
בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
60 שנה למורשת

2021  |  יום ג׳, כ”ו כסלו תשפ”ב 30 בנובמבר 
מוזיאון הפלמ”ח, תל אביב*

קבלת פנים   09:30

מושב פתיחה: תפקידה של "מורשת"   10:00
והתפתחותה

ברכות:
 ברכת נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג

)מוקלטת מראש(

מר יעקב אשר, מנכ"ל "מורשת"

מר עמוס רבין, יושב ראש קרן חבצלת

 מר איציק חולבסקי, בשם משפחות המייסדים
)ראש המועצה האזורית מגידו(

ד"ר גרסיאלה בן דרור, על ראשיתו של ילקוט מורשת
)עורכת ילקוט מורשת(

פרופ' אביהו רונן – לוחמים והיסטוריונים: קבוצת 
 מורשת וההיסטוריוגרפיה של השואה

)מכללת תל חי, אוניברסיטת חיפה )גימ.((

הפסקה  11:15

תיעוד  11:30

 יו"ר: פרופ' אלי צור
)יד יערי ומורשת(

 Ghetto reportage – פרופ' שמואל ד' קאסוב
 as documentation: Peretz Opoczynski

and Joseph Zelkowicz 
 Charles Northam Professor of History at(

)Trinity College

 Between reportage – ד"ר קרולינה שמניאק
 and montage. The poetics of cut in

Rachel Auerbach’s writings 
 The Emmanuel Ringelblum Jewish(

)Historical Institute

גב' אפרת קומיסר – מערכת היחסים המורכבת בין 
 טקסטים כתובים ו"טקסטים" מצולמים מגטו ורשה

)האוניברסיטה העברית בירושלים(

הפסקה וארוחת צהריים קלה  13:00

פרס לעבודות לחקר השואה ע"ש   13:45
ישראל גוטמן ז"ל

 יו"ר: גב' יונת רוטביין-מרלא 
)מנהלת ההוצאה לאור במורשת(

 פרופ' דליה עופר- דברים לזכרו של פרופ' ישראל גוטמן
)המכון ליהדות זמננו והחוג להיסטוריה של עם 

ישראל, האוניברסיטה העברית )בדימוס((

גב' תמי גוטמן – דברים בשם המשפחה  

ד"ר שלמה קבלה, זוכה בפרס על עבודת דוקטורט – 
שורדי השואה במלחמת העצמאות: השפעתה של 

 השואה על מקומם בזיכרון הקולקטיבי 
)אוניברסיטת חיפה(

  – MA גב' הדס חן-צבר, זוכה בפרס על עבודת
פרופ' ישראל גוטמן: צעדים ראשונים בגיבוש 

 אסכולה ישראלית בחקר השואה
)אוניברסיטת בן גוריון בנגב ומכללת ספיר(

הפסקה   14:45

היסטוריה של התודעה  15:00

 יו"ר: פרופ' מרקוס זילבר
)אוניברסיטת חיפה( 

פרופ' עמוס גולדברג – "אוי לו לעם החי 
באילוזיות וטוב לו לעם החי באילוזיות": שמועות 

 בגטו ורשה
)האוניברסיטה העברית בירושלים(

גב' עינה ששון – 'צרבה אותי פיסת הבד הצהובה': 
 תופעת הסימון מבעד לעיניהם של היהודים

)האוניברסיטה העברית בירושלים(

פרופ' עופר אשכנזי – שגרה בצל צלב הקרס: 
אלבומים משפחתיים של יהודי גרמניה, -1933

1938 
)האוניברסיטה העברית בירושלים ו"מרכז 

קבנר-מינרבה להיסטוריה גרמנית"(

הפסקה   16:30

התבוננות מחודשת בגזענות הנאצית  17:00

 יו"ר: פרופ' רוני שטאובר
)אוניברסיטת תל אביב, ראש המרכז לחקר 

התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן(

ד"ר אמיר טייכר – האם הגזענות הנאצית היתה 
 מדעית?

)החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת תל אביב( 

פרופ' דורון אברהם – הגזענות הנאצית במבט 
 יהודי: בין דחיה להשראה

)המחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בר אילן(

ד"ר זף סגל – תורת הגזע כסוגיה מרחבית - 
תפקידם של קרטוגרפים וקרטוגרפיה בייצור 

 ובביסוס קטגוריות גזעיות
)המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי 

היהדות, האוניברסיטה הפתוחה(

סיום  18:30

* כ-10 דקות הליכה מרכבת האוניברסיטה. למגיעים/ות ברכב: אפשרות לחניה בתשלום במוזיאון ארץ ישראל

קבוצת
חבצלת


