יד ושם
המכון הבין-לאומי
לחקר השואה

כ"ג-כ"ו בכסלו תשע"ה
 18-15בדצמבר 2014
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על סולידאריות ,עזרה הדדית,
עוינות ומתחים בחברה היהודית
באירופה הנאצית
הכינוס יתנהל בעברית ובאנגלית
בליווי תרגום סימולטני
באולם קונסטנטינר
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה
יד ושם ,הר הזיכרון ,ירושלים
בתמיכתם הנדיבה של
מרכז גרטנר לכינוסים בין-לאומיים על השואה
קרן גוטוירט

יום שני ,כ"ג בכסלו תשע"ה ( 15בדצמבר )2014
16:00-15:30

18:00-16:00

התכנסות

מושב פתיחה

יו"ר:

דן מכמן ,ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה והמופקד על הקתדרה ע"ש ג'ון ניימן
לחקר השואה יד ושם ,ירושלים; אוניברסיטת בר-אילן ,רמת גן ,ישראל

דברי פתיחה

דורית נובק ,מנכ"לית יד ושם ,ירושלים ,ישראל
הרב ישראל מאיר לאו ,יו"ר מועצת יד ושם ,ירושלים ,ישראל

יעדי הכינוס

דינה פורת ,היסטוריונית ראשית ,יד ושם ,ירושלים; אוניברסיטת תל אביב ,ישראל

הרצאת פתיחה דוד אנגל ,פרופסור ללימודי השואה ע"ש מוריס וקורין גרינברג וראש התכנית ללימודי יהדות,
אוניברסיטת ניו יורק ,ארצות הברית
		
על סולידאריות יהודית בעידן המודרני :מה ניתן ללמוד מניסיון תקופת השואה על תולדות
היהודים בזמן החדש?

יום שלישי ,כ"ד בכסלו תשע"ה ( 16בדצמבר )2014
		
10:30-09:30
יו"ר:

מושב 1א  -בגטאות מזרח אירופה

יהודה באואר ,יד ושם; האוניברסיטה העברית בירושלים; האקדמיה הלאומית למדעים ,ירושלים ,ישראל
אימקה האנסן ,אוניברסיטת אופסאלה ,שבדיה
ה"שופ" כסביבה חברתית :תחרות ועזרה הדדית בחיי העבודה היומיומיים
דליה עופר ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,ישראל
סולידאריות והישרדות :משפחות בגטאות מזרח-אירופה מתמודדות עם רעב ,גירושים ורצח
הפסקת קפה

11:00-10:30

		
12:30-11:00
יו"ר:

מושב 1ב  -בגטאות מזרח אירופה

יהודה באואר ,יד ושם; האוניברסיטה העברית בירושלים; האקדמיה הלאומית למדעים ,ירושלים ,ישראל
מרים עופר ,מכללת הגליל המערבי ,עכו ,ישראל
פעולות בריאות וסעד בגטו ורשה כמבחן לסולידאריות יהודית נוכח הרדיפות
אנלנה שמידט ,מכון הרדר למחקר היסטורי על מזרחה של מרכז אירופה ,מרבורג ,גרמניה
"לשכת העזרה ליהודי פולין הנזקקים" בציריך וארגון הסיוע "העזרה העצמית היהודית"
בגנרלגוברנמן1945/1944-1939 ,
דיון על ההרצאות במושבים

14:00-12:30

הפסקת צהריים

		
15:45-14:00
יו"ר:

1א ו1-ב

מושב  - 2במערב אירופה

יעל נידם-אורביטו ,יד ושם; האוניברסיטה העברית בירושלים ,ישראל
ז'נין (לבנה) פרנק ,היסטוריונית עצמאית ,תל אביב ,ישראל
"פועלי ציון-שמאל" בבלגיה והצלת יהודים על ידי "הוועד להגנת יהודים"
ליליאנה פיצ'וטו ,המרכז לתיעוד יהודי בן זמננו ,מילאנו ,איטליה
נדיבות יהודית במערבולת השואה :המקרה של איטליה
מרגלית שלאין ,בית טרזין ,גבעת חיים איחוד ,ישראל
אחים לגורל :גילויי סולידריות יהודית מול מדיניות הפירוד הגרמנית בגטו טרזיינשטאט
דיון
הפסקת קפה

16:00-15:45

		
17:15-16:00
יו"ר:

מושב  - 3מעבר לים התיכון :באלג'יריה ובטנג'יר

חיים סעדון ,מכון בן-צבי ,ירושלים; האוניברסיטה הפתוחה ,רעננה ,ישראל
יוסף שרביט ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת גן ,ישראל
זהות וסולידאריות :גוונים ומגמות של סולידאריות בקרב יהודי אלג'יריה
אסתר פרבשטיין ,מכללה ירושלים ,ישראל
רנה רייכמן בטנג'יר ,מרוקו :מפעלה של אשה אחת למען היהודים באירופה הכבושה
דיון

17:30-17:15

הפסקה

		
19:00-17:30
		
יו"ר:

מושב  - 4גבולות החברה היהודית

גיא מירון ,האוניברסיטה הפתוחה ,רעננה; יד ושם ,ירושלים ,ישראל
מיכאלה ראגאם-בלש ,האקדמיה האוסטרית למדעים ,וינה ,אוסטריה
חיים יהודיים בווינה בשנים  :1945-1943היבטים של סולידאריות ומתחים בקהילה הטרוגנית
של אנשים שסווגו כ"יהודים" על פי חוקי הנאצים
בעז כהן ,מכללת הגליל המערבי ,עכו; מכללת שאנן ,חיפה ,ישראל
ד"ר מאיר דבורז'צקי :סולידאריות ועמידה  -בין היסטוריה לאפולוגטיקה
דיון

קובנה ,ליטא .מודעה הקוראת לתרום בגדי חורף לנזקקים .1941 ,ארכיון התצלומים של יד ושם

יום רביעי ,כ"ה בכסלו תשע"ה ( 17בדצמבר )2014
		
10:45-9:00
יו"ר:

מושב  - 5גישות ביהדות האורתודוקסית

רוברט רוזט ,יד ושם ,ירושלים ,ישראל
גרשון גרינברג ,האוניברסיטה האמריקנית ,וושינגטון די.סי ,.ארצות הברית
ממדים אידיאולוגיים של העוינות האורתודוקסית כלפי אחרים בתקופת השואה
אפרים זורוף ,מרכז שמעון ויזנטל ,ירושלים ,ישראל
תחרות בגיוס תרומות ושיתוף פעולה חורק בהצלה :היחסים בין הג'וינט וועד ההצלה האמריקני
1943-1939
משה טרשנסקי ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת גן ,ישראל
גבולות "כל ישראל ערבים זה לזה" בימי השואה ,כפי שהם משתקפים בספרות השו"ת בת הזמן
דיון

11:15-10:45

הפסקת קפה

		
12:15-11:15
יו"ר:

מושב 6א  -גישות של הנהגות יהודיות

טוביה פרילינג ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,באר שבע ,ישראל
רמי נוידורפר ,אוניברסיטת תל אביב ,ישראל
הנהגה והנהגה אלטרנטיבית בגטו קובנה :סולידאריות ומתחים
רונית פישר ,אוניברסיטת חיפה ,ישראל
הצלת היתומים היהודים מטרנסניסטריה :מקרה מבחן למתח פנימי וסולידאריות בקרב מנהיגות
יהדות רומניה1944-1942 ,

13:45-12:15

הפסקת צהרים

15:15-13:45
		
יו"ר:

מושב 6ב  -גישות של הנהגות יהודיות

בלה גוטרמן ,יד ושם ,ירושלים ,ישראל
שרה בנדר ,אוניברסיטת חיפה ,ישראל
מתחים וסולידאריות במחנות לעבודת כפייה במחוז ראדום1944-1942 ,
עידית גיל ,האוניברסיטה הפתוחה ,רעננה ,ישראל
בין שתי ערים :היחסים בין יהודי ורשה וראדום
דיון על הרצאות מושבים 6א ו6-ב

15:30-15:15

הפסקת קפה

16:45-15:30
		
יו"ר:

מושב  - 7קהילות וריטואלים

נתן כהן ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת גן; יד ושם ,ירושלים ,ישראל
אביהו רונן ,המכללה האקדמית תל חי ,ישראל
קומונות באושוויץ :הרעיון הקומונאלי בימי השואה
מוריה רחמני ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,באר שבע ,ישראל
ריטואל כדרך ליצירת סולידאריות במחנות הריכוז :קומוניטאס ,חסידים ,זהות
דיון

יום חמישי ,כ"ו בכסלו תשע"ה ( 18בדצמבר )2014
11:15-09:30
		
יו"ר:

מושב  - 8יהודים במחנות

יואל זיסנויין ,יד ושם ,ירושלים; אוניברסיטת תל אביב ,ישראל
קים וונשמן ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,ישראל
נקם וצדק במחנות הריכוז לפני המלחמה :ביטויים של סכסוכים ב"בלוקים היהודיים"
ורנה בוזר ,המרכז ללימודים יהודים ברלין-ברנדנבורג; המוזיאון להיסטוריה גרמנית ,ברלין ,גרמניה
"זקני מחנה" יהודים במערכת מחנות הריכוז
גדעון גרייף ,מכון שם עולם ,כפר הרא"ה ,ישראל
מקרים של סולידאריות ועוינות בין האסירים ב"זונדרקומנדו" באושוויץ-בירקנאו
דיון

11:45-11:15

הפסקת קפה

13:00-11:45
		
יו"ר:

מושב  - 9על סיוע ועל "ידיעה"

אריה כוכבי ,אוניברסיטת חיפה ,ישראל
אלברט קגנוביץ' ,אוניברסיטת מניטובה ,ויניפג ,קנדה
מיהודי ליהודי :עזרה לפליטים זרים במזרח ברית המועצות
דוד זילברקלנג ,יד ושם; האוניברסיטה העברית בירושלים; אוניברסיטת חיפה ,ישראל
מה הם ידעו? תקשורת יהודית בימי השואה
דיון

14:00-13:00
יו"ר:

מושב סיום

דן מכמן ,יד ושם ,ירושלים; אוניברסיטת בר אילן ,רמת גן ,ישראל

הרצאת סיום
סטיבן כץ ,קתדרת סלייטר ללימודי יהדות ושואה ,אוניברסיטת בוסטון ,ארצות הברית
"כל ישראל ערבים" :פירוש תפיסת הסולידריות היהודית

ז'לחוב ,פולין .בית תמחוי מטעם אגודת הסיוע היהודי העצמי שפעלה
באישור השלטונות .1942-1941 ,ארכיון התצלומים של יד ושם

