לנשות חינוך ,לבעלות ת
למטפלות ולמתעניינות

לימודי אימון
בדגש תורני

תלמידים באחת מכיתות היסוד בבית ספר יהודי
בדווינסק (דאוגאוופילס) ,לטביה ,עם מורותיהם

המרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים ובית לוחמי הגטאות
מתכבדים להזמינכם לכנס קיץ

“עד אשר חומות תיפולנה,
בואי לרכוש כלים להעצמה
נאלם בכאב”
לשיפור מערכות יחסים ,תקשורת
(השיר על פונאר)

 80שנה לראשית רציחתם של יהודי
לחצו כאן להרשמה לכנס

על התכנית?

ברה”מלמידה חווייתית ומקצועית בסבי
קבוצה איכותית ומגוונת
מוכר למורים בשבתון
לימודים בימי רביעי אחר הצהריי

מחיר אטרקטיבי במי

יום שלישי כ”ו בתמוז תשפ”א ()6.7.2021למעוניינות אפשרות להמשך ל
יום זה יתקיים בזום .קישור יישלח לנרשמים

 10:30ברכות
פרופ’ עלי מרצבך ,נשיא מכללה ירושלים
מר יגאל כהן ,מנכ”ל בית לוחמי הגטאות

הנחייה :ד“ר חוה גרינספלד ,גב‘ יעל בן א

לפרטים ולהתייעצות עם מרכזת התכנית0 :
er@michlalah.edu

נמשכת ההרשמ

 10:45מבצע ברברוסה כנקודת מפנה במלחמה ובשואה
ד”ר יעקב פלקוב ,היסטוריון צבאי ,אוניברסיטת תל אביב

ביופידבק  -קופ"ח )לשבתון(  Iאבח
קתדרה של זהב  Iתקשורת מ
יידיש -השטעטעל והעיר הגדול
ניהול תיקי לקוחות בביטוח פנס
פוטותרפיה )לשבתון(  Iתיאטרון
יהודים כפליטים ומהגרים  -שואה

 11:45יוזמות חינוכיות חדשניות בנושא שואת יהודי ברה”מ
ירון צור ,מנהל פדגוגי ,בית לוחמי הגטאות
 12:45-13:00הפסקה

-NLPד"ר ניצה קאליש )תעודה בינלאו

 13:00-13:45עולם הישיבות בין המגף הסובייטי לצלב הקרס
ד”ר בנציון קליבנסקי ,היסטוריון ,מכללת אפרתה

723

להרשמה בטלפון:
ימים א-ה בין השעות
דוא“לhlalah.edu :

 13:45-14:45שיח על זיכרון וזהות
כיצד נזכור את גבורת יהודי ברה”מ בשואה?
ירון צור משוחח עם סימון שכטר  -מיוצרי הסרט “ברנשטיין  -הפרטיזן האחרון”

כיצד משפיע זיכרון השואה על הזהות היהודית המתחדשת ברוסיה כיום?
הרבנית אסתר פרבשטין משוחחת עם הרב פנחס גולדשמידט ,הרב הראשי למוסקבה
 -יום העיון מוכר כחלק מהשתלמויות החובה של מינהלת פולין -

יום רביעי כ”ז בתמוז תשפ”א ()7.7.2021
יום זה יתקיים באולם המכללה

 10:30ברכות
בלהה גליקסברג ,מפמ”ר היסטוריה ואזרחות בחמ”ד
“ 10:45מכל יהדות לטביה לא נותר ילד אחד” (דוד וסרמן)
החיים בגטו ריגה ,הרבנית אסתר פרבשטין ,ראש המרכז ללימודי השואה
“ 11:45האם ישוב בעלי מן השבי הסובייטי?”
עגונות השואה בברה”מ ,פסיה פרסי ,דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב
ומרצה במכללה ירושלים
 12:45-13:15הפסקה
“ 13:15-14:15להישאר יהודי”
על חייו של הרב יצחק זילבר זצ”ל ,חוה קופרמן ,מכללה ירושלים
“ 14:15-15:15המשך הניצחון על הנאצים יהיה בהעברת המטען היהודי מדור לדור”
ראיון עם מר נתן שרנסקי ,יו”ר הסוכנות היהודית לשעבר

לחצו כאן להרשמה לכנס

לפרטים והרשמהchavip@michlalah.edu | 02-6750992 :

