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

בית שלום עליכם

הקורס הזה מיועד לכם!

העולם היהודי שהיה
וממשיך לחיות בליבנו
אירוע הסתיו של עמותת דורות ההמשך – נושאי מורשת השואה והגבורה

יתקיים ביום ה’ ,ב’ בחשוון תשע”ג 18 ,לאוקטובר 2012
בבית שלום עליכם ,רח’ ברקוביץ  4תל אביב (מאחורי מוזיאון תל אביב)
בתכנית:

דוד דז'ינצ'רסקי ( )1912-1970מראה לודז' ,שמן על בד .מאוסף המוזיאון לאמנות ,יד ושם ,ירושלים .תרומת אריה אדליסט ,רמת גן

אם גם אתם ,כמו רבים מבני דורנו ,לא זכיתם ללמוד את נושא השואה בצורה ראויה
אם רצונכם להתעמק בנושאים הקשורים לעולם היהודי שהיה ואיננו עוד
אם גם אתם רוצים להנחיל לדורות הבאים את זיכרון השואה בצורה נאותה יותר

 – 19:00 – 18:30התכנסות ,הרשמה וכיבוד קל
 – 19:00תחילת האירוע
הורודוק; מראות מהעיירה היהודית במזרח אירופה בשנות השלושים .סרט קצר (מאוסף בית התפוצות)
דבר יו"ר עמותת דורות ההמשך :מר שמואל סורק
הבמה ללימודי השואה והמורשת היהודית* – הפרויקט החדש של העמותה לשנת תשע”ג:
הקורס הראשון" :על פרשות דרכים ,דילמות :השואה – לפניה ואחריה",
ד"ר מלה מאיר ,חברת הצוות לניהול הפרויקט
“החיים שנעלמו” – תמונות שצולמו על ידי רומן וישניאק במזרח אירופה בשנים ,1939 – 1935
(מאוסף בית התפוצות)
הרצאה“ :מות העיירה” – פרופסור יהודה באואר ,יד ושם ,מחבר הספר בשם זה.
מופע" :א יידישע מאדרה" – קולאז' של מיטב שירי הלאדינו ושירי היידיש ,החל מרומנסרות ושירה בלאדינו
מתוך הספרות המוזיקאלית היהודית ,יחד עם קלאסיקות יידישאיות חדשות וישנות של מיטב תרבות היידיש.
שילוב מרתק של שפות ותרבויות הקרובות זו לזו יותר ממה שחושבים...
מופע שיש בו זווית חדשה ,צעירה והומוריסטית לניבים היהודים העתיקים שחשוב לשמר.
מנחה :העיתונאי והסופר רוביק רוזנטל.
שרים :דגנית דדו ויוני אילת ,ניהול מוסיקאלי ופסנתר :יובל קידר
הנחייה :גב' טובה לשם ,חברת הוועד המנהל.
ייזום והפקה :בילי לניאדו וטובה לשם ,ועדת האירועים של העמותה.

נשמח לראותכם עמנו באירוע הסתיו של עמותת דורות ההמשך
דמי כניסה ₪ 40 :לחברי עמותה ₪ 55 ,לאורחים
יש להירשם מראש לאירוע ,מספר המקומות מוגבל
להרשמה ולתשלום :נא לפנות לשלומית רז ,מזכירת העמותה ,בטלפונים077-5313493 ,02-6443822 :
(ניתן גם להשאיר הודעה במענה הקולי) או בדוא"לdorot.hahemshech@gmail.com :

רצוי לשלם בכרטיסי אשראי ,קבלה תימסר באירוע

oranitaloni.com

*הרשמה לבמה ללימודי השואה והמורשת היהודית:

ניתן יהיה בסיום האירוע להצטרף לקורס השנתי הראשון של הבמה
ללימודי השואה של העמותה" :על פרשות דרכים :דילמות :השואה
– לפניה ואחריה" ,הקורס יתחיל בבית שלום עליכם ביום חמישי ה8-
לנובמבר  2012ויימשך כל השנה בימי חמישי ,בין השעות 20:00 – 18:00
דמי ההשתתפות בקורס לחברי העמותה ₪ 700 :ולמי שאיננו חבר:
 ,₪ 820תינתן הנחה לבני זוג.

דמי חבר שנתיים

חברינו מתבקשים בהזדמנות זו לשלם דמי חבר שנתיים לשנת 2013
(או להשלים ל 2012-למי שעדיין לא שילם) .בסך  ₪ 120לאדם או 180
 ₪למשפחה.
תשלום דמי החבר השנתיים מסייעים לנו לפעול למענכם כל השנה
ומעניקים לכם הנחות בתשלומים לאירועים ולקורסים השונים.
לידיעתכם ,תרומה לעמותה מוכרת על ידי שלטונות המס (סעיף .)46

