
 

 

 הנכם מוזמנים לאירוע המרכזי של עמותת דורות ההמשך

 יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ח לציון

 בנושא:

 

 כאב השיבה הביתה
 

 
 1946, פולין                                                             בסיום המלחמה לאטביה                                     

 

 

 האירוע יתקיים במוצאי יום הזיכרון

  12.4.2018 | חכ"ז בניסן תשע" |יום חמישי  

 18:30שעה ה, החל מ3סינמטק תל אביב, אולם מס' 
 
 
 

 קלהרשמה וכיבוד  ,התכנסות – 18:30

 על פי הרשמה מראש )ראו להלן( – קריאת שמות הנספים "לכל איש יש שם" – 19:00

  תחילת הטקס – 19:30
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 :חלק א' 

 "שנה למדינת ישראל 70במלאת  –בסימן "ניצולי השואה מעצבים זיכרון ובונים מדינה  

 נזכור" קריאת" 

 על ידי שורדי שואה שתרמו לבניית המדינה ולעיצוב הזיכרון: שה נרות זיכרוןיטקס הדלקת ש 
 אסתר מירון, ברוך שוב מנחם מוריץ, רחל לוין, דוד גור, שמעון גרינהויז, 

 :עמותת דורות ההמשךשבת ראש , יובילי לניאדו דברי פתיחה 

 :דברים   

  הנהלת יד ושם שב ראשיו ,אבנר שלו

 מפקד חיל האוויר לשעבר ובן הדור השני ,אליעזר שקדי

 מספרים על ניסיונם  אסתר מירון ושמעון גרינהויז, רחל לויןשורדי השואה  – השיבה הביתה

 לשוב לבתיהם באירופה בסיום המלחמה 

 שירי געגועים לבית שהיה ואיננו; למקום רחוק אחרי הים לקול תפילה מבית ריק;  – נמל הבית
דניאלה סקורקה והפסנתרן  הזמרתלמקום אליו תמיד נחזור בדמיונות, בחלומות ובדמעות. עם 

 דוד זבה
 

 ועדת האירועים ראש שבתהנחיית האירוע: טובה לשם, יו
 

 :'חלק ב – 20:15

 "1945הקרנת הסרט "

     בפסטיבל הקולנוע הבינלאומי בירושלים 2017זוכה פרס אבנר שלו יו"ר יד ושם לשנת 

 במאי: פרנץ טורוק

 
 

, ימי הכיבוש הרוסי שלאחר מלחמת 1945כפר הונגרי קטן באוגוסט 
ובחיר לבה  . אווירת החג שפשטה לקראת חתונת בת הפקידםהעול

 –נעכרת עם הופעתם של שני זרים לבושי שחורים בתחנת הרכבת 
יהודים דתיים, ובידיהם כבודה מסתורית. נוכחותם של האורחים הבלתי 
קרואים זורעת בכפר תהיות: יש החוששים שהם באו כדי לגבות את 
ירושתם החוקית, ואחרים חוששים שהגעתם מבשרת על הגירה המונית 

ודדות עם פשעי מכל, שיבת היהודים משמעה התמ קרבה. אך יותר
 העבר והודאה בחטא.

 
 סיום משוער – 21:45

הבוגריםילדיכם ונכדיכם עם בואו לאירוע  
 

 בילי לניאדו, טובה לשם, חיים פישגרונד – ועדת האירועיםהפקה: 
 

 ₪ 40 –( 2018העלות: לחברי עמותה )משלמי דמי חבר לשנת 
 ₪ 65לאורחים: 

 לזוג(₪  200-ליחיד ו₪  150)לידיעתכם, עלות דמי חבר לשנה 

 באתר התשלומים המאובטח של העמותה ,להרשמה, תשלום דמי ההשתתפות ודמי החבר

 עבור מה התשלום וכמה אנשים משתתפים בהערותלציין כמו גם  נא ללחוץ כאן

 

            
 ת שמות הנספים "לכל איש יש שם"קריא

 ההמשך מזכירת עמותת דורות ,שלומית רזאצל  מראשיש להירשם "א. דקות כ 2, בדבל נשיםא עשרה

 3822-644-02 :מס' טלפוןבהודעה בהשארת או  dorot.hahemshech@gmail.comדוא"ל: 
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