כינוס בין-לאומי דו שנתי
ט'-י"א בטבת תשע"ט 19-17 ,בדצמבר 2018

ממד הזמן בשואה :היבטים של אז ,התייחסויות של היום
אודיטוריום יד ושם ,הר הזיכרון ,ירושלים
הכינוס יתנהל בעברית ובאנגלית בליווי תרגום סימולטני
הכינוס נערך בתמיכתם הנדיבה של

מרכז גרטנר לכינוסים בין-לאומיים על השואה
קרן גוטוירט

יום שני ,ט' בטבת תשע"ט 17 ,בדצמבר 2018
 10:00-09:30התכנסות
 10:30-10:00דברי פתיחה
דן מכמן ,ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה והמופקד על הקתדרה ע"ש ג'ון ניימן ,יד ושם;
אוניברסיטת בר-אילן ,ישראל
במעמד

אבנר שלו ,יו"ר הנהלת יד ושם ,ירושלים ,ישראל

 12:30-10:30מושב פתיחה – היבטים אנליטיים של "זמן" בימי השואה
יו"ר:

דן מכמן ,יד ושם; אוניברסיטת בר-אילן ,ישראל
גיא מירון ,יד ושם; האוניברסיטה הפתוחה ,ישראל

"הזמן הנחווה" של יהודי אירופה תחת המשטר הנאצי :בעיות ואתגרים
דוד זילברקלנג ,יד שם ,ישראל

"ומי יודע מה ילד יום ח"ו" :זמן יהודי בתקופת השואה
 14:00-12:30ארוחת צהריים
 15:30-14:00טקס הענקת הפרס הבין-לאומי של יד ושם לספר מחקר על השואה לזכר בני וטילי יופה
ז"ל
 16:00-15:30הפסקה
 17:00-16:00מושב  – 1זמן ואידיאולוגיה
יו"ר:

יעל נידם-אורביטו ,יד ושם; האוניברסיטה העברית בירושלים ,ישראל
דארקו גברילוביץ' ,אוניברסיטת נובי-סאד ,סרביה
"השעה בה מושל החושך" בכתבים ובנאומים הפוליטיים והאנטישמיים של התנועה הפאשיסטית
היוגוסלבית "זבור"1944-1939 ,
יוהאן שאפוטו ,אוניברסיטת פנתיאון-סורבון ,פריז ,צרפת

"תפיסת העולם" כתפיסה של "ההיסטוריה" :מלחמת הגזע והפתרון הסופי
דיון

יום שלישי ,י' בטבת תשע"ט 18 ,בדצמבר 2018
 11:30-10:00מושב 2א – הממד היהודי
יו"ר:

דליה עופר ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,ישראל
יהודית זיפמן ,מכון שמעון דובנוב להיסטוריה ותרבות יהודית ,לייפציג ,גרמניה

"לשחק עם הזמן"" :הזמן הנחווה" בהוויית שלב המעבר של יהודי גרמניה לאחר 1933
סופיה גרנדקובסקה ,חוקרת עצמאית ,ארצות הברית/מקדוניה

זמן ותפילה – בין הגירוש ממונופול וההגעה לטרבלינקה
מרים עופר ,מכללת הגליל המערבי; אוניברסיטת תל אביב ,ישראל

"!") "Non Omnis Moriarלא כולי אמות"( ,ממד הזמן בחקר התחלואה והרפואה בגטאות
 12:00-11:30הפסקה
 13:30-12:00מושב 2ב – הממד היהודי
יו"ר:

יצחק הרשקוביץ ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת גן ,ישראל
אברהם )אלן( רוזן ,חוקר עצמאי ,ישראל

לוחות שנה יהודיים בשואה :טרזיינשטט
גרשון גרינברג ,האוניברסיטה האמריקאית ,וושינגטון ,ארצות הברית

הגות דתית-חרדית והתפרקות הזמן ההיסטורי1945-1934 ,
משה טרשנסקי ,חוקר עצמאי ,ישראל

חוסר השליטה בזמן בתקופת השואה והקושי בשמירת מצוות התלויות ביום ,בלילה ,בשבתות
ובמועדים ,כמשתקף בספרות השו"ת בת התקופה
דיון על ההרצאות במושבים 2א ו2-ב
 14:30-13:30הפסקת צהריים
 16:00-14:30מושב – 3התמודדות עם אתגרי השואה כמשתקפים ביומנים
יו"ר:

רוברט רוזט ,יד ושם ,ישראל
בלה גוטרמן ,חוקרת עצמאית ,ישראל

אבדן זמן פרטי ומות הזמן היהודי בעיירות ,בכפרים ובמחנות בפולין
עידית גיל ,האוניברסיטה הפתוחה ,ישראל

"לשרוד את הזמנים האלה" :תחושת הזמן ביומנו של יוסף גייסר
אליסון סומוג'י ,אוניברסיטת צפון קרוליינה-צ'אפל היל ,ארצות הברית

הציפייה לכיבוש :הבנת הזמן של נשים יהודיות את המצור הסובייטי על בודפשט ,דצמבר -1944
פברואר 1945
דיון
 16:30-16:00הפסקה
 17:30-16:30מושב  – 4מירוץ נגד הזמן :לרצוח עד הרגע האחרון
יו"ר:

גיא מירון ,יד ושם; האוניברסיטה הפתוחה
אנדרס לנארט ,הספרייה הלאומית ,שצ'ני ,הונגריה

המרוץ נגד הזמן
יודית מולנר ,אוניברסיטת סגד ,הונגריה

זמן מואץ :הגירוש של  440,000יהודים  -אזרחים הונגרים – בתוך ארבעה חודשים
דיון

יום רביעי ,י"א בטבת תשע"ט 19 ,בדצמבר 2018
 11:00-10:00מושב  - 5זמן וזיכרון
יו"ר:

לאה פרייס ,יד ושם ,ישראל
ליאת שטייר-לבני ,המכללה האקדמית ספיר; האוניברסיטה הפתוחה ,ישראל

הזמן עומד מלכת :ההתמודדות עם הטראומה בסרט התעודה הישראלי "הבחירה והגורל"
ארקדי זלצר ,יד ושם ,ישראל

תאריכי רציחות המוניות שביצעו הנאצים והנצחה יהודית ,ביחס ללוחות שנה יהודיים וסובייטיים
דיון
 11:30-11:00הפסקה
 12:30-11:30מושב 6א – ייצוגי זמן :קולות של יהודים ולא יהודים
יו"ר:

רוני שטאובר ,אוניברסיטת תל אביב ,ישראל
אנה הירש ,המרכז היהודי לשואה ,מלבורן ,אוסטרליה

בו זמניות מוכפלת וזמן דחוס :ייצוגים אמנותיים של מחנות בשואה
אנה ברינקה ,המרכז ללימודי סוציולוגיה ואסתטיקה של המוסיקה ,ליסבון ,פורטוגל

הזמנים של "זמן מחנה ריכוז" ברבנסבריק ,בימי קיומו ולאחר מכן :האופרטה והספרים הבתר-
מלחמתיים של ז'רמיין טילון
 14:00-12:30הפסקת צהרים
 15:00-14:00מושב 6ב – ייצוגי זמן :קולות של יהודים ולא יהודים

קרינקה וידקוביץ'-פטרוב ,המכון לספרות ואמנות ,סרביה

ייצוגי זמן בסיפרים של הינקו גוטליב
דינה פורת ,יד ושם; אוניברסיטת תל אביב ,ישראל

"עם מאחר מועד" – ההיסטוריה היהודית וממד הזמן ביצירתו של אבא קובנר
דיון על ההרצאות במושבים 6א ו6-ב
15:00

מושב סיכום
דן מכמן ,יד ושם

דברי סיכום

הכינוס יתקיים בעברית ובאנגלית בליווי תרגום סימולטני

