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בבייתת ככננססתת עעממקק ררפפאאייםם
4, ירושלים רחוב יעל

מיתוסים של השואה
היום וחשיבותם

!
ימי רביעי, 8:00 בערב, בתאריכים:

28 בנובמבר 24, 31 באוקטובר; 7, 14 ,21,

!
(היסטוריה) ו.MEd (היסטוריה ופילוסופיה) M.A. .B.A (היסטוריה) ישיבה אוניברסיטה. שמואל קפוסטין:

מחבר כמה מאמרים על הוראת ההיסטוריה היהודית, עורך שותף ״מטקסט למסורת: תולדות בית שני  אוניברסיטת טורנטו.
.(1991 ,KTAV) והיהדות הרבנית״ מאת לורנס שיפמן

בהרצאות ייבחנו וילובנו בעיקר תפיסות מוטעות הקשורות לזכרון השואה שרווחות בצבור היהודי:
מדוע הן קיימות, ואיך הן משפיעות על יחסנו הכללי למאורע המורכב הזה? העובדה שהן ממשיכות
להתקבל היום—מה זה אומר לנו על האמונות העיקריות שלנו כיהודים, ואיך אנו מנצלים זכרון השואה

 לבסס ולחזק אותן?

" האם השואה הייתה צפויה?
" האם האנטישמיות הנאצית היתה ייחודה במינה?

" האם ״העומדים מן הצד״ שותפים לשואה?
" האומנם הלכו ״כמו צאן לטבח״?
" מה מלמדת השואה?-אם בכלל.

" האם השואה חריגה מבחינה היסטורית או תיאולוגית?
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HOLOCAUST “MYTHS” 
AND THEIR

RELEVANCE TODAY
We will examine a number of widely-held misconceptions about the Holocaust, why they
exist and how they influence our attitude toward this seminal event. What does the  persistent
acceptance of these misconceptions tell us about some of our own fundamental beliefs as
Jews and how do we utilize the memory of the Holocaust to support and reinforce them?

" Could the Holocaust have been foreseen?

" Was Nazi anti-Semitism unique?

" Are the “bystanders” complicit in the Holocaust?

" “Like sheep to the slaughter”?

" Does the Holocaust teach us lessons?

" Was the Holocaust unique: historically or theologically?

!
SIX WEDNESDAY EVENINGS AT 8:00 PM.

OCT. 24, 31, NOV. 7, 14, 21, 28.  

!
SAMUEL KAPUSTIN has a B.A. (History) from Yeshiva University, M.A. (History) and M.Ed., from the
University of Toronto. His 38 year teaching career was spent at the Community Hebrew Academy of Toronto,
most recently as Principal of Jewish Studies. He also taught for many years at the Jewish Teacher's Seminary
of Toronto. The author of several articles on the teaching of Jewish history, Mr. Kapustin co-edited Lawrence
Schiffman’s From Text to Tradition: A History of Second Temple and Rabbinic Judaism (Ktav, 1991).


