דורות ההמשך – נושאי מורשת השואה והגבורה
Generation to Generation: Bearers of the Holocaust and Heroism Legacy

" דור המשך לסיפור" –
סדנה ייחודית לדורות ההמשך של ניצולי השואה
ללימוד הכלים לסיפור הזיכרון המשפחתי
הצורך בשימור זיכרון השואה הפרטי של הורינו כחלק מהזיכרון הקולקטיבי ,והמחויבות
שלנו כבני ניצולים להעביר את סיפור השואה של ההורים הניצולים לדורות הבאים ,הניעו
אותנו – עמותת "דורות ההמשך" ,ליזום ולבנות ,בצוותא עם "יד ושם",
סדנה מיוחדת במינה לבני הדור השני ושלישי .
למזלנו ,לא היינו עדים לתופת ,אבל אנו חיינו/חיים במחיצת הורינו שהיו עדים לה ,ועתה אנו
רוצים לספר את הסיפור ששמענו מהם ולתאר את חיינו עמם.
זו אינה עוד סדנה של "מספרי סיפורים" ואף לא סדנה של "מספרי עדות" .הייחודיות של
הסדנה באה לביטוי בדברים אלה:
נלקחת בה בחשבון ,כמובן ,המעורבות הרגשית של המספר בן הדור השני/השלישי,
אבל ייעשה בה ניסיון לבודד ולהפריד מטענים רגשיים וציפיות ,אשר למרות
הלגיטימיות שלהם – אינם רלבנטיים לשומע העתידי.
הסדנא עוסקת גם בקהלי היעד השונים ,במטרות שונות ומגוונות למפגשים
העתידיים ,בתהליכים קבוצתיים ,בתקצוב אפקטיבי של הזמן האישי ,בבנייה ובהבניה
של הקטע המסופר ובהשפעה של המפגשים עם קהלי היעד על המספר עצמו.
את כל זאת אנו עושים בעזרתו של הפסיכותרפיסט משה שטרנברג-הראל ,איש צוות
"עמך" לשעבר ,שצבר ניסיון רב בתחום זה בעבודתו עם ניצולי השואה ,שלמדו ביד
ושם כיצד לספר את עדותם.
הסדנה כוללת גם חלק עיוני נרחב ובו שמונה הרצאות על תולדות השואה )רצ"ב
הנושאים( .כל ההרצאות מועברות על ידי מרצים וחוקרים מנוסים ומוסמכים משלוחת
בית הספר ללימודי השואה של יד ושם בבית ווהלין.
לקראת סיום ייעשה מאמץ להפגיש את משתתפי הסדנה עם קהל יעד אמיתי.
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הסדנה נערכת

בשלוחת בית הספר המרכזי להוראת השואה של "יד ושם",
בית ווהלין ,רח' כורזין  ,10גבעתיים

מדי יום א' בשבוע ,החל מה 24-בדצמבר  ,2006ג' טבת תשס"ז
הסדנה כוללת  12מפגשים שבועיים ,המתקיימים בין השעות 20.45 - 17.30

לבוגרי הסדנה תוענק תעודת סיום
והם יוכלו להשתלב בעתיד בעבודה החינוכית בתחום ,במסגרות שונות.
תכנית הסדנה:
התאריך

הנושא

מס' השעות

24.12.06

מפגש עם משה שטרנברג הראל

1.5 + 1.5

31.12.06

מפגש עם משה שטרנברג-הראל

1.5 + 1.5

7.1.07

14.1.07
21.1.07
28.1.06
4.2.07

11.2.07
18.2.07

25.2.07

הרצאה :מבוא לנושא השואה – מרעיון לביצוע )(1939 -1933
– גב' פרומי שחורי

1.5

מפגש עם משה שטרנברג הראל

1.5

הרצאה :גטואיזציה בראי הקולנוע – גב' שלומית טליסמן

1.5

מפגש עם משה שטרנברג-הראל

1.5

הרצאה :ילדות ונעורים בשואה – גב' נעמי גרוסמן

1.5

מפגש עם משה שטרנברג-הראל

1.5

הרצאה :אמהות מול הכיליון – גב' פרומי שחורי

1.5

מפגש עם משה שטרנברג הראל

1.5

הרצאה :קשיים בגיבושה של תודעת הלחימה בגטאות פולין –
גב' פרומי שחורי

1.5

מפגש עם משה שטרנברג-הראל

1.5

הרצאה :מהכחדה עקיפה להכחדה ישירה – גב' פרומי שחורי

1.5

מפגש עם משה שטרנברג -הראל

1.5

הרצאה :חיי יום -יום של האסירים במחנות הריכוז וההשמדה
– ד"ר גדעון גרייף

1.5

מפגש עם משה שטרנברג -הראל

1.5

הרצאה :השחרור והחזרה לחיים – גב' שלומית טליסמן

1.5

מפגש עם משה שטרנברג-הראל

1.5
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11.3.07

מפגש עם משה שטרנברג-הראל

1.5+1.5

18.3.07

מפגש סיכום – משה שטרנברג-הראל

1.5+1.5

הערה :בין שני חלקי כל מפגש תהיה הפסקה של רבע שעה.

התשלום:
 הודות לסיוע הנדיב של "יד ושם" העלות לחבר העמותה  ₪ 325בלבד . -למי שאיננו חבר המחיר .₪ 395 -

לנוכח הביקוש הרב לסדנא ,אנו נשקול קיום מחזורים נוספים בהמשך.
המעוניינים מתבקשים לפנות לדוא"ל העמותהdorot_hemshech@walla.co.il :
אנו נרכז את הפניות ונעבירן לרכזות הסדנא.

דורות ההמשך ,ת.ד ,22127 .תל-אביב  61221טל' 052-2683834
דוא"לdorot_hemshech@walla.co.il :
Generation to Generation, P.O.Box 22127 Tel-Aviv 61221,Israel , Tel:+972-52-2683834
E-Mail: dorot_hemshech@walla.co.il
אתר אינטרנטWebsite: http://www1.yadvashem.org/heb_site/heb_remembrance/dor/home_dor.html :

3

