
  זיכרון מתוך אמונהקורס 

  ימי ראשון

  כולל ערבית) 19:15-19:45(הפסקה  17:30-21:30

  התכנית נתונה לשינויים

  הקורס יתקיים במרכז ללימודי השואה

  

  מרצה    נושא  שעות  תאריך  

ב' בשבט   1
29.1.17  

17:30-19:15  

  אסתר פרבשטין    דברי פתיחה

  יהדות פולין

  ןיהדות פולי אלף שנות •
של יהדות פולין בין דמותה  •

  שתי מלחמות עולם
  הרב נתן רוזן

19:45-21:30    
  הרב ד"ר שחר רחמני  בפולין והחסידות עולם התורה

2  
  

ט' בשבט 
5.2.17  

שורשי   17:30-19:15
  האנטישמיות

  שורשי האנטישמיות הנאצית •
  הרב נתן רוזן  נצרות ואנטישמיות •

מלחמת העולם   19:45-21:30
  ה והשואהיהשני

מהלכי מלחמת העולם  •
  היהשני

  שלבים בפתרון הסופי •
  הרב ד"ר שחר רחמני

ט"ז בשבט   3
12.2.17  17:30-19:15  

  יהדות גרמניה
  
  

  חוקי נירנברג •
  התעמולה הנאצית •
מה הופך אנשים רגילים  •

  לרוצחים

  הרב נתן רוזן

  גטאות  19:45-21:30    
  גטו ורשה •
  מרד גטו ורשה •
  יחס הרבנים למרד •

  ד"ר חיים שלם

כ"ג בשבט   4
  גטאות  17:30-19:15  19.2.17

  מאפיינים של החיים בגטו •
  אותבגט וראשות מנהיגות •
, לודז', קובנה מבט משווה: •

  ביאליסטוק
  יודנרט -יחסי רבנים  •

  

  ד"ר אסף ידידיה

  דילמות מוסריות בשואה  דילמות  19:45-21:30    
  

  הרב ד"ר שחר רחמני
  

ל' בשבט   5
  אמונה בשואה  17:30-19:15  26.2.17

  
  שו"תים •
  הרבי מפיסצנה •
  קידוש החיים וקידוש השם •

  הרב ד"ר שחר רחמני

  סודה של הדרכה מוצלחת  דידקטיקה   19:45-21:30    
  

  אוריאל פיינרמןמר 
  



  ז' באדר  6
  עולם המחנות  17:30-19:15  5.3.17

  
  שילוחים •
  סוגי מחנות •
  צלם האדם במחנות •

  הרב נתן רוזן

  יהודית גבורה  19:45-21:30    
במסורת גבורה יהודית  •

  בשואהו
  טיפים בסדנה ובהדרכה •

  הרב דב רוזנבלום

  כ"א באדר   7
  הצלה  17:30-19:15 19.3.17

  
  ניסיונות הצלה בתקופת השואה

  

  
  מר אוריאל פיינרמן

  

תגובות העם   19:45-21:30    
  היהודי והעולם

  ?אושוויץמדוע לא הופצצה  •
  כנסיהוה תגובת העולם •
  היישוב והשואה •

  

  ידידיה אסףד"ר 

כ"ח באדר   8
  לאחר השואה  17:30-19:15  26.3.17

  משפטי הקאפו •
משפט אייכמן והשפעתו על  •

  תודעת השואה
  ד"ר חיים שלם

  כלים לדרך  19:45-21:30    
 העשרה באתריםחומרי  •

 מקוונים
 שימוש בסדנאות •
  שירים במסעוסרטים  •

  הרב ד"ר שחר רחמני

9  
  ו' בניסן
2.4.17  

  
  סיכום ודיון         מפגש סיום  17:30-21:30

  צוות הקורס  

  

  

  בתאריכים:מתוך הספר 'מסעות בזמן' בהוצאת מט"ח מבחני ידע 

  ט)- (פרקים ד 2יחידה  – 17:00בשעה   10.2כ"ג בשבט, 

  י"א) -(פרקים י  209עד עמ'  3יחידה  – 17:00בשעה  26.3כ"ח באדר, 

, בהוצאת 'משלום למלחמה ולשואה'לקורס, מתוך הספר  ורלבנטייםהמבחן  יכלול  פרקים נבחרים 
  מט"ח. חומר נוסף יחולק בקורס.

  ב' אב (לא סופי) -כ"ד תמוז מסע: 

  

  

  

  

  

 בהצלחה!!


