המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן
ספריית וינר לחקר התקופה הנאצית והשואה
החוג להיסטוריה של עם ישראל
בית הספר למדעי היהדות וארכיאולוגיה ע"ש חיים רוזנברג
הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
אוניברסיטת תל אביב

המרכז לחקר
ע"ש גולדשט
מתכבד להזמינ
הרצאות מקוונ

התפוצות
יין-גורן
כם לסדרת
ות בנושא:

לוחמים יהודים
במלחמת העולם
השנייה והשואה

פתוח לקהל הרחב
ללא עלות ,בהרשמה מראש
ימי שני 20:00-18:00
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מפגש פתיחה
 1בנובמבר2021 ,
פרופ' רוני שטאובר
פרופ' שמחה גולדין
מיערות בלארוס ועד לבודפשט וברלין –
לוחמים יהודים במלחמת העולם השנייה
והשואה

מפגש 1
 15בנובמבר2021 ,
ד"ר קיריל פפרמן
חייל יהודי בצבא האדום במלחמת העולם
השנייה :קווים לדמותו

מפגש 2
 13בדצמבר2021 ,
ד"ר דניאלה אוסצקי-שטרן
לחימה יהודית ביערות :הפרטיזנים היהודים
בין התנגדות להצלה
ד"ר יעקב פלקוב
עיני מוסקבה בעורף הנאצי :יהודים
במודיעין הפרטיזני הסובייטי

מפגש 3
 27בדצמבר2021 ,
ד"ר פרנסואז (שמחה) אוזן (אנגלית)
On the Jewish Identity of American
Soldiers during World War II
ד"ר גלית חדאד
חיילים יהודים בצבא צרפת במלחמת
העולם השנייה :מפלת  1940וחוויית מחנות
השבי בגרמניה הנאצית

מפגש 4
 24בינואר2022 ,
פרופ' חוי דרייפוס
הארגון היהודי הלוחם במרד גטו ורשה –
האם יש עדיין מה לחדש?
ד"ר לורנס ויינבאום
פירוק והרכבת ההיסטוריה של המחתרת
הרוויזיוניסטית ( )ŻZWבמרד גטו וורשה

סדרת הרצאות מקוונות
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מפגש 5
 14בפברואר2022 ,
פרופ' אביהו רונן
כשלון כמופת :הארגון הלוחם בבבנדין
ועיצוב זכרונו

מפגש 6
 14במרץ2022 ,
אל"מ מיל' ארז לב-רן
תרומת יהודי ארצות-הברית לניצחון
במלחמה

מפגש 7
 11באפריל2022 ,
ד"ר תמר קטקו
נשים יהודיות עושות חיל :השתתפותן
במלחמת העולם השנייה

מפגש 8
 2במאי2022 ,
פרופ' יואב גלבר
חיילים ארץ-ישראליים בצבא הבריטי –
תרומתם למלחמה והמפגש עם ניצולי
השואה

מפגש 9
 16במאי2022 ,
פרופ' דניס שרביט
המחתרת היהודית בצרפת :בין מאבק
להצלה

מפגש 10
 13ביוני2022 ,
פרופ' טוביה פרילינג
להלך בגדולות :רשתות הריגול ,הסיוע
וההצלה של היישוב במהלך מלחמת העולם
השנייה
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