


נוסד כדי לשמש פה וכלי ביטוי לאותם  הביטים שקיומם  ' שם עולם'

בתקופת השואה היה דומיננטי ביותר אולם היו פחות נוכחים בשיח  

אנושיות ומוסריות , בין הביטים אלו עוצמות הנפש והרוח. ההיסטורי

 .והמציאות המתמודדת שעמדה מול כל אחד ואחת בכל רגע נתון

 



בכל דרך את ההיבטים  , לתעד ולהנחיל, המכון שם לו למטרה לחקור 

ולהפנות ולמקד את המחקר וההנחלה  , הללו בחיי היהודים בשואה

 .  במציאות החיים שבשואה



דתית , ערכית, בין ההיבטים הללו יש למנות התמודדות מוסרית

שקיעה  -ותרבותית אשר הובילו לחוסן רוחני ונפשי באמצעות אי

 .לתהומות הייאוש



לכזה , כדי להפוך את נרטיב השואה מאוסף של נתונים העוסק ברוע ובסבל 

לחקור ובהמשך להנחיל את , העוסק בפן הערכי הרוחני והמוסרי יש לתעד

בכך ניתן אף לראות כיצד במציאות של רוע . הנרטיב באופן הכורך בין הדברים

 פעלו אנשים בנתיבים של ערכים ומוסר



 שיח חדש ומשמעותי בנושא השואה

יוצרים ומעצבים מסע בדגשים ובמיקודים רחבים שחלקם היו פחות נוכחים  

 .בשיח המוכר

קבוצות , תרבות, בדגש על מורשת ההסטוריהכרה לעומק של הסיפור •

 חברתיות ורעיונות בעולם היהודי במאות שנות יהדות באירופה

 .מסע שעיקרו אל החיים בצל המוות•

 .מסע המאפשר לכל משתתף למצוא עצמו בתוך סיפור מציאות השואה•

 .היחשפות לפעילות התמודדות בקרב קבוצות רבות ומגוונות במהלך השואה•

 ".  אני"מסע אל ה•



 מקצועיות

ראש המכון והרב משה חבה מנהל   קריגראת הקורס מנהלים הרב אברהם 

מחלקת החינוך בעלי ותק של שנים בעיסוק בנושא השואה וליווי קבוצות  

במהלך לקורס מתלווים באופן קבוע ההיסטוריונים  . מגוונות במסעות לפולין

 .ר מרכוס זילבר"ד, ר שרה בנדר"ד, גרייףגדעון ' פרופ

 

אנשי מתודה ומדריכים ותיקים עומד לרשות  , היסטוריונים -צוות מומחים

הפעלות  , הבניות מתודיות, המשתלמים בנושאים כמו הבניית נושא היסטורי

 .וכדומה

 



 המסע הלימודי לפולין

המסלול אותו עוברים חניכי הקורס במסע הינו מסלול מגוון מאוד הנותן מענה 

הפותח אופציות למסלולים שונים אשר נותנים למדריך בעתיד יכולת לשלב אתרים  

 .בעלי אופי שונה ויכולת תמרון בין קבוצות שונות

ה או /במהלך המסע לומדים על הבניית הדרכה הנצמדת לסיפורים של ניצול•

 . קבוצת ניצולים מצומצמת

 



 חשיפת אתר שאינו מוכר

בכל קורס אנו חושפים ולומדים יחד עם חניכי הקורס על אתר שאינו מוכר  

במהלך המסע הלימודי אנו מגיעים לאתר זה  בהמשך אתר זה משולב 

 .במסלולי המסעות לפולין

 

  קאלושקי
 'מחזור א   



 :לרשות המשתלמים  

 ספריה•

מרכז פדגוגי ישיר הממוקד בתחומים של תרבות ורוח ומחולק לאתרים •

 ומקומות

עדויות מהעשור הראשון לאחר השואה  10,000-מאגר עדויות הכולל כ•

 ומפולח לאתרים ונושאים

דרכו המשתלמים נחשפים למסמכים  , נגישות לארכיון הייחודי של המכון•

 .ייחודיים המשולבים בנקודות ואתרים במסע



 ..מדריכים מספרים
 !"  שזה המקום היתהההרגשה ....ואז שמעתי על מכון שם עולם"...

 'מחזור א מונצרשאבי                                                                                                              

 

 "דיון משמעותי בדילמות מוסר ואנושיות בזמן החושך שירד על בני האדם –מצאתי אנשים שעניינם "

 'זך עומר מחזור א                                                                                    

 

...                                                 את התשובה לשאלה הגדולה לא קיבלתי אך למדתי שאפשר לשאול"

 "מצאתי את שורשיי היהודיים שלי אחרוןאך אחרון 
 'ר באיריס נחום מחזו                                                                                                                   

 

 "  כדי לקבל את הנשמה היתירה –אני בחרתי בשם עולם "
 'שלום מלול מחזור ג                                                                                   

 

 



 ליווי אישי
חניכי הקורס מקבלים ליווי אישי בכל משימה ובכל מטלה הן בתוכן 

 .והן בבניית מתודה מתאימה על ידי צוות הקורס

 
במקצועיות ובלי פשרות בצד  , הצוות הוביל את הקורס יחד עם מרצים מהשורה הראשונה"

המקצועי והכל נעשה באווירה טובה ומשפחתית ובליווי אישי ואכפתיות מכל אחד מחברי  

 ('שלום מלול מחזור ג"                                                                                     )הקורס

 



 מיקוד רעיוני

אנו בשם עולם מלמדים שהמסע לפולין איננו אוסף של אתרים וממילא בכל יום  

חייב להיות רעיון מלווה וממילא רעיון מלווה העובר כחוט השני , ולכל המסע

 .במכלול האתרים היומי ושוזר אותם יחדיו לתמונה בהירה יותר של המסע כולו

 



 מדריך מומחה

בוגרי הקורס מתמחים בנושא אחד הקרוב ללבם ובונים עליו יחידה המשלבת   

מתודיקה ודידקטיקה ויוצרים מערך הכולל ידע  , בתוכה מומחיות בתחום

 .סדנאות ובחלקם תכניות הפעלת שטח במסעות, והרצאות בתחום



 ליווי מקצועי לאחר הקורס

חניכי קורס המדריכים של שם עולם מקיימים מפגשים עם צוות הקורס מספר 

רעיונות ושיטות הדרכה  , מעלים מחשבות, פעמים בשנה כקבוצה וכבודדים

 .חדשות על מנת להתמקצע ולשמור על רעננות

 



 קורס המשך

לא מסתיים הקורס בהגשת תיק מסע אלא קיים קורס המשך  , בשם עולם 

הקורס מעמיק תחומים ומרחיב את . למעוניינים המתקיים אחת למספר שבועות

 .האזורים הגאוגרפים של הלימוד

במקביל בקורס נפתח מסלול למידה לארצות אחרות בהם התחוללה השואה 

 הכולל הדרכה רלוונטית באותה מדינה

 .המשתלמים בקורס זה יצאו למסע באזורים אחרים בפולין ובמדינות נוספות 

 



 סוף שבוע עם בני זוג לאחר המסע

לאחר המסע נצא לסוף שבוע יחד עם בני הזוג שבעתיד גם הם ישלמו מחיר כבד   

 ".השריטה"על 

 .סדנאות להבניית מסלול עם צוות הקורס והקניית חלופות אפשריות -ביום שישי

להם יכולת לבוא  היתהנרחיב לעומק בנושאים שעלו בעקבות המסע ולא  -בשבת

 .לידי ביטוי בקורס ובמהלך המסע

 

 בני הזוג יחשפו להיבטים שונים של השואה והחברה הישראלית•


