
יום עיון בנושא

הבניית זיכרון השואה בחברה הישראלית
מחקרים ויוזמות תיעוד במרחב בין היסטוריה לזיכרון   

יום ה' | 2.5.2019 | אודיטוריום הספרייה | המכללה האקדמית בית ברל

תוכנית יום העיון 

התכנסות וקפה   10.15 - 09.45

ברכות   10.30 - 10.15
פרופ' עודד פוצ'טר | סגן דקאן ויו"ר מועצת הפקולטה לחברה ולתרבות     

מושב ראשון: תיקוף הבניית זיכרון השואה בחברה הישראלית    11.45 - 10.30
יו"ר: ד"ר אלון פאוקר | ראש מרכז בובר לחינוך דיאלוגי, המכללה האקדמית בית ברל     

פרופ' דני גוטווין | אוניברסיטת חיפה     
הבניית זיכרון השואה בחברה הישראלית - עיון מחודש.    

גב' איילה ונגרוביץ פלר, מנהרת הזמן - TARASA | המכללה האקדמית בית ברל     
 TARASA - זיכרון השואה דרך עדשת מנהרת הזמן    

דיון פתוח    

הפסקה, כיבוד קל    12.15 - 11.45

מושב שני: סוגיות נבחרות בהבניית זיכרון השואה בחברה הישראלית    13.45 - 12.15
יו"ר: ד"ר בועז לב טוב | ראש החוג להיסטוריה ומנהרת הזמן, המכללה האקדמית בית ברל     

ד"ר גלי דרוקר ברעם | חוקרת עצמאית      
זוכרים ביידיש - הבניית זיכרון השואה בשנות ה- 50     

ד"ר בתיה ברוטין | המכללה האקדמית בית ברל ואוניברסיטת בר אילן     
מדינה מנציחה - מוזיאוני שואה בישראל     

ד"ר סמירה עליאן | האוניברסיטה העברית בירושלים מכללת דוד ילין     
הוראת נושא השואה בחברה הערבית     

דיון פתוח    

הפסקה, כיבוד קל    14.15 - 13.45

מושב שלישי: תוצרי שיקוף תהליכים קבוצת      15.45 - 14.15
קשת, תנועת דרור ישראל, מרכז בובר לחינוך       

דיאלוגי | מפגש בין מראיינים למרואיינים     
מפגש עם אורי מייזלמן | "שני אדונים בשלג",       

שירי ולדיסלב שלנגל וזיכרון השואה     
הצגות TED של מבחר ראיונות שנערכו על ידי     

הסטודנטים | על המפגש עם הקולנוען ארנון        
גולדפינגר – הקולנוע כלי חינוכי בעיצוב זיכרון        

השואה | טקס יום השואה במרכז הגאה | שיחה      
עם נזיר מג'לי – זיכרון השואה בחברה הערבית בישראל    

נעילה | בסימן יום הזיכרון לשואה ולגבורה    15.45

 קורס יצירה א' | מסלול החינוך

הבלתי פורמלי תשע"ז | סדנת קולאז'

שותפים
הפקולטה לחברה ותרבות | החוג להיסטוריה | מרכז בובר לחינוך 

TARASA - דיאלוגי | מנהרת הזמן

 החניונים בקמפוס בבעלות קרן ברל קצנלסון.
עלות החניה 15 ש"ח


