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

בשיתוף:

הפקולטה למדעי היהדות
המכון לחקר השואה
ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר

הנכם מוזמנים לאירוע מיוחד של עמותת דורות ההמשך

לציון יום הזיכרון הבין-לאומי
להנצחת קורבנות השואה

במלאת  74שנים לשחרור מחנה אושוויץ – 27בינואר 1945
האירוע יתקיים

יום ראשון ,כ"א שבט תשע"ט27.1.2019 ,
בשעה 19:00
בתיאטרון הקאמרי ,רח' ליאונרדו דה וינצ'י  ,30תל אביב

צילום :דבי מורג .מתוך פרויקט ״בלתי מחיק״

הנושא המרכזי

מחשבות על אנטישמיות
והכחשת השואה היום
"האנטישמי בחר בשנאה כי שנאה היא אמונה"

ז'אן פול סארטר

"אנטישמי הוא מי ששונא יהודים יותר ממה שצריך"

פתגם אירופאי

תכנית הכנס:
18:15
19:00

20:20
20:40

• התכנסות בלובי
• תחילת האירוע באולם
• "נזכור" טקס זיכרון לקורבנות השואה מקרב בני משפחותינו
והדלקת נרות על ידי בני הדור השלישי לשורדי השואה
"שישה מיליון אחים" – פרויקט מוסיקאלי לזכרו של חלל השייטת יאיר אנגל ז"ל
בני נוער כותבים שירים בעקבות המסעות לאושוויץ
• דברים :בילי לניאדו ,יו"ר עמותת דורות ההמשך
קולט אביטל ,יו"ר מרכז הארגונים
• הרצאות בסגנון :TED
 ד"ר נעמה שי"ק ,מנהלת מחלקת פיתוח למידה מקוונת ביד ושם –לתרגם ללשון אנושית דברים לא אנושיים  -על ה 27-בינואר ,השחרור והחזרה לחיים
 פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ ,ראשת המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר באוניברסיטת בר-אילן-מה? היתה שואה? בטח הכל אשמת היהודים!  -מבט על האנטישמיות העכשווית
 ד"ר רונן ברגמן ,עיתונאי  -הכחשת השואה החדשה והחוק הפולניהפסקה
ההצגה מיהו יהודי

קומדיה שנונה על הבעיה היהודית מאת ז'אן קלוד גרימברג.
תרגום :רמי ברוך .בימוי :אמיר י .וולף.
בהשתתפות :רמי ברוך ,שלמה וישינסקי.
השאלה הנצחית (והאקטואלית) – מיהו יהודי ,עולה דרך סדרת שיחות שנונות
ומשעשעות בין שני שכנים בחדר מדרגות של בניין דירות פריזאי .השכן הקתולי,
בשליחות אשתו הסקרנית ,מנסה לברר ,תוך סדרת מפגשים עם שכנו היהודי ,מה
זה אומר להיות יהודי? מהם ההבדלים ביניהם ומדוע הוא (השכן היהודי) לא מחזיר
את השטחים ופותר את הסכסוך?
מחזה מצחיק ,שנון ועדכני ,שנשען על מסורת האבסורד הצרפתית ,ומנסה להגדיר
את ההבדלים בין אנטישמי לגזען ,בין יהודי לאתאיסט ,ובין שונאי יהודים לסובלי
יהודים .נוגע לכל יהודי באשר הוא ולא רק ליהודים.

 • 22:00סיום משוער
מנחה :טובה לשם ,יו"ר ועדת האירועים של העמותה
הפקה :ועדת אירועים  -בילי לניאדו ,טובה לשם ,דבי מורג ,חיים פישגרונד

מהרו להירשם כדי לשמור את מקומותיכם באירוע מיוחד זה
הכניסה על פי הרשמה ותשלום מראש
דמי השתתפות בכנס:
לחברים (משלמי דמי חבר ₪ 50 – )2019
לאורחים – ₪ 70
ההרשמה עד  25בינואר או עד גמר הכרטיסים
שיבוץ המקומות יהיה על פי סדר ההרשמה.
הכרטיסים יימסרו בקופת התיאטרון ביום האירוע החל משעה 18:15

להרשמה לאירוע ולתשלום נא ללחוץ כאן
לידיעת חברינו בסניף חיפה והקריות ובסניף ירושלים:
אוטובוסים במחיר סמלי יועמדו לרשותכם בהרשמה של עשרים נוסעים ומעלה בלבד.
פרטים על ההסעות ,העלות ותחנות האיסוף ,סמוך ליום האירוע

