
התכנית ללימודי השואה באקדמית גליל מערבי מתכבדת להזמינכם 
:II-לסדנת חוקרים לציון 80 שנה לפתיחת מלחמת העולם ה

התכנסות      09:00
ברכות ודברי פתיחה      09:20

מושב  ראשון: ממלחמה טריטוריאלית למלחמה אידיאולוגית   10:50 - 09:30

יו"ר: ד"ר חיים שפרבר )ראש החוג הרב תחומי, האקדמית גליל מערבי(

ד"ר דניאלה אוסצקי שטרן )האקדמית גליל מערבי, ארכיון מורשת- גבעת חביבה( 
יוזף גבלס: תעמולה, אנטישמיות ומלחמה

ד"ר ירון פשר )האקדמית גליל מערבי(
דנקירק ו"ארי-ים" תמורת מדגסקר –  השפעת האידיאולוגיה על מדיניות החוץ של גרמניה 

ומהלכיה הצבאיים ב-1940

ד"ר ליאוניד ריין )המכון הבינלאומי לחקר השואה, יד- ושם(
"היכן שיש פרטיזן-יש יהודי, והיכן שיש יהודי- יש פרטיזן": לחימה והשמדת היהודים בשטחה 

של ביילרוס בקיץ-סתיו 1941

דיון
 

הפסקת קפה    11:05 - 10:50
מושב שני: בין חרדה לחוסר ודאות   12:25 - 11:05

יו"ר: ד"ר מרים עופר )האקדמית גליל מערבי, אוניברסיטת תל-אביב(
 

פרופ' )אמריטוס( גדעון אשל )האוניברסיטה העברית(
מי היו אחרוני הסטודנטים היהודים לרפואה בברלין? 

) MD 1933-1938בהסתמך על עבודות הגמר שאושרו לאחר בחינת ה(

פרופ' יחיעם ויץ )אוניברסיטת חיפה(
חזרת השליחים הארץ-ישראליים מאירופה בעקבות פתיחת המלחמה 

גב' גלנה יופה )אוניברסיטת בן גוריון בנגב(
מוטיבציה של החיילים היהודים פליטי ליטא לשרת בדיוויזיה הליטאית ה- 16 בצבא האדום 

)עד ינואר 1943(.
 

ארוחת צהריים  13:15 - 12:30
מושב שלישי: יהודים בתפקידים שנויים במחלוקת   14:35 - 13:15

יו"ר:  ד"ר תמיר הוד – )המכללה האקדמית תל חי, האקדמית גליל מערבי(

פרופ' שרה בנדר )אוניברסיטת חיפה( 
־בין ריו דה ז'נרו, ניו יורק וישראל - משפטם של שוטרים יהודים ששרתו בגטו ובמחנה אוסטרו

בייץ שבפולין, כמקרה מבחן 

ד"ר לאה פרייס )המכון הבינלאומי לחקר השואה, יד- ושם( 
עולם בפני עצמו: דמותה של המשטרה היהודית בגטו וילנה בראי כתבים בני הזמן 

ד"ר רבקה ברוט )אוניברסיטת תל-אביב(                                                                                    
מבט אחר על שיתוף פעולה בין יהודים לגרמנים: המקרה של דוד ֶגרטֶלר

 
דיון
    

הפסקת קפה  14:45 - 14:35
מושב רביעי: הצלה ופליטים- יהודים בארצות ערב  15:45 - 14:45

יו"ר: ד"ר בעז כהן )האקדמית גליל מערבי, ראש התכנית ללימודי השואה(

ד״ר יגאל בן-נון )אוניברסיטת בר אילן(
פעולות ההצלה של פליטים מאירופה בידי הקהילה היהודית במרוקו בימי המלחמה

גב' אורלי רחימיאן יהודי איראן בצל מלחמת העולם השנייה )אוניברסיטת בן גוריון בנגב(

דברי סיכום  16:20 - 15:45

יום רביעי, ו' בכסלו תש"פ, 4.12.19
האקדמית גליל מערבי, עכו, בניין בית הסטודנט, אולם כנסים
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לציון 80 שנה 
לפרוץ מלחמת 

 II-העולם ה

Hitler watching German soldiers marching into Poland in September 1939  
 Bundesarchiv, Bild 183-S55480 / CC-BY-SA 3.0
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