשורת,
אוניברסיטת בר-אילן

" 16:00-15:00המעבירים :חוקר השואה כשליח"
מנחה :ד"ר יואל רפל ,המכון לחקר השואה ,אוניברסיטת בר-אילן
משתתפים :ד"ר ליאור אלפרוביץ ,המכון לחקר השואה ,אוניברסיטת בר-אילן; פרופ' גדעון גרייף ,מרכז "שם עולם"; ד"ר בעז כהן ,ראש
התכנית ללימודי השואה ,מכללת הגליל המערבי; ד"ר נילי קרן ,המכון לחקר השואה ,אוניברסיטת בר-אילן

'"17:00-16:00היורשים' :הדור השני ,השלישי והרביעי ו'מורשת השואה'"
מנחה :פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ ,ראש המכון לחקר השואה ,אוניברסיטת בר-אילן
משתתפים :יוכי ברנדס ,סופרת ,מחברת הספר "אדל"; מרטין הרשקוביץ ,המכון לחקר השואה ,אוניברסיטת בר-אילן; פרופ' חיים
טייטלבאום ,המחלקה לפיזיקה ,אוניברסיטת-בר-אילן; פרופ' חנה יבלונקה ,המסלול ללימודי מדינת ישראל ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב;
פרופ' עמית שרירא ,החוג המשולב למדעי החברה ,אוניברסיטת בר-אילן
דברי סיכום :פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ

המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר
המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד-הלר
הקתדרה לחינוך לערכים ,לסובלנות ולשלום ע"ש ד"ר יוסף בורג
קתדרת אונסקו

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

מזמינים אתכם ל"אירוע אלול":

השקת אתר האינטרנט של המכון והרמת כוסית לקראת השנה החדשה
אוניברסיטת בר-אילן ,יום רביעי ה 11.9.19-י"א באלול תשע"ט ,אולם בק
13:45 – 13:30
14:00 – 13:45
14:10 – 14:00

התכנסות וכיבוד
הרמת כוסית לקראת השנה החדשה

דברי פתיחה וברכות:
פרופ' ירון הראל ,דקן הפקולטה למדעי היהדות
פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ ,ראש המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר ,אוניברסיטת בר-אילן

14:25 – 14:10

הרצאת פתיחה:
הרב ד"ר אביגדור הנמן ,מכללת הרצוג ,אמי לאה הנמן ז"ל והמכון בראשיתו ,זיכרונות ילדות

המכון לדורותיו:
יו"ר :ד"ר יואל רפל ,עמית שפיגל ,המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר

חלק א' המכון בעבר:
14:35 – 14:25
14:45 – 14:35
14:55 – 14:45

רותי קצבורג-קדוש ,אבי פרופ' נתנאל קצבורג ז"ל ,ראש המכון לחקר השואה הראשון
פרופ' דן מכמן ,ראש המכון הבינלאומי לחקר השואה ,יד ושם ,המכון ופעילותו לאורך השנים
ד"ר חוה אשכולי ,עמיתת שפיגל ,המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר ,המחקר במכון לאורך השנים

חלק ב' המכון בהווה:
15:00 – 14:55
15:05 – 15:00
15:10 – 15:05
15:15 – 15:10
15:20 – 15:15

ד"ר שרה אוסצקי-לזר ,עמיתת שפיגל ,המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר ,פורום "עמיתי שפיגל"
פרופ' זהבית גרוס ,ראש מרכז סאל ואן גלדר לחקר הוראת השואה וביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת בר-אילן ,פורום
"חוקרים זוכרים"
פרופ' מוטי נייגר ,ביה"ס לתקשורת ,אוניברסיטת בר-אילן" ,פורום שואה בר אילן"
פרופ' אסתר הרצוג ,המכללה האקדמית צפת ,מכללת לוינסקי לחינוך ,פורום "נשים מספרות שואה"
דברי סיום :פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ

