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

הנכם מוזמנים לאירוע המיוחד של עמותת דורות ההמשך
בשיתוף עם יד ושם

לציון יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קורבנות השואה
באדיבות ארכיון יד ושם

"אחרי אושוויץ"

במלאת  75שנים לשחרור המחנה  27 -בינואר 1945
האירוע יתקיים
ביום שני ,א' שבט תש"ף ,27.1.20 ,בשעה 17:30
בהיכל ווהלין ,רחוב כורזין  ,10גבעתיים
האירוע מתקיים בשיתוף ארגון מחנות ההשמדה של יוצאי יוון בישראל

באדיבות ארכיון יד ושם

יש מי שיגיד שהייתה זו רק שנה
שלוש פעמים ארבעה חודשים
אני אומרת אלו היו ימים
ולילות בלתי נגמרים
שתים-עשרה שעות היו ליום
ללילה שבע מאות דקות
כל דקה שישים שניות
וכל שנייה כאבה.
שיר שכתבה נערה בת שש-עשרה באושוויץ.
כתב היד של השיר נמסר למשורר האידי יורי סול ,כשביקר בפיוטרקוב בפולין על ידי ניצולת אושוויץ אווה בורז'יקובסקה.
הנערה כותבת השיר נספתה כנראה באושוויץ

תכנית הכנס:
 • 17:00התכנסות
 • 17:30דברים :בילי לניאדו ,יו"ר עמותת דורות ההמשך

18:15
18:45
19:15
19:30
20:00

אורי קלט ,מנהל שלוחת ביה"ס הבינ"ל להוראת השואה של יד ושם בהיכל ווהלין
• "נזכור" טקס זיכרון לקורבנות השואה מקרב בני משפחותינו
והדלקת נרות על ידי שורדי אושוויץ ונכדיהם
•"שישה מיליון אחים" – בני נוער כותבים שירים בעקבות המסעות לאושוויץ  -פרויקט מוסיקאלי
לזכרו של חלל השייטת יאיר אנגל ז"ל ,בנו של חברינו יוסף אבי יאיר אנגל.
השירים הולחנו וחלקם יושמעו במהלך האירוע על ידי זמרים צעירים
• אושוויץ כסמל הרוע וכמקור להכחשת השואה ועיוותה  -ראיון מצולם עם פרופ' יהודה באואר
מנחה :חיים פישגרונד חבר הוועד המנהל עמותת דורות ההמשך
• 'עדים אלמים'  -חפצים באוסף יד ושם המתעדים את חיי האסירים היהודים במחנה המוות אושוויץ-
מיכאל טל ,אוצר ומנהל מחלקת החפצים במוזיאון יד ושם
• "לא מחיק" – העברה בין-דורית של זיכרון אושוויץ
פרויקט צילומי של דבי מורג ,צלמת אמנית ,חברת הוועד המנהל של העמותה
• "אחרי אושוויץ"  -שיחה עם שורדי אושוויץ  -אסתר מירון ויעקב (ז'אקו) חנדלי,
בהנחייתה של ד"ר מלה מאיר ,חברת הוועד המנהל של העמותה
הפסקה

 • 20:30הצגת יחיד "לחיות שעה אחרי היטלר"  -הישרדותו של העיתונאי והסופר נח קליגר ז”ל באושוויץ
בביצוע השחקן איציק אבל
 21:30סיום משוער
מנחה :טובה לשם ,יו"ר ועדת האירועים של העמותה
הפקה :ועדת האירועים של העמותה
תודותינו לפורום המייעץ של האירוע:
לילי הבר ,בילי לניאדו ,טובה לשם ,מרים גרוטס מצרי ,דבי מורג ,ד"ר לאה פרייס,
חיים פישגרונד חבר הוועד המנהל עמותת דורות ההמשך ,יפה שלזינגר

מהרו להירשם כדי להבטיח את מקומותיכם באירוע
הכניסה על פי הרשמה ותשלום מראש

להרשמה לאירוע ולתשלום נא ללחוץ כאן
לפרטים נוספים ולסיוע בהרשמה ,במידת הצורך,
נא לפנות לרפי שפירא ,מזכיר העמותה,
בדוא"ל  amuta@dorot-hemshech.org.ilבטלפון054-4407111 :

עיצוב גרפי :אורנית אלוני

דמי השתתפות בכנס:
לחברים (משלמי דמי חבר ₪ 50 – )2020
לעמיתים ולאורחים – ₪ 70

