דורות ההמשך  -נושאי מורשת השואה והגבורה
Next Generation to Holocaust & Heroism Legacy - Israel

הנכם מוזמנים לאירוע מיוחד של עמותת דורות ההמשך

לציון יום הזיכרון הבין-לאומי
להנצחת קורבנות השואה

במלאת  73שנים לשחרור מחנה אושוויץ – ינואר 1945
האירוע יתקיים

ביום ראשון ,י"ב בשבט תשע"ח 28 ,בינואר 2018
בשעה  ,18:00במרכז ענב ,רח' אבן גבירול ,71
גן העיר תל אביב
הנושא המרכזי

אוהבים את ישראל שונאים יהודים?
המגמות של עיוות השואה באירופה כיום

תכנית הכנס:
18:00
18:30
19:00

20:00

• התכנסות עם שתייה חמה וקרה
• "נזכור" טקס זיכרון לקורבנות השואה מבני משפחותינו
• דברים :בילי לניאדו ,יושבת ראש עמותת דורות ההמשך
ד"ר חיים גרטנר ,מנהל אגף הארכיונים ,יד ושם
• הענקת תעודות הוקרה מטעם עמותת דורות ההמשך
• רב שיח בנושא :מה בין עיוות השואה לאנטישמיות במזרח אירופה
בהשתתפות:
ד"ר אפרים זורוף ,ראש מכון ויזנטל לחקר האנטישמיות
עופר אדרת ,כתב ”הארץ” ,מומחה לנושא 'פולין עכשיו ובעיית היהודים'
סם סוקול ,כתב התפוצות ב"ג'רוזלם פוסט" ,מומחה לאנטישמיות באוקראינה
מנחה :אריה גולן ,מגיש יומן הבוקר ,רשת ב'
• הקרנת סרט הקולנוע "העדות" ,זוכה פרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל חיפה 2017
הקדמה :במאי ותסריטאי הסרט עמיחי גרינברג

העדות  /ישראל 94 ,2017 ,דקות
סרט קולנוע מאת עמיחי גרינברג
מבוסס על אירוע אמיתי
זכה לאחרונה בפרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל חיפה 2017
הסרט התקבל גם למסגרת הרשמית של פסטיבל ונציה והשתתף בתחרות
ה"אוריזונטי" היוקרתית (.)Orizzonti Competition
סיפור החקירה בסרט מבוסס על מקרה אמיתי של רצח מחריד של יהודים שהתרחש
בשלהי מלחמת העולם השנייה בשדות כפר קטן באוסטריה ששמו רכניץ .במרכז הסרט
עומד היסטוריון ,הנלחם בהכחשת הטבח ,נגד כוחות עוצמתיים שמשרתים את השכחה
והנורמליזציה .במהלך החקירה מגלה ההיסטוריון ,שגם במשפחתו חבוי סיפור של הכחשה.
שחקנים :אורי פפר ,רבקה גור ,חגית דסברג ,ליאה קניג ,שמואליק עצמון ,מרים גבריאלי,
יצחק חזקיהו ועוד

 • 21:45סיום משוער
מנחה :טובה לשם ,יו"ר ועדת האירועים של העמותה
הפקה :ועדת אירועים  -בילי לניאדו ,חיים פישגרונד ,טובה לשם
כתובת מרכז ענב :גג גן העיר ,רח' אבן גבירול  ,71על יד כיכר רבין
חנייה :חניון גן העיר ,חניון "הבימה” ,חניון "גולדה"
דמי השתתפות בכנס:
לחברים (משלמי דמי חבר) – ₪ 40
לאורחים – ₪ 70
(דמי חבר שנתיים –  ₪ 150לאדם ₪ 200 ,לזוג ו ₪ 75-לצעירים עד גיל )26
משלמי דמי החבר זכאים להנחה בפעילויות העמותה במשך שנת התשלום
לתשלום בכרטיס אשראי באתר מאובטח של העמותה
יש ללחוץ על הקישור שלהלן ולציין בתוך הטופס שייפתח:
יום השואה הבין-לאומי
מספר המשתתפים
תוספת לדמי חבר לשנת ( 2018אם טרם שולמו)

להרשמה לאירוע ולתשלום נא ללחוץ כאן

