דורות ההמשך  -נושאי מורשת השואה והגבורה
Next Generations to Holocaust and Heroism

עמותת דורות ההמשך – נושאי מורשת השואה והגבורה
בשיתוף יד ושם,
מתכבדים להזמינכם:

לאירוע השנתי של העמותה לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ג
במלאת  70שנה למרד גטו וורשה

להוביל את הזיכרון
הערב יתקיים ביום שני ,מוצאי יום הזיכרון לשואה ולגבורה

כ"ח בניסן תשע"ג 8 ,באפריל 2013

בצוותא תל אביב ,רח' אבן גבירול ( 30לונדון מיניסטור קומת המרתף) אולם צוותא 1

בתכנית:

 19.00–18.30במבואה  -התכנסות וכיבוד קל
 19.45–19.00באולם –
• "לכל איש יש שם" – הקראת שמות בני משפחתנו שנספו בשואה ,על במת האולם (על פי הרשמה מראש ,פרטים להלן)
 • 19.45קריאת ה"נזכור" :נציג הדור השלישי בעמותה
• דברי פתיחה :מר שמואל סורק ,יו"ר העמותה
• דברים :מר אבנר שלו ,יו"ר הנהלת יד ושם
• שירה :הזמר והמלחין ,בן הדור השני ,חמי רודנר
•  70שנה למרד גטו ורשה" :ישראל גווע לעיני ואני פוכרת ידיים ואיני יכולה לעזור לו" –
קווים לדמותה של טוסיה אלטמן ,מלוחמות גטו וורשה שנספתה בשואה
גב' נעמה גליל ,מנהלת מחלקת הדרכה ,אגף הנצחה והסברה ,יד ושם
 20.30ההצגה "ברילאנט" – סיפור אהבה בין סבתא לנכדתה בתוכו פועמים זיכרונות השואה
המודחקים המטילים את צילם ומשאם הכבד על חיי השתיים.
סיפורה המשפחתי של השחקנית בת הדור השלישי לני שפיר ,ייעוץ וליווי מוסיקאלי :ניר ארז,
עיצוב תנועה :מיכל אלמוגי שלמון ,עיצוב תאורה :יעלי רוזן טל ,עריכת סאונד :יחזקאל רז.
הצגת הבכורה הועלתה בפסטיבל תיאטרונטו .2012
בסיום ההצגה תתקיים שיחה עם השחקנית לני שפיר בהנחיית מר יוסי שוב ,חבר הוועד המנהל
 21.45סיום משוער
הנחייה :בילי לניאדו ,סגנית יו"ר העמותה ויו"ר ועדת האירועים

נשמח לראותכם באירוע יחד עם בני הדור השלישי והרביעי
קריאת שמות הנספים "לכל איש יש שם"

חברי העמותה מוזמנים להשתתף בקריאת שמות בני משפחותיהם שנספו בשואה ובהדלקת נר לזכרם.
קריאת השמות תיערך עם תחילת האירוע בשעה  ,19.00בפני קהל המשתתפים.
משך ההקראה לכל קורא  2דקות לערך .קריאת השמות יכולה לכלול את שם הנספה ,הקשר המשפחתי עמו,
גילו ,מוצאו ומקום הירצחו .אפשרי לציין פרטים משמעותיים נוספים בקצרה( .נוכל לאפשר רק לכ 20-איש
לקרוא בשמות הנספים לכן יש להירשם בדחיפות).
אנו נעמיד לרשותכם צלם סטילס לצילום קוראי השמות
המעוניינים לקרוא בשמות יקיריהם מתבקשים להירשם מראש ובהקדם אצל שלומית רז מזכירת העמותה
(פרטי התקשרות להלן).
על הנרשמים שאושרו מראש ,להקדים ולהגיע לצוותא בשעה  18.15ולפנות לדוכן ההרשמה.

הרשמה לאירוע

דמי הכניסה לחברי העמותה ובני משפחותיהם – ₪ 35
דמי הכניסה לאורחים –  50ש"ח
מספר המקומות מוגבל  -נא להקדים להרשם.
(הערה :חבר עמותה הוא מי ששילם את דמי החבר לשנת  2012ו.2013 -
ניתן לשלם את דמי החבר גם בהרשמה הטלפונית וגם בערב האירוע).
להרשמה לקריאת שמות ,להזמנת מקומות לאירוע ולתשלום  -נא לפנות לשלומית רז מזכירת העמותה
טל'  077-5313493 -או  ,02-6443822או בדוא"לdorot.hahemshech@gmail.com :

חניה ותחבורה:

לבאים ברכב פרטי :דרך איילון ,כניסה למחלף השלום ופנייה ימינה לכיוון הקריה ושמאלה לרחוב דובנוב ,או דרך
רחוב אבן גבירול ופנייה שמאלה לרחוב קפלן או מדרך נמיר לרחוב קפלן ומשם שמאלה לדובנוב.
לחברינו מחיפה והצפון :אוטובוס יועמד לרשותכם אם יהיו מינימום  20משתתפים .האוטובוס יצא מהקריות
ויעצור בחיפה .להזמנת מקומות באוטובוס נא להתקשר לשלומית רז מזכירת העמותה.
חניונים ציבוריים ברחוב דובנוב :חניון "נאות אביב" ,לונדון מיניסטור בעלות של  ₪ 25לכל הערב; וחניון "אחוזות
החוף" בעלות של  ₪ 16לכל הערב.
בתחבורה ציבורית26 ,126 ,174 ,142 ,89 ,80 ,70 :
ברכבת :תחנת רכבת השלום ומשם מערבה לכיוון רחוב אבן גבירול.

