
 תשע"זהשתלמות ימי שני 

 מגףלבין הפטיש 

 ובשטחים המסופחיםקורות היהודים בברית המועצות       

 במכללה ירושלים 16:00-19:30ם בימי שני אחה"צ הקורס יתקיי      

 7.11.16 חשווןבו'  מפגש ראשון

   איליה לוריא ד"ר    דיוקנה של יהדות האימפריה הרוסית

  דניאל גולדנברג   הבולשביקיתמהפכה בים ייהודאספקטים  –בין הפטיש למגל 

 14.11.16 י"ג בחשוון מפגש שני

 נתן רוזן הרב    מרכזי תורה, מוסר וחסידות במזרח אירופה 

 ד"ר בנציון קליבנסקי   החיסול ההדרגתי של החיים היהודים בברית המועצות

 21.11.16 כ' בחשוון מפגש שלישי

 מלכי אייזנבך   בברית המועצותחב"ד –המחתרת החסידית

 קיבא סלעע   בנתיבות הקהילות המפוארות בליטא היהודית טרם שואה

 28.11.16 כ"ז בחשוון מפגש רביעי

 בנציון קליבנסקיד"ר   יהודי הארצות הבלטיות בין הסיפוח הסובייטי לכיבוש הגרמני

 חני זינגר   פליטי פולין בברית המועצות, בליווי עדויות

 5.12.16 ה' בכסלו חמישימפגש 

 מאשה פולק רוזנברג   קווים מאפיינים לשואת יהודי ברית המועצות

 לאה פרייסד"ר    לשואה בברית המועצותגטו מינסק כמקרה מבחן 

 12.12.16 י"ב בכסלו מפגש ששי

 הרב ד"ר שחר רחמני    אפיון וייחוד –גטו שאוולי 

 שלומית שולחני  מועצותהאתרי הרצח ההמוניים בשטחי ברית -במקום שבו תבואה ניזונה מגוויות"

 19.12.16י"ט בכסלו  מפגש שביעי



 מאשה פולק רוזנברג    חיילים יהודים בצבא הסובייטי ושאלת הזהות

 רות מרשנסקי    פרטיזניות יהודיות: גיבורות בתנאים בלתי אפשריים

 1.20172. ד' בטבת מפגש שמיני

 אסתר פרבשטין   בפאתי קובנהמחוזות של קידוש ה' 

  פרופ' דליה עופר        המשטרה היהודית בגטו קובנה

       1.179. י"א בטבת מפגש תשיעי

 ד"ר יצחק ארד   לחימה יהודית בגטו וביער

 חיים שלם ד"ר   הרב האחרון בוילנה: השואה והאלםהרב גוסטמן, 

 1.1716. י"ח בטבת מפגש עשירי

  יהודית שנדר     בשערי מיידנק טוראי טולקצ'וב

 לומית שולחניש    יהודי ברית המועצות לאחר השואה"האמנם אין יד ואין מצבת?" 

 סרט בהפקת יד ושם       סיפורו של פליקס סורין – מי הוא השומר עלי

 1.1732. כ"ה בטבתמפגש אחד עשר 

 יואל רפלד"ר        אלי ויזל ויהדות רוסיה לאחר השואה

      פשיץימרים ל   ברית המועצותהסיפור האישי כדגם לגורל יהדות 

 1730.1. ג' בשבט עשר שניםמפגש 

  יעקב רואיפרופ'    1967- 1948הזיקה של יהודי בריה"מ למדינת ישראל 

 אביטל שרנסקי   "ושא נס לקבץ גלויותינו", המאבק של יהודי ברית המועצות לעלייה, סיפור אישי

  צפייה בסרט   "שלח את עמי"

 6.2.17 י' בשבט מפגש שלשה עשר

 שי קהת שליח משרד החינוך בחבר המדינות   שליחי חינוך מהארץ בברית המועצות לשעבר: יעדים והתלבטויות

  קהת שי    תיקה שהוברחה ארצה מלנינגרדסיפורה של מגילת אסתר ע

 הרב יוסף מנדלביץ      קיום מצוות בכלא הסובייטי

 להתראות!              נתונה לשינוייםהתוכנית   


