
סדרת הרצאות חודשיות, בימי ג', מפי מרצים מומחים מטעם "יד ושם", 
כולל סיור ייחודי ומודרך ב"יד ושם", ירושלים

הסדרה תיפתח ביום שלישי, ז' בחשוון תשע"ט
23 באוקטובר 2018 בשעה 18.00

ותתקיים באשכול פיס, רח' דפנה 52 קריית ביאליק, בין השעות 19:30-18:00

תכנית הקורס:

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

"הכול אסור לנו והכול אנו עושים"
המאבק לשמירה על רוח האדם בתקופת השואה
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תאריך נושא / הרצאה מפגש

גיא שמר

גיא שמר

נעמה גליל 
וצוות יד ושם

חיים מגירה

נעמה אגוזי

נעמה גליל

חיים מגירה

נעמה גליל 

ד"ר שרה רוזן

נעמה אגוזי

פרופ' חנה יבלונקה

"בזרועות זרים" - סיפור של החלטה הורית ואלפי ילדים בקינדער-טרנספורט -
מן הרייך לבריטניה

ביקור ביד ושם – על רוח האדם בתקופת השואה – סיור במוזיאון האמנות, 
בבית הכנסת ובתערוכות החדשות: "הבזקי זיכרון" – צילום בתקופת השואה, 

"אומרים ישנה ארץ" - כיסופים לארץ ישראל בתקופת השואה 

"מווישיי עד וישיי" – סיפורו של פליקס זנדמן, נער מגרודנו. 
ההרצאה תשולב בקטעי סרטים תיעודיים

"לחיות בכבוד ולמות בכבוד" - על יהודים שסיכנו עצמם בהצלת יהודים: 
סיפורם של האחים ביילסקי, סיפור מחתרות הצלה בצרפת ובסלובקיה 

וסיפורו של הרב קסוטו מאיטליה

לשמור על החיים בממלכת המוות - רוח האדם במחנות טרנסניסטריה

אלפרד נקש, האלוף ששחה נגד כל הסיכויים – 
מאלג'יר לצרפת, לאושוויץ ובחזרה

"אימא, כבר מותר לבכות?" - על "החזרה לחיים" של שארית הפליטה 

"העתיד היה למחרת" - המאבק להישרדות בעולם המחנות

"בעומדי על הגבול בין חיים ולמוות... ברצוני להיפרד מידידיי ומעבודותיי" - 
אמנים יוצרים בתקופת השואה 

"אם יבוא קצי – יומני מה יהיה עליו?" – )מתוך יומנו של חיים אהרון קפלן( – 
על יומנים וכותביהם ומכתבים אחרונים בתקופת השואה

ציירים, צלמים, סופרים ובמאי קולנוע מתעדים חיים
על יוצרים ויצירה יהודית בין שתי מלחמות העולם 23.10.18

6.11.18

27.11.18

18.12.18

8.1.19

5.2.19

19.3.19

9.4.19

30.4.19

21.5.19

11.6.19

בחסות

עלות הסדרה
)ל- 11 הרצאות, כולל סיור מודרך ביד ושם הנחשב לשני מפגשים(

לחברים ולבני זוגם )משלמי דמי חבר לשנת 2018(: 290 ₪ 
לאחרים )כולל בני זוג שאינם חברים(: 350 ₪

ניתן לשלם ב-2 תשלומים
לידיעתכם, דמי חבר שנתיים: 150 ₪ לאדם ו- 200 ₪ לשני בני זוג, 

תשלום דמי חבר מזכה בהנחות משמעותיות לכל  פעילויות העמותה ברחבי הארץ
מהרו להירשם!!!

להרשמה ולתשלום בכרטיסי אשראי יש להיכנס לאתר המאובטח של עמותת דורות ההמשך 
ולמלא את הפרטים הנחוצים.

 בפתיחת הקישור אנא שימו לב לפרטים הללו: 
1. בשורת תעודת הזהות יש לרשום 9 ספרות 

2. בשורת ה-CCV יש לרשום את שלוש הספרות האחרונות מאחורי לכרטיס 
3. בשורת "הערות" חשוב לציין: במה בקריות, וכן מספר הנרשמים, מס' התשלומים וכו' 

4. אם צירפתם דמי חבר לתשלום אנא ציינו זאת גם כן בסעיף "הערות"

 לביצוע ההרשמה נא לחצו כאן
לעזרה במילוי הטופס והתשלום ולפרטים נוספים ניתן לפנות לחברות העמותה: 

הניה אביאל בטל. 050-8767444 או קרלה נאור: טל. 052-4830624    

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הקורס במקרה שלא יהיו מספיק נרשמים, 
או להחליף מרצים או נושאים במהלך הקורס, במקרה הצורך.

נשמח לראותכם עמנו
ד"ר זהבה תנא, יו"ר סניף חיפה והקריות וחברת הוועד המנהל של העמותה

ללמוד כדי לדעת
ולהעביר לדורות הבאים

סניף חיפה והקריות 
של עמותת דורות ההמשך – נושאי מורשת השואה והגבורה

בשיתוף יד ושם, עיריית קריית ביאליק ורשות המתנ"סים
שמח  להזמין

את בוגרי שני הקורסים הראשונים  של "הבמה" שהסתיימו בהצלחה מרובה
יחד עם שאר חברי הסניף, בני דורות ההמשך והציבור הרחב, המעוניינים 

להרחיב את הידע שלהם בנושא השואה
ללימודי השנה השלישית של הבמה ללימודי השואה  והמורשת היהודית

 סניף חיפה והקריות )תשע"ט(
בנושא:

https://direct.tranzila.com/dorot200pm/

