המלחמה שבתוך המלחמה  -מבט ושיח קולנועי
מאבק ההישרדות של היהודים בשואה
השתלמות בשיתוף יד ושם ,נובמבר  -יוני
 06036שעות ,יום ג'( 00:66-00:66 ,אחת לשבועיים)
מרכזים :איתן ויילר ,איילת הילמן
במהלך מלחמת העולם השנייה ביקשה גרמניה הנאצית להשמיד את היהודים .בעצם ימי המלחמה נאלצו היהודים
שבשטחי הכיבוש הנאצי להיאבק על עצם קיומם ,ובמקביל על זהותם ,תפיסותיהם ואמונתם .זוהי המלחמה שבתוך
המלחמה.
בהשתלמות נבחן ,לצד המלחמה העולמית ,את מאבק היהודים להישרדות ,וכיצד אלו משתקפים בסרטים עלילתיים
ותיעודיים .ההשתלמות מציעה מבט ושיח היסטורי וקולנועי תוך חשיבה על שילוב הנושאים בשדה החינוכי .כל מפגש
כולל הרצאה והקרנה של סרט באורך מלא .בסיום ההשתלמות יתקיים יום עיון ביד ושם.
למידע והרשמה:
ורד עדי ,מרכז הרשמה :טל' Hishtalmuyot@gfh.org.il ,60-7708600
לייעוץ :ציפי נוה ,מנהלת מחלקת השתלמיותsnavgm@gmail.com ,
איתן ויילר ,רכז ההשתלמות – יד ושםeithan.wijler@yadvashem.org.il ,
מפגש
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ספורט ולאומיות :ספורטאים יהודים ואגודות ספורט יהודיות בגרמניה הספורט
כמבע לתקופה ,העולם היהודי ערב המלחמה - .מרצה :איתן ויילר.
הסרט" :הכוח לשחות" (ישראל)0660 ,
גרמנים ,יהודים והנאציזם ערב מלחמת העולם  -גרמניה ערב מלחמת העולם השנייה.
מרצה :פרופ' אביהו רונן .הסרט" :דור המלחמה" חלק ראשון (גרמניה)0603 ,
המלחמה והמלחמה שמנגד " -הקרבן הראשון במלחמה" :תעמולה בחברות
דמוקרטיות וטוטאטליטריות במלחמת העולם השניה .מרצה :ד"ר גיורא גודמן.
הסרט" :דור מלחמה" חלק שני (גרמניה)0603 ,
הארכיון התיעוד והלימוד – ארכיון וזיכרון .מרצה :ענת ברטמן ,ארכיון בית לוחמי
הגטאות .הסרט" :שתיקת הארכיון" (ישראל)0606 ,
מפגש מיוחד לרגל יום השואה הבינלאומי  -בית לוחמי הגטאות.
יאן קארסקי ,דמותו פועלו ומורשתו.
צרפת בין כיבוש לבין קולנוע – המלחמה הכפולה במערב .מרצה :רינת ריבק
הסרט" :הסוד".
על מלחמה ,זיכרון ,הנצחה ,חינוך ובאבי יאר בראי במאי קולנוע  -הדרך לסוף.
מרצה :בוריס מפציר .הסרט" :הדרך לבאבי יאר" (ישראל )0608
בין הפטיש לסדן -יהודים ממלאי תפקידים  ,מרצה :ד"ר נעמה שיק
הסרט :קוז'לצ'יק (ישראל)0600 ,
סוביבור מבעד לאת החוקר  -מחנה ההשמדה סוביבור בין עבודת הקולנוען לעבודת
הארכיאולוג .מרצה :יורם חימי .הסרט" :סוביבור" במאי :קלוד לנצמן (צרפת)0660 ,
אירוע " בין הצפירות " – בית לוחמי הגטאות
בין יום השואה ליום הזיכרון -דיון בסוגיית הזיכרון בחברה הישראלית
פולין ויחסה למלחמה ולשואה ,אז והיום  -פולין אז ופולין היום .מרצה :רון כהן פרירא
הסרט" :זעזוע" (פולין)0600 ,
יום עיון בכנס השנתי למורים ב" יד ושם"
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