כוחו של היחיד בראי הקולנוע
על יחידים שהשפיעו בתקופת השואה
נובמבר  -יוני (אחת לשבועיים)

 05שעות -גמול עם ציון ,יום ב'05:55-09:55 ,
מנחים :ציפי נוה  ,חיים מגירה
גם בימים הקשים של המלחמה והשואה הצליחו אנשים יחידים להשפיע ולחולל שינוי.
דרך סיפורים וסרטי קולנוע נתוודע לסיפוריהם הייחודיים של אנשים שהעיזו לנסות ועשו
מעשה  -נפגוש ביטויי מנהיגות ואחריות אישית ,ערכים ,אומץ ואנושיות בלב המלחמה.
בהשתלמות נבחן דילמות אנושיות ואתגרים מוסריים שעמדו בפני אנשים ,את כוחו של היחיד
ליצור שינוי ולהשפיע גם בתנאים שנראו בלתי אפשריים ואת המשמעויות שיש לכך עבורנו
כבני אדם.
למידע והרשמה:
ורד עדי ,מרכז הרשמה :טל' Hishtalmuyot@gfh.org.il ,50-7708599
לייעוץ :ציפי נוה ,מנהלת מחלקת השתלמיותsnavgm@gmail.com ,
מפגש
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נושאי הלימוד
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מפגש פתיחה והכרות
אירנה סנדלר -על לקיחת אחריות ,מנהיגות ואומץ" -הלב האמיץ של
אירנה סנדלר" (ארה"ב )0557 ,
יחסי יהודים פולנים בתקופת השואה
המחתרת הפולנית זיגוטה -התגייסות והצלה על ידי פולנים.
יאן ואנטוניה ז'בינסקי -הצלה בגן החיות בוורשה /ארמיה קריובה
"אשתו של שומר גן החיות" (ארה"ב) 0509 ,
יאן קארסקי -האיש שניסה לעצור את השואה ,פולין -מדינה במחתרת
"שליח מהגהינום" סיפורו של יאן קארסקי " (ארה"ב )0505 ,
יום הזיכרון הבינלאומי לשואה -
על כוחו של היחיד להשפיע בתקופת השואה
שמעון ויזנטל" -ציד הנאצים" -משפט ולא נקמה ,על המאבק להבאת
הנאצים לדין" .תיק אודסה" (" , )0790הנערים מברזיל" ()0798
פריץ באואר -על ערכים וצדק ,המאבק להביא את גרמניה להתמודד עם
עברה ,תפיסת ייכמן ומשפטי אושוויץ
"האמת של פריץ באואר" (גרמניה)0500 ,
חנה ארדנט -דין וחשבון על הבנאליות של הרוע -מבט ביקורתי
"חנה ארדנט" (גרמניה)0500 ,
"בין הצפירות" -בין יום השואה ליום הזיכרון .מפגש ודיון בסוגיית
הזיכרון בחברה הישראלית
דבורה ליפשטדט – ההיסטוריה עומדת למשפט .מאבקה בהכחשת
בשואה" .הכחשה" (ארה"ב)0509 ,
מפגש סיכום
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