המשרד לאזרחים ותיקים

דורות ההמשך  -נושאי מורשת השואה והגבורה

יד ושם ׀ רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

Next Generations to Holocaust and Heroism

האם אנו ,כבני הדור השני ,אחראים למימוש ה"זכור!" שציוו לנו הורינו הניצולים?
האם נוכל לסייע בעיצוב זיכרון השואה בקרב ילדינו ונכדינו?
				
האם הצלחנו להתמודד עם ההשלכות של היותנו בנים ובנות של השורדים את התופת?
כיצד נוכל לסייע לניצולי השואה החיים עדיין בינינו?
					
על שאלות אלו ואחרות נדון בכנס הראשון והייחודי בנושא:

הדור השני  -אתגרים והתמודדות
כנס לציון יום הזיכרון הבין-לאומי לשואה ולגבורה תשע”ב
במעמד חה”כ ד”ר לאה נס ,סגנית השר לאזרחים ותיקים
הכנס יתקיים ביום חמישי ,ערב יום הזיכרון הבין-לאומי לשואה ולגבורה
ב’ בשבט תשע”ב 26 ,בינואר  ,2012באולם בני ציון ,בית התפוצות ,קמפוס אוניברסיטת תל אביב

בני דורות ההמשך ואנשי מקצוע בתחום מוזמנים
הכניסה ללא תשלום

יש להירשם מראש

בתכנית
 – 14.45 – 14.00התכנסות וכיבוד קל

 16.00 – 14.45רב שיח :הדור השני  -האתגרים וההתמודדות
דברי פתיחה:
מר אהרון אזולאי ,מנכ”ל המשרד לאזרחים ותיקים
חה"כ זבולון אורלב ,יו"ר השדולה למען ניצולי השואה בכנסת
רב שיח בהשתתפות
גב’ אסתי לידר ,אנליטיקאית יונגיאנית ומספרת סיפורים ,מנחת סדנאות
“דור המשך לסיפור” של עמותת דורות המשך
ד”ר עירית עין טל ,ראש החטיבה לקרימינולוגיה ,החוג ללימודים רב
תחומיים ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
מר חיים מאור ,אמן ,אוצר ומרצה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מר דויד פישר ,במאי ומפיק סרטים דוקומנטריים ,יועץ ומרצה לקולנוע
מראיינת :גב’ ענת שרן ,חדשות הערוץ הראשון

 17.00 – 16.00רב שיח :הדור השני מול הדור הראשון
בהשתתפות
מר ראול טייטלבאום ,עיתונאי ומחבר הספר "הפתרון הביולוגי -
שערוריית הפיצויים האישיים לניצולי השואה"
מר אהרון אזולאי ,מנכ”ל המשרד לאזרחים ותיקים
מר צחי מלמד ,יועץ למוקד פניות לאזרחים ותיקים  /מרכז מידע לניצולי
השואה *8840
ד”ר מרטין אורבך ,מנהל קליני ארצי של ארגון “עמך” ,המרכז הישראלי
לתמיכה נפשית וחברתית בניצולי השואה והדור השני
מראיינת :גב’ ענת שרן ,חדשות הערוץ הראשון
 – 17.30 – 17.00הפסקת קפה

 18.30 – 17.30רב שיח :הדור השני מול הדורות הבאים
בהשתתפות
מר אריה ברנע ,מנהל ביה"ס התיכון האזורי באר טוביה ויו”ר ארגון "עמך"
ד”ר נעמה שיק ,מנהלת מחלקת תקשוב ,ביה"ס המרכזי להוראת השואה,
יד ושם
הרב אבי גיסר ,יו"ר המועצה לחינוך ממלכתי דתי (ממ"ד) ורב היישוב עפרה
מר איציק שמולי ,יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית
מראיין :מר חיים א-דור ,קול ישראל ,רשת ב'

מס' המקומות מוגבל

 – 19.15 – 18.30התכנסות וקבלת פנים למושב הערב
 21.15 – 19.15מושב ערב :טקס לציון יום הזיכרון הבין-לאומי
לשואה ולגבורה
דברים

כבוד הרב ישראל מאיר לאו ,הרב הראשי לתל אביב-יפו ; יו"ר
מועצת יד ושם
חה”כ ד”ר לאה נס ,סגנית השר לאזרחים ותיקים
מר שמואל סורק ,יו”ר עמותת דורות ההמשך

הקרנת הסרט" :קרוע” – בבימויה של רונית קרצנר
סיפורו של הכומר יעקב וקסלר ,שגילה בבגרותו את יהדותו ,אך עדיין
מתלבט בין זהותו היהודית לזהותו הנוצרית.
שיחה עם הבמאית רונית קרצנר וגיבור הסרט יעקב וקסלר
מראיין :אריה גולן ,קול ישראל רשת ב’
הנחיית האירוע :בילי לניאדו ,חברת הוועד המנהל של עמותת דורות
ההמשך ויו”ר ועדת האירועים
		
ועדת ההיגוי של הכנס :שרה זילברשטיין היפש ,שמואל סורק ,ד”ר זהבה
תנא ,בילי לניאדו ,צחי מלמד ,אורלי ניר ,טובה לשם ,עירית גוטמן
הפקת האירוע :ועדת האירועים של עמותת דורות ההמשך

ישנה אפשרות להגיע למושב הערב בלבד
יש לציין זאת בעת ההרשמה
להרשמה נא לפנות לשלומית ,מזכירת עמותת דורות ההמשך
בטלפון( 02-6443822 :ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי)
או לחץ על הדוא”לdorot.hahemshech@gmail.com :
הסעה מאורגנת הלוך ושוב ,ללא תשלום ,תעמוד לרשות החברים
באיזורי חניה מרכזיים בירושלים ובחיפה (לנרשמים מראש בלבד)
פרטים על מיקום ההסעות יימסרו בעת ההרשמה
חברי עמותת דורות ההמשך ובני דורות ההמשך
מארגוני הקהילות ומארגוני ניצולי השואה מרחבי הארץ –
נשמח לראותכם איתנו

