
בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'

כנס בין-לאומי
2021  תל אביב יום ג׳, כ”ו כסלו תשפ”ב  30 בנובמבר 

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

60 שנה למורשת

הכנס המציין 60 שנה להקמת "מורשת" יבחן את מצב המחקר 
בנושא השואה בכמה חזיתות, ויאיר מגמות מרכזיות בזיכרון 

השואה, בארץ ובעולם. מקום מרכזי יוקדש למתן במה לחוקרים 
בכירים בארץ ובעולם, לצד חוקרים צעירים המהווים את הדור 

הבא במחקר השואה. הכנס יעלה גם סוגיות חשובות בנושא חינוך 
והוראת השואה בימינו, תוך ניסיון לסמן קווי פעולה לעתיד.

הכניסה חופשית, על בסיס מקום פנוי. על מנת להבטיח מקום, יש 	 
 להירשם מראש בקישור

https://forms.gle/yF2bYssvSw9ELvCPA

 לבירורים ושאלות, כתבו לנו:	 
machon.moreshet@gmail.com

כל אחד מהימים מוכר כיום השתלמות חובה למדריכי/ות פולין.	 

האירוע יתנהל בהתאם לתקנות הקורונה. יש להציג תו ירוק בכניסה.	 

אפשרות לתרגום סימולטני עברית/אנגלית למעוניינים/ות. 	 

תתקיים הדלקת נרות חנוכה למעוניינים/ות.	 

קבוצת
חבצלת

https://forms.gle/yF2bYssvSw9ELvCPA
mailto:machon.moreshet%40gmail.com?subject=


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



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
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