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יום העיון יתקיים ביום ראשון
2013  באוקטובר27 ,כ"ג בחשון תשע"ד
223  חדר,באולם ההרצאות של המכון
 יד ושם,בניין ההנהלה והמחקר
יום העיון יתקיים בשפה האנגלית

יום העיון מתקיים בתמיכת קרן גוטוירט
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The symposium will take place on
Sunday, October 27, 2013
in the Lecture Hall (room 223)
of the International Institute for
Holocaust Research, Administration
and Research Building, Yad Vashem
Lectures will be given in English
The symposium is taking place with the
generous support of the Gutwirth Family Fund

 ראש המכון, פרופ' דן מיכמן: ברכות10:45-09:30
לאומי לחקר השואה והמופקד על הקתדרה ע"ש-הבין
אילן- יד ושם ואוניברסיטת בר,ג'ון ניימן
 מכון שכטר למדעי היהדות, פרופ' גיא מירון:דברי פתיחה
ויד ושם
 פרופ' מיכאל נאגל:הרצאת פתיחה
 כקו פרשת המים? אופיה ותפקידה של העיתונות1933
יהודית לפני עליית הנאצים לשלטון ולאחריה-הגרמנית
 הפסקה11:00-10:45

 תרבות וחברה בראי: I  מושב12:30-11:00
העיתונות
 אוניברסיטת ברמן, פרופ' מיכאל נאגל:יו"ר
 ייצוגי-  "עבר שימושי" לעיתות משבר:פרופ' גיא מירון
ההיסטוריה היהודית בעיתונות היהודית בגרמניה
-  ספורט יהודי תחת צלב הקרס:ד"ר דניאל פרנקל
אירועי ספורט וארגוני ספורט בראי העיתונות היהודית
1938-1933 ,בגרמניה
 מוספי הילדים והנוער בעיתונות היהודית:ד"ר חנה לבנת
בגרמניה תחת השלטון הנאצי
 הפסקת צהרים13:30-12:30

 חיי דת והגירה: II  מושב14:45-13:30
 מכון שכטר למדעי היהדות ויד ושם, פרופ' גיא מירון:יו"ר

9:30-10:45 Greetings: Prof. Dan Michman,
Head of the International Institute for Holocaust
Research, Incumbent of the John Najmann Chair of
Holocaust Studies, Yad Vashem; Bar-Ilan University
Opening remarks: Prof. Guy Miron, Schechter Institute
of Jewish Studies, Yad Vashem
Opening lecture: Prof. Dr. Michael Nagel
1933 as a Watershed? Form and Function of the
German-Jewish Press Before and After the Nazi Takeover
10:45-11:00 Break

11:00-12:30 Session 1
Society and Culture in the Press
Chair: Prof. Dr. Michael Nagel, Staats- und
Universitätsbibliothek Bremen
Prof. Guy Miron: A “Usable Past” in Times of Crisis Representations of Jewish History in the Press
Dr. Daniel Fraenkel: Jewish Sport Under the
Swastika – Sport Events and Organizations as Mirrored in
the Jewish Press, 1933-1938
Dr. Chana Livnat: Children and Youth Supplements
in the German Jewish Press under Nazism
12:30-13:30 Lunch Break

13:30-14:45 Session II
Religious Life and Emigration
Chair: Prof. Guy Miron, Schechter Institute of Jewish
Studies, Yad Vashem

 חיי הדת והפרקטיקה הדתית של יהודי:ד"ר יעקב בורוט
גרמניה תחת השלטון הנאצי בראי העיתונות היהודית
בגרמניה

Dr. Yaakov Borut: Religious Life and Religious Practice
of German Jewry Under the Nazi Regime as Mirrored
in the Jewish Press

 (ביטאוןJüdisches Nachrichtenblatt :ד"ר רבקה אלקין
, נושא דגל ההגירה היהודית מגרמניה- )החדשות היהודי
) (ההרצאה תינתן בשפה העברית1943-1938 נובמבר

Dr. Rivka Elkin: The Promotion of Jewish Emigration
from Germany by the Jüdisches Nachrichtenblatt,
November 1938-1943 (The lecture will be given in Hebrew)

 הפסקה15:00-14:45

 רב שיח מסכם16:00-15:00
 הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, דוד ויצטום:מנחה
, ד"ר יעקב בורוט, פרופ' דן מיכמן:משתתפים
פרופ' גיא מירון

14:45-15:00 Break

15:00–16:00 Closing Panel
Moderator: David Witzthum, Channel 1, Israeli TV
Participants: Prof. Dan Michman, Dr. Yaakov Borut,
Prof. Guy Miron

