בית הספר הבין־לאומי
להוראת השואה

בס"ד

סדרת ימי עיון בתקופת "בין המצרים"
המדור החרדי במחלקה להכשרת מורים בישראל ,בבית הספר הבין־לאומי להוראת השואה של יד ושם ,פותח את שעריו כמדי שנה
בימי בין המצרים ,עבור אנשי חינוך בחינוך החרדי.

יום עיון למלמדים

ימי עיון למורות

ְתוּבים ַעל ֵ ֛ספֶ ר דּ ְִב ֵ ֥רי הַ יּ ִָמ֖ים"...
"הֲ לֹא ֵ֣הם כּ ִ֗

"ואז התחלתי לכתוב" | מפיהם ומפרי עטם

(מלכים ב' פרק ט"ו פסוק ל"ו)
בימים אלו נעסוק ביומנים שנכתבו בתקופת השואה ,במניעיהם של הכותבים,
בסיפור שעולה מהכתבים ,ובחשיבות הכתיבה בזמן התרחשות האירועים.

יום העיון השנה יתמקד בגנוזות וצפונות מאגרי המידע של ארכיון יד ושם.
משתתפי הכנס ייחשפו למקורות ראשוניים וייחודיים מתקופת השואה ויעסקו
בשאלות העולות מן הכתבים השונים .בסיור במוזיאון לתולדות השואה ,יודגש
מקומם של המקורות הארכיוניים מאותה התקופה.

נעסוק בשני יומנים:
> יומנה של גב' שיינדי מילר מגלנטא שבסלובקיה .ביום ראשון ב' במנ"א,
תתקיים הקרנת הבכורה של העדות "ואז התחלתי לכתוב" :יומנה של נערה.
בהקרנה נחווה יחד עם גב' שיינדי את שכתבה בזמן אמת ,ואת עדותה היום.
לאחר ההקרנה יתקיים שיח עם גב' מילר .גם בשאר ימי העיון תוקרן העדות.

מועד יום העיון:
יום שלישי | ד' במנ"א תשפ"א |  13ביולי  | 2021בין השעות 20:30 – 15:30
עלות למשתתף ביום העיון | ₪ 50 :העלות כוללת כיבוד קל
לפרטים נוספים :טל' Edu.Haredi@yadvashem.org.il | 02-6443717

> יומנה של נערה צעירה מגטו לודז' ,רבקה ליפשיץ ,הכותבת מהרהורי ליבה
ואת שעבר עליה .בהרצאה נציג את היומן ואת העולה ממנו בעיני הקורא.
מועדי הפעילות למורות:
יום ראשון | ב' במנ"א תשפ"א |  11ביולי  | 2021בין השעות 16:00 – 10:00
יום שלישי | ד' במנ"א תשפ"א |  13ביולי  | 2021בין השעות 16:00 – 10:00
יום רביעי | ה' במנ"א תשפ"א |  14ביולי  | 2021בין השעות 16:00 – 10:00
בבית ווהלין
עלות למשתתפת ביום עיון בודד | ₪ 70 :העלות כוללת כיבוד קל
לפרטים נוספים :טל' | 02-6443899

קורסים מקוונים
"שנות ראינו רעה"
נפתחת ההרשמה לקורס המקוון "שנות ראינו רעה" .קורס היסטורי מרתק,
העוסק בסוגיות המרכזיות בתולדות השואה ,ומשקף את התמודדות האדם
שומר המצוות בזמן חורבן יהדות אירופה.
הקורס מלווה במצגות ,קטעי ארכיונים נדירים וחומר מקיף ומגוון.
היקף הקורס:
הקורס בן  30שעות ומצטרף לגמולים (כולל אופק חדש ועוז לתמורה) לעומדים
במטלות הנדרשות מהלומד.
עלות₪ 60 :
לפרטים נוספים :הקורס למלמדים  | 02-6443717הקורס למורות 02-6443899
Edu.Haredi@yadvashem.org.il

הפעילויות מתבצעות בסיוע :
adelson family foundation

Edu.Haredi@yadvashem.org.il

