
An ISRAELI-POLISH MENTAL HEALTH ASSOCIATION MEETING: 

"Heroism and Victimization during the Nazi Regime" 
Warsaw, Poland, April 5-6, 2019  
 
Preliminary Suggested Program: 
 

Friday, April 5 
 

Morning:   
10:00 – 13:00: 
A walk to sites of the Warsaw ghetto uprising and the Polish uprising 
 

Evening:   
17:00: Tentative: Nozik Synagogue – Friday evening prayer with the  
Jewish community 
 
19:00:  Opening/Greetings 
Chairs:  Prof. Katarzyna Prot-Klinger, IPMHA President (Poland) 
Prof. Zvi Zemishlany, IPMHA President (Israel) 
 

Lectures and Group Discussions:   
K. Prot-Klinger, A. Cechnicki, Z. Zemishlany, H.Y. Knobler: 
20 Years of IPMHA activities and Israeli-Polish relations 
B. Brutin, H.Y. Knobler, M. Klinger, A. Bielańska:   
Heroism and Victimization in Polish and Jewish poetry  [I] 
 

Social Gathering/Dinner 
 

Saturday, April 6:  
 

10:00 – Opening 
Chairs:  
B. Brutin (Israel), A. Bielańska (Poland), A. Cechnicki (Poland), H.Y. Knobler (Israel) 
10:15 – 11:00:  
K. Prot-Klinger: Heroism and Victimization: The two sides of the monument  
11:00 – 11:45: B. Brutin, H.Y. Knobler, M. Klinger, A. Bielańska:   
Heroism and Victimization in Polish and Jewish poetry  [II] 
11:45 – 12:30:  Group Discussion 
12:30 – 13:00:  Coffee Break 
13:00 – 14:00:  TBA/extended board meeting 
 

 

 

 

 

 

 



 פולנית לבריאות הנפש-הישראלית האגודה

 לנוסעים לוורשה לכנס איגוד הפסיכיאטריה האירופאי

 פולנית לבריאות הנפש:-ולמתעניינים בפעולות האגודה הישראלית

 

( שייערך השנה באפריל EPA -האירופאי )ה פסיכיאטריהבסוף השבוע לקראת כנס איגוד ה

 שבת, -פולנית לבריאות הנפש, בימים שישי-בוורשה, פולין, נקיים מפגש של האגודה הישראלית

 בחודש.   5-6

, בהדרכתה סיור רגלי בעקבות מרד גיטו וורשה והמרד הפולניגם מתוכנן לפני הצהרים ביום שישי 

   .של דר' בתיה ברוטין

, ויכלול הרצאות וארוחת ערב )בתשלום(, ויימשך למחרת עד המפגש עצמו יתחיל ביום שישי בערב

 לשעות הצהריים.

 :, שיתקיים באנגליתשל הכנס הנושא המרכזי

                      "Heroism and Victimization During the Nazi Regime"  

לין, גם פו-תכנית ראשונית טנטטיבית, שתוקדש לנושא האקטואלי של עתיד יחסי ישראל :מצורפת

 בשירה. –תוך עיון בביטויים של מושגי הגבורה והקורבנות בשואה בפולין ובישראל 

 

 , zemishlany@gmail.com צבי זמישלני,המעוניינים להצטרף מתבקשים לפנות בדוא"ל לפרופ' 

, ולציין גם אם הם מעוניינים להשתתף haim.knobler@gmail.comחיים קנובלר, או לפרופ' 

 כמרצים/יו"רי מושבים.

 .תישלח בקרוב –כולל מיקום וזמנים סופיים  –תוכנית סופית 

 

 בברכה,

 לילי הבר  פרופ' חיים קנובלר    פרופ' צבי זמישלני

 מזכירת האגודה   יו"ר יוצא   יו"ר האגודה

mailto:zemishlany@gmail.com
mailto:haim.knobler@gmail.com

