
בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
60 שנה למורשת

2021  |  יום ד׳, כ”ז כסלו תשפ”ב 1 בדצמבר 
אולם גולן, גבעת חביבה

קבלת פנים   09:00

ברכות:   
מר אילן שדה, ראש המועצה האזורית מנשה

זיכרון השואה במזרח אירופה   09:30

 יו"ר: פרופ' חנה יבלונקה 
)אוניברסיטת בן גוריון בנגב(

 The recent situation – פרופ' יאן גרבובסקי
 regarding the Holocaust scholarship in

Poland 
)University of Ottawa, F.R.S.C(

 ד"ר רפי וגו – הונגריה: הפוליטיקה של הזיכרון
)אוניברסיטת תל אביב(

ד"ר יחיאל ויצמן – החטא ועונשו. חילול אתרים 
 יהודיים במזרח-אירופה לאחר השואה

)אוניברסיטת בר-אילן(

הפסקה   11:00

היהדות האורתודוקסית נוכח השואה   11:30

 יו"ר: פרופ' דן מכמן
)יד ושם ואוניברסיטת בר אילן(

 The General – גב' עמנואל מוסקוביץ
 Chaplaincy of French Jews and the

 Preservation of Funeral Rituals in French
internment camps 1940-1944 

)אוניברסיטת תל אביב( 

הרב ד"ר שחר רחמני – ֵהן ִיְקְטֵלִני לֹו ֲאַיֵחל )איוב 
 יג, טו( – אמונה ושואה

)מכללה ירושלים( 

 גב' אסתר פרבשטיין – הזכרונות השכוחים -
אוטוביוגרפיות של רבנים ניצולי השואה 

 ומאפייניהם
)ראש המרכז ללימודי השואה במכללה 

ירושלים( 

הפסקה וארוחת צהריים קלה  13:00

זיכרון השואה בעידן דיגיטלי   13:45

 יו"ר: מר נועם לייבמן
)מנהל אגף החינוך במורשת(

פרופ' ג'קי פלדמן וגב' נורמה מוסה – סלפי 
 באושוויץ זה לא מכבד? אתרי זיכרון בדור דיגיטלי

)אוניברסיטת בן-גוריון בנגב( 

פרופ' ליאת שטייר לבני – בין מגפה לטראומה 
קולקטיבית: השפעת הקורונה על ייצוגי שואה 

 בישראל 
)המכללה האקדמית ספיר והאוניברסיטה 

הפתוחה(

גב' ליטל הניג – קיטי היקרה: רה-מדיטזציה 
ואדפטציה של יומני שואה באמצעי תקשורת 

 דיגיטליים 
)המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה 

העברית בירושלים(

הפסקה  15:15

חינוך והוראת השואה  15:45

 יו"ר: מר רון ולדינגר
)מנהל פרויקטים באגף החינוך במורשת( 

ד"ר יעל ריצ'לר-פרידמן – האתיקה של העיסוק 
 החינוכי בשואה 

)יד ושם(

ד"ר שמיר יגר – מהאוניברסלי לפרטיקולרי 
 ובחזרה: מגמות בולטות בהוראת השואה

)אוניברסיטת בר אילן, ראש מסלול הכשרת 
מורים להיסטוריה בבית הספר לחינוך(

ד"ר אורנה כץ אתר – אתגרים בהוראת נושא 
 השואה בישראל

)מפמ"ר היסטוריה, משרד החינוך(

הפסקה  17:15 

תערוכות מורשת פתוחות לקהל

80 שנה לכרוז המרד  19:00

פרופ' דינה פורת – 80 שנה ל"אל נלך כצאן 
 לטבח": אבא קובנר בצמתים היסטוריים

)יד ושם ואוניברסיטת תל אביב(

 "לבשי אורך שלומית" – מופע משירי אבא קובנר
בהשתתפות זמרים ונגנים מתנועת הבוגרים 

של השומר הצעיר

סיום  20:30

קבוצת
חבצלת


