מוזיאון העם היהודי
בבית התפוצות

בית הספר הבינלאומי The Koret
ע"ש קורת International School
ללימודי העם היהודי for Jewish Peoplehood

בית הכנסת בלאנצוט ,פולין ,2017 ,צילום :עופר אדרת,

 2018-1918יהודים בפולין :תמונות חיים וזיכרון
השתלמות משותפת לביה”ס ללימודי העם היהודי בבית התפוצות והמרכז האוניברסיטאי
לפיתוח אנשי חינוך באוניברסיטת תל אביב.
ימי שני אחת לשבועיים ,בין השעות 60 ,19:45-16:15 :שעות ,תשע”ט 2019-2018
עורכת הסדרה :רבקה אדרת
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אל הבית הישן  -מבט קולנועי על יהודי פולין בסרטים נדירים מאוספי המוזיאון  -רבקה אדרת
“שכיות זיכרון”  -סיפורם של בתי הכנסת מעץ :מתיעוד ומחקר ועד ליצירה מודרנית  -אריאלה אמר
בין העין הפרטית והעין הציבורית :דברים שסיפר לי אבי ,הרב פרופסור דב רפל על ורשה.
מפגש עם בנו  -ד”ר יואל רפל
פולין מתבוננת במראה :המאבק הסוער על “האמת ההיסטורית”  -על הדיון העכשווי הפוליטי ,הציבורי
והמשפטי סביב “חוק השואה” .מפגש עם העיתונאים עופר אדרת (“הארץ”) וקרולינה פשברוצקה אדרת
(")"Tygodnik Powszechny
ליבי במזרח :מה לדקלים ולטווסי גן עדן בעבודות של צורפים בפולין בשנות ה 20-של המאה שעברה -
אריאלה אמר
י”ל פרץ :מנהיג תרבותי על סף תקופה חדשה  -פרופ’ אברהם נוברשטרן
טקסים וחיי היום יום בגלויות מצוירות מפולין מראשית המאה ה - 20-פרופ’ שלום צבר
פולין בין שתי המלחמות  -אם טובה לכל ילדיה? ד”ר מרקוס זילבר
“הפסטיבל לתרבות יהודית” בקרקוב מציין  30שנה להיווסדו .הפסטיבל מתקיים מדי שנה מאז 1988
במטרה לקרב בין השטעטל לציון ולקדם דיאלוג בין יהודים ופולנים .מפגש עם מייסד ומנהל הפסטיבל בקרקוב -
יאנוש מאקוך
“אין לנו תקווה לגאולה לאומית שלמה עד שלא יגאלו את החינוך העברי”  -רשת החינוך “תרבות”
ומקומה במפעל הציוני  -פרופ’ מוטי זלקין
בעקבות שמות משפחה  -מסע אל המורשת היהודית בפולין .מפגש עם מנהל אגף מאגרי המידע של המוזיאון -
חיים גיוזלי
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תנועות הנוער מהשומר הצעיר ועד השומר הדתי  -פרופ’ מוטי זלקין
“דארטן ,וואו מיר לעבען ,דארט איז אונזער לאנד!” (במקום שאנחנו חיים ,שם היא ארצנו) :הבונד,
תנועת ההמונים היהודית סוציאליסטית  -ערן טורבניר
סמוצ'ה :ביוגרפיה של רחוב יהודי בוורשה  -בני מר
“עיקר הגאולה היא שישראל נעשים אגודה אחת” ,בין חסידות לפוליטיקה :האדמו”ר מגור כמנהיג חסידי
בין שתי מלחמות העולם  -דפנה שרייבר
הגורל היהודי והקיומי ביצירתו של תדיאוש רוז’ביץ’ ,מגדולי המשוררים בפולין של אחרי המלחמה -
פרופ’ רפי וייכרט
למי שייכת ההיסטוריה של יהודי זגלמביה? על פרוייקט שימור המורשת המקומית :בין זיכרון לאחריות.
מפגש עם נשיאת קרן “ברמה צוקרמנה” בזגלמביה  -קרולינה יקובנקו
פולין כפי שהיתה :המבט היהודי בצילום  -ניסן פרז
“רבקה רוקדת טנגו”  -על תרבות פופולארית ביידיש ובפולנית בין שתי מלחמות העולם  -ד”ר מרקוס זילבר
מה בחדשות? עיתונות יהודית תלת לשונית בפולין :יידיש ,עברית ,פולנית  -פרופ’ נתי כהן
“גם אני הלכתי מפוילין”  -על אבות ישורון ושירת הגעגועים לבית הישן  -ד”ר רוחמה אלבג
שלוש השכבות בלשונו של עגנון" :הכנסת כלה" ו"מנוחה" כמקרי בוחן  -פרופ' חננאל מאק
דער אמת וועגן פאלעסטינע :סופרי יידיש מפולין מבקרים בארץ ישראל  -יעד בירן
“למורה החביב שבארץ ישראל” :ילדות יהודית בראי מכתביהם של תלמידים בבתי ספר עבריים בפולין בין
המלחמות  -פרופ’ יעל דר
ניצוצות אור בסיפורי ביכורים מאת יצחק בשביס זינגר“ :השריד שנותר”  -ד”ר בלהה רובינשטיין
גטו ורשה  -הסוף  -פרופ’ חוי בן ששון דרייפוס
יהודים בפולין הקומוניסטית :שורדים ,בעלי עמדות מפתח בשלטון ,מגורשים  -סבר פלוצקר
התליון שהציל נערה משיכחה  -האוצרות שמתגלים מתחת לאדמה :על החפירות הארכיאולוגיות
בסוביבור  -יורם חיימי
יצחק קצנלסון :ממשורר שמחת החיים למקונן השואה  -פרופ’ אבנר הולצמן
משמרים את האין של יהודי פולין :הם היו שכנינו ואנחנו לא ידענו דבר...
מפגש עם לילי הבר  -פורום יוצאי פולין
“שיבותיו של שמעון”  -סרטם של סלאבומיר גרינברג וקאטקה רשקה :ההיסטוריון פרופ’ שמעון רדליך ,שב
לאתרי ילדותו ונעוריו בבז’ז’ני ובלודז’ ומנסה להחיות את עברו באמצעות מראי מקום ושיחות .מפגש עם
פרופ’ שמעון רדליך
האם “אף אחד לא נשאר”? על בלשות היסטורית ,סיפורי מחקר ,חיפושי זהות ואיתור קרובי משפחה
שנפוצו בכל העולם  -גידי פורז
(יום שלישי) מופע אמנותי לסיום סדרת המפגשים

למידע והרשמה 03-7457808 :דוא”לtours@bh.org.il :

עורכת הסדרה :רבקה אדרת טל’ 03-7457908 :דוא”לrivka@bh.org.il :

מוזיאון העם היהודי
בבית התפוצות

בית התפוצות ,קמפוס אוניברסיטת ת”א ,שער  ,2רח’ קלאוזנר רמת אביב www.bh.org.il

