מרכז פסג"ה אזורי-עכו
לטיפוח מנהיגות חינוכית

השתלמויות תשע"ט
1021 - 1028

מבחר השתלמויות לאנשי חינוך ולקהל הרחב
ההשתלמויות כוללות :הרצאות ,צפייה בסרטים והצגות ,מפגשים עם יוצרים
וחוקרים ,שורדי שואה ובני הדור השני ,וביקור בתערוכות המוזאון

למידע והרשמה:
ורד עדי ,מרכז הרשמה :טל' 00-1108099
Hishtalmuyot@gfh.org.il

לייעוץ:
ציפי נוה ,מנהלת מחלקת השתלמויות
snavgm@gmail.com

בית לוחמי הגטאות ,ד"נ גליל מערבי10110 ,
טל'  00-1108080פקס00-1108009 :
www.gfh.org.il https://www.facebook.com/beitlh

השתלמויות חדשות
לאנשי חינוך ולקהל הרחב
כוחו של היחיד בראי הקולנוע

דור שני מדבר ויוצר

על יחידים שהשפיעו בתקופת השואה
נובמבר  -יוני (אחת לשבועיים)
 30שעות ,יום ב'10:00-29:00 ,

מפגשים עם יוצרים בני הדור השני
דצמבר  -יוני (אחת לחודש)
 0מפגשים ,יום ב'12:00-29:00 ,

גם בימים הקשים של המלחמה והשואה הצליחו אנשים יחידים
להשפיע ולחולל שינוי .דרך סיפורים וסרטי קולנוע נתוודע
לסיפוריהם הייחודיים של אנשים שהעיזו לנסות ועשו מעשה -
נפגוש ביטויי מנהיגות ואחריות אישית ,ערכים ,אומץ ואנושיות
בלב המלחמה.
בהשתלמות נבחן דילמות אנושיות ואתגרים מוסריים שעמדו
בפני אנשים ,את כוחו של היחיד ליצור שינוי ולהשפיע גם
בתנאים שנראו בלתי אפשריים ואת המשמעויות שיש לכך
עבורנו כבני אדם.
משולב עם ההשתלמות "דור שני מדבר ויוצר"
המלחמה שבתוך המלחמה  -מבט ושיח קולנועי
מאבק ההישרדות של היהודים בשואה
השתלמות בשיתוף יד ושם ,נובמבר  -יוני
 90030שעות ,יום ג'( 12:00-29:00 ,אחת לשבועיים)

אף על פי שבני הדור השני לא חוו את מאורעות השואה ,רבים
מהם הפנימו את השפעותיהם דרך הוריהם .אלו הפכו למרכיב
משמעותי בזהותם ,ועמו היה להם צורך להתמודד.
בהשתלמות נפגוש יוצרים מתחומי אמנות שונים שביקשו
להתמודד ,כל אחד בדרכו ,עם חוויותיהם כבני הדור השני
לשואה .במפגשים יספרו כיצד חוויות אלו השתקפו ביצירתם
ובאופן ההנצחה שבחרו.
כל מפגש כולל הרצאה ושיחה עם יוצר בן הדור השני והיכרות
עם היצירה שלו (קולנוע ,תיאטרון ,ספרות ומוזיקה).
משולב עם ההשתלמות "כוחו של היחיד בראי הקולנוע"

זיכרון השואה בראי התיאטרון
הצגות ומפגשים עם יוצרי תיאטרון
נובמבר  -יוני (אחת לחודש)
 0מפגשים ,יום ג'12:00-29:00 ,

במהלך מלחמת העולם השנייה ביקשה גרמניה הנאצית להשמיד את
היהודים .בעצם ימי המלחמה נאלצו היהודים שבשטחי הכיבוש
הנאצי להיאבק על עצם קיומם ,ובמקביל על זהותם ,תפיסותיהם
ואמונתם .זוהי המלחמה שבתוך המלחמה .בהשתלמות נבחן ,לצד
המלחמה העולמית ,את מאבק היהודים להישרדות ,וכיצד אלו
משתקפים בסרטים עלילתיים ותיעודיים.
ההשתלמות מציעה מבט ושיח היסטורי וקולנועי תוך חשיבה על
שילוב הנושאים בשדה החינוכי .כל מפגש כולל הרצאה והקרנה של
סרט באורך מלא .בסיום יתקיים יום עיון ביד ושם.

זיכרון השואה מקבל ייצוג רחב בדרמה ובתיאטרון הישראלי.
מדי שנה מופיעים לפחות מחזה אחד או שניים שיש להם נגיעה
לנושא השואה.
במסגרת הסדרה נצפה יחד בכמה הצגות תיאטרון חדשות
שעוסקות בזיכרון השואה ונשוחח אחרי ההצגה עם היוצרים -
במאים ,מחזאים ושחקנים .כמו כן נפגוש חוקרים ואנשי תיאטרון
ונבחן את האופן שבו זיכרון השואה הוצג על במת התיאטרון
הישראלי במהלך  07שנותיו.
ההצגות יתקיימו בהיכל התיאטרון במוצקין והמפגשים בבית
לוחמי הגטאות .בשיתוף היכל התיאטרון במוצקין.

מחנכים מלווים לפולין

דור שני  -סדנאות

השתלמות למחנכים מלווים לפולין

דור המשך לסיפור

פעמיים בשנה (דצמבר  0יוני)
 30שעות 0 ,ימים מרוכזים
באחריות מנהל חברה ונוער

מיועד לאנשי חינוך המלווים משלחות לפולין
למידע והרשמה יש לפנות:
למנהל חברה ונוער  -צפון
טל'00-1829190 :
דוא"ל.hagitab@education.gov.il :

ללמוד לספר את סיפור המשפחה בשואה לדורות הבאים
 20מפגשים (ינואר  -אפריל) יום ג',12:00-29:00 ,
דור שורדי השואה הולך ונעלם ,והאחריות לספר ולשמר את
זיכרון השואה עוברת אל הדורות הבאים.
מטרת הסדנה להכשיר את בני הדור השני והשלישי ללמוד
לספר את סיפור משפחתם בשואה לדור הבא ,כך שיוכלו לספרו
בפני תלמידים ,חיילים ,במסגרת "זיכרון בסלון" ועוד.
בסדנה נלמד לחשוף את הזיכרונות והחוויות שלנו ,וכיצד לספר
את סיפור השואה האישי של משפחתנו בתקופת השואה,
לפניה ולאחריה.

השתלמויות מקוונות חדשות
נלמדות דרך אתר הקורס
סמסטר א'
נדות דרך אתר הקורס

ורשה  -מיקרוקוסמוס של העולם היהודי
העולם היהודי לפני השואה ובמהלכה
סמסטר א' ,חלק א'  30 -שעות ,עם ציון
בהשתלמות נכיר את ורשה ,הקהילה היהודית הגדולה באירופה,
מיקרוקוסמוס של העולם היהודי העשיר והעצום שנמחק עד
היסוד בימי השואה .היכרות עם סיפורה של קהילת ורשה עשויה
לקדם את הבנת עומקו של החורבן היהודי באירופה.
נעשה זאת באמצעות יומנים ,שירים ,סרטים ותעודות שנחשפו,
מחקרים חדשים ותערוכת ורשה החדשה בבית לוחמי הגטאות.
"והגירת הוריי לא נרגעה בי"  0יהודה עמיחי

הגירה והצלה בתקופת השואה
סמסטר א' ,חלק ב' –  30שעות ,עם ציון
אילו אפשרויות עמדו בפני יהודי מרכז אירופה להגירה עם
עליית הנאצים לשלטון? מה הייתה עמדת הצמרת הנאצית
בסוגיית ההגירה ומדוע מחקרים חדשים ממעיטים
בחשיבותה?
דרך קריאת יומנים ,זיכרונות ושירים ננסה להתקרב אל עולמם
של המהגרים והפליטים ,סוגיה אנושית ערכית המסעירה אף את
עולמנו בימים אלה.

סמסטר ב'
דרך אתר הקורס

"נוצרה שם חברות לדרגש"

על חיי היומיום וההישרדות במחנות
סמסטר ב' ,חלק א'  30 -שעות ,עם ציון
כיצד התנהלו חיי היומיום באושוויץ? נבחן את ההתנהלות
החומרית ,את ההיררכיות החברתיות ואת עמידתו הרוחנית
והערכית של היחיד במחנות ובמתקני השמדה כאושוויץ .האם
ראוי ללמד וללמוד על אתרי רצח?
שאלות עקרוניות אלו יועלו בהשתלמות .נבחן ונדון בגישות
היסטוריוגרפיות מקוריות ובמחקרים חדשים.

יש ויש שירה אחרי אושוויץ
חלקה של היצירה בהעברת זיכרון השואה
סמסטר ב' ,חלק ב'  30 -שעות ,עם ציון
שמונים שנה חלפו מאז פרצה מלחמת העולם השנייה
ומעיינות היצירה של בני דור ההמשך המתמודדים עם
תמונות וזיכרונות מהשואה נובעים ופורצים.
בני הדור השני והשלישי ,שבים ומגלגלים את הדימויים ,את
הזיכרון ואת האימה.
נכיר קצת מטקסטים אלה וננסה להעשיר את מדף בתי
הספר באמצעות הצעות לשימוש בהם.

.
למידע על השתלמויות מקוונות :אפרת קנטור
טל' efratk1952@gmail.com 00-9908911

נוהלי הרשמה לשנת תשע"ט ()1021-1028
נוהלי הרשמה:
ההרשמה והתשלום ייעשו במרכז ההרשמה להשתלמויות.
לאנשי חינוך המבקשים גמול השתלמות  -יש להירשם בנוסף באתר פסג"ה עכו.
 ₪ 51תשלום עבור דמי טיפול והרשמה למרכז פסג"ה

ביטול ההרשמה:
בכל מקרה של ביטול ההשתתפות בהשתלמות יחויב המשתלם בדמי הרשמה בסך .₪ 17
ביטול שייעשה עד שבועיים לפני פתיחת ההשתלמות יאפשר קבלת החזר כספי מלא ,לאחר מכן לא יינתן החזר.
הפתיחה מותנית במספר הנרשמים .אם לא תיפתח השתלמות יינתן החזר כספי מלא.

עלויות והנחות:

(אין כפל הנחות)

 07%הנחה לחברי ארגון המורים
 57%הנחה לחברי הסתדרות המורים  /אזרחים ותיקים
 51%הנחה על הרשמה לשתי השתלמויות

מרכז הרשמה להשתלמויות:
70-7718709
Hishtalmuyot@gfh.org.il

מרכז פסג"ה אזורי-עכו
לטיפוח מנהיגות חינוכית

השתלמויות תשע"ט ()1021 - 1028

השתלמויות שנתיות

נושא

היקף

כוחו של היחיד בראי הקולנוע
על יחידים שהשפיעו בתקופת השואה
מרכזים :ציפי נוה ,חיים מגירה

 30ש'

ב'
אחת לשבועיים

 30ש'

 30ש'

ב'
אחת לחודש

ללא
גמול

30090
ש'

ג'
אחת לשבועיים

30090ש

דור שני מדבר ויוצר
מפגשים עם יוצרים בני הדור השני
מרכזת :ציפי נוה

יום

גמול

יפורסם
בהמשך
יפורסם
בהמשך

המלחמה שבתוך המלחמה  -שיח קולנוע

מאבק ההישרדות של היהודים בשואה
מרכזות :מרימי שניאור ורחל וולקנפלד
בשיתוף יד ושם

תאריך
פתיחה

זיכרון השואה בראי התיאטרון

יפורסם
בהמשך

 30ש'

ג'
אחת לחודש

ללא
גמול

 30ש'

השתלמות
מקוונת
סמסטר א'

 30ש'

"והגירת הורי לא נרגעה בי"0יהודה עמיחי
מרכזת :ד"ר אפרת קנטור

 30ש '

השתלמות
מקוונת
סמסטר א'

 30ש'

יפורסם
בהמשך

על חיי היומיום וההישרדות במחנות
מרכזת :ד"ר אפרת קנטור

 30ש'

השתלמות
מקוונת
סמסטר ב'

 30ש'

יפורסם
בהמשך

חלקה של היצירה בהעברת זיכרון השואה
מרכזת :ד"ר אפרת קנטור

 30ש'

השתלמות
מקוונת
סמסטר ב'

 30ש'

יפורסם
בהמשך

סדנא

 20מפגשים

 30ש'

פעמיים בשנה
 0ימים
מרוכזים

הצגות ומפגשים עם יוצרי תיאטרון
מרכזת :ציפי נוה
בשיתוף היכל התיאטרון במוצקין

ורשה -מיקרוקוסמוס של העולם היהודי

השתלמויות מקוונות

העולם היהודי לפני השואה ובמהלכה
מרכזת :ד"ר אפרת קנטור

הגירה והצלה בתקופת השואה

"נוצרה שם חברות לדרגש"

יש ויש שירה אחרי אושוויץ

דור שני
סדנאות

דור המשך לסיפור
ללמוד לספר את הסיפור המשפחתי
בשואה לדורות הבאים
מרכזת :ציפי נוה

פולין

השתלמות למחנכים מלווים לפולין
באחריות מנהל חברה ונוער

מוגבל
 20איש

ללא
גמול

 30ש'

בית לוחמי הגטאות ,ד"נ גליל מערבי1011000 ,

למידע והרשמה :טל' 00-1108099
Hishtalmuyot@gfh.org.il
www.gfh.org.il https://www.facebook.com/beitlh

עלות*

יפורסם
בהמשך
יפורסם
בהמשך

יפורסם
בהמשך

יפורסם
בהמשך

מנהל
חברה
ונוער

