הפקולטה למדעי היהדות

המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר

"ובחרת בחיים" :יהודים בוחרים בחיים בשואה ולאחריה,
כנס "עמיתי שפיגל" השני
אוניברסיטת בר אילן ,יום שני ה ,11.5.20י"ז באייר תש"פ ,באולם בק
 10:00 – 9:30התכנסות וכיבוד
 10:10 – 10:00פתיחת הכנס ,פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ ,ראש המכון לחקר השואה ע"ש פינקלר
 11:40 – 10:10שנות המלחמה א' :יו"ר :לילי הבר
ד"ר דניאלה אוסצקי-שטרן ,הבחירה שבבריחה – בריחת יהודים ליערות בתקופת השואה
ד"ר בן-ציון קליבנסקי ,ההתנגדות בליטא ,הייתה או לא הייתה?
ד"ר לאה גנור" ,בין היסטוריה לזיכרון :חיי יום יום בגטו וולודאבה"
נטע ארליך ,התארגנות חברתית בגטו וארשה
פרופ' גדעון גרייף ,מרד הזונדרקומנדו בבירקנאו ב 7באוקטובר  1944בפרספקטיבה היסטורית
ד"ר צילה הרשקו ,הצלת יהודים על ידי הרזיסטנס היהודי בצרפת בתקופת השואה
 12:55 – 11:40שנות המלחמה ב' :יו"ר :אורית ארגמן פדידא
ד"ר חיים שלם" ,מי יחיה ומי ימות ,אין אלא נס וגזרה ,אלו שתי צורות גזרה"
ד"ר ליאור אלפרוביץ ,שמירת מצוות בשואה כאמצעי ליציקת משמעות לחייהם של יהודים בגטאות ובמחנות
פרופ' יצחק כרם ,רבנים ספרדים שעודדו את קהילותיהם לברוח ,להסתתר ולהילחם בנאצים
ד"ר בתיה ברוטין ,האומנות החזותית שנעשתה בתקופת השואה כעמידה רוחנית
רמי נוידורפר ,על הגרדום  -שירים מתוך האפר ,גטו קובנה
מירי יהלום ,הוויכוח ההיסטוריוגרפי על יחסי תנועת ההתנגדות עם ראש הגטו בימיו האחרונים של גטו וילנה
 13:30 – 12:55הפסקת צהריים
 14:40 – 13:30שארית הפליטה :יו"ר :דני לרנר
ד"ר רחל קולנדר מקומה של המוזיקה בקרב שארית הפליטה 1950-1945
ד"ר שרה אוסצקי-לזר ,התארגנות פליטים יהודיים באיטליה אחרי המלחמה ,המקרה של לה ספציה
סילביה הרשקוביץ ,בזכותה שרדו  -מלה ינקו כמנהלת המרכז היהודי לאם ולילד ברומניה 1949 -1942
ד"ר תהלה דרמון מלכה :התרת עגונות השואה במחנות עקורים
ד"ר תרצה מרקוביץ ,נשים מעוררות השראה בספרי זיכרונות של ניצולות שואה דתיות
 15:50 – 14:40מדינת ישראל :יו"ר :ד"ר מירה קצבורג-יונגמן
עליזה אדלמן ,ספרים שהוציאו ניצולי שואה לאחר השואה
ד"ר נילי קרן ,מורים ואנשי חינוך שורדי שואה ותרומתם לחינוך בישראל
ניר איציק ,בית לוחמי הגטאות ,מפעל החיים של יצחק (אנטק) צוקרמן
ד"ר פנינה רוזנברג ,מרד גטו וילנה ,שיחזורו ברומן הגרפי של מיכאל קובנר "עולמו של יחזקאל"
 16:05 – 15:50הפסקת קפה
 17:00 – 16:05שורדים ודור שני ושלישי :יו"ר :ד"ר ניר מן
ד"ר יואל רפל ,ובחרת בחיים כערך בכתיבתו של אלי ויזל על השואה

הרב ד"ר חנן יצחקי ,לידות ומשפחות ברוכות ילדים כ"בחרתי בחיים" לאחר השואה
ד"ר רחל-שלי לוי דרומר וכבוד השגריר דן אוריין ,הקהילה המקדונית הכמעט נכחדת – דגם לשימור זיכרון
 18:00 – 17:00פאנל פעילי ציבור :בני הדור השני והשלישי בוחרים לפעול למען עיצוב זיכרון השואה
יו"ר :בילי לניאדו ,יו"ר עמותת דורות ההמשך
חברי הפאנל :מרטין הרשקוביץ ,יו"ר קרן שטיינמץ-הרשקוביץ ; דבי מורג ,עמותת דורות ההמשך; ורדה מידר,
עמותת דורות ההמשך; גיל פארן ,יו"ר ארגון מדריכי פולין
 18:05 – 18:00דברי סיכום ד"ר איציק פס ,מרכז פורום "עמיתי שפיגל"

