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

ללמוד כדי לדעת ולהעביר לדורות הבאים

הנכם מוזמנים לשנה השמינית
של הבמה ללימודי השואה והמורשת היהודית ,באזור המרכז
חלק ראשון:
"בערפל הנדודים"  -פליטים ופליטּוּ ת יהודית בשואה
לציון  80שנה לפרוץ מלחמת העולם השנייה – שנה ב'

חלק שני:
ערבות הדדית יהודית בשואה
אם אתם חשים ,כמו רבים מבני דורנו ,שלא זכיתם ללמוד כראוי את נושא השואה
והשלכותיה ואתם רוצים להעמיק בנושא למענכם ולמען הדורות הבאים
הבמה ללימודי השואה והמורשת היהודית מיועדת לכם.
הפרויקט הייחודי ללימוד וליבון סוגיות מרכזיות בנושא השואה ,של עמותת דורות
ההמשך – נושאי מורשת השואה והגבורה ,מתקיים זו השנה השמינית באזור המרכז
ומיועד לבני דורות ההמשך ולכל מי שנושא השואה מעניין וקרוב ללבו.

הבמה תתקיים בבית ווהלין ,רח' כורזין  ,10גבעתיים
בימי רביעי ,אחת לשבועיים ,בין השעות 20.30–17.30
( 14מפגשים ,כולל שתי הרצאות או הרצאה וסרט,
וכן סיורים במוסדות הנצחה ברחבי הארץ)
תכנית הבמה:
מפגש

תאריך

מרצים

נושא

חלק ראשון" :בערפל הנדודים"  -פליטים ופליטּות יהודית בשואה (המשך הקורס מהשנה הקודמת)

כנס הסתיו

1

30.10.19

"לי נקם ושילם"  -היישוב ,השואה וקבוצת הנוקמים של אבא קובנר
השקת ספרה החדש של פרופ' דינה פורת
הרצאה מלווה בקטעי סרטים
מפגש עם "הנוקמים" שחיים בינינו היום
"אונדזער טראט – מיר זיינען דא"
שירים וקטעי קריאה מתוך הספר ,עם הזמר והשחקן יוני אילת

2

13.11.19

הרצאה :יהדות איטליה בשואה
הקרנת הסרט" :שלושה אחים ומערה" במאית :תמר טל ענתי

בתיה דביר

3

27.11.19

הרצאה :להציל את שארית ישראל בהונגריה
הקרנת הסרט" :ללא גורל" ,במאי לאיוש קולטאי ,תסריטאי הסופר אימרה קרטס ( 140דקות)

ד"ר אילה נדיבי

11.12.19

סיור באתרי מוזיאון יד מרדכי

4

בין השעות
16.00–09.30

פרופ' דינה פורת

(שימו לב ,מפאת אורכו של הסרט ,המפגש יסתיים בשעה )21.20

סיור במוזאון ,באתר השחזור ,בפסל אנילביץ ,בקבר חסיד אומות העולם והרצאה
(התוכנית תפורט קרוב למועד הסיור)

5

1.1.20

הרצאה :הישרדות והשמדות – קהילת הבלקן בתקופת השואה
הקרנת הסרט" :הקוד האלבני" דברי פתיחה מפי במאית הסרט

ד"ר אנג'ל צ'ורפצייב
הבמאית ד"ר יעל קציר

6

15.1.20

הרצאה :בין טרגדיה לאהבת אדם פלאית
סיפורה הייחודי של יהדות סלובקיה בשואה ולפניה
הקרנת הסרט "הנשכחים" על יהדות יוגוסלביה בשואה ,במאית ניצה גונן

פרופ' חנה יבלונקה

7

29.1.20

ישראל ערבים זה לזה – מה כוונתה האמיתית של אמירה זו?
הרצאות:
התגייסות של יהודים ודיפלומטים מאמריקה הלטינית
להצלת יהודים בשואה באמצעות תעודות מזויפות
לו היו לי שני רובים הייתי יורה בשתי ידיים – על פעילות ההצלה של
הרב מיכאל דב וייסמנדל ,במסגרת "קבוצת העבודה" בסלובקיה

8

12.2.20

הרצאה" :מנהיגות ערכית ,מוסרית ואחראית"  -מנהיגות יהודית בגרמניה
בין השנים 1943-1933
הקרנת הסרט "האיש הנעלם" – סיפורו של וילפריד ישראל ,במאי יונתן ניר

9

26.2.20
הרצאה :שנחאי  -עיר מקלט על היהודים הבגדדים שסייעו לפליטים היהודים מאירופה
הקרנת הסרט "זורח"  -על פועלו של זרח ורהפטיג להצלת יהודי וילנה ,במאי אדיר זיק.
דברי הקדמה ושיחה עם נילי מימון ,בתו של זרח ורהפטיג

חלק שני :ערבות הדדית יהודית בשואה

הרצאת פתיחה:

פרופ' ג'ודי באומל שוורץ
ד"ר אפרים זדוף
ד"ר ליאור אלפרוביץ
ד"ר גדעון גרייף
רותי מרשנסקי
השופטת בדימוס נילי מימון

10

18.3.20

הרצאה :מי ידאג לילדים – הצלת ילדים יהודים במערב אירופה בידי חברי מחתרת יהודים
הקרנת הסרט "המסע של פאני" ,במאית לולה דויאון ,הפקה :מדיטק חולון

ד"ר נילי קרן

11

1.4.20

הרצאה :הסוהר מבלוק  – 11סיפורו של יעקב קוזלצ'יק שהיה סוהר באושוויץ
הקרנת הסרט :פרשת קוזלצ'יק ,הסבר על תהליך הכנת הסרט והתחקיר מפי מפיק הסרט

אמיר השכל
המפיק טובי ארבל

13.5.20

סיור במכון "משואה" ,כולל ביקור בתערוכות והרצאה
יד לבנים נתניה ,סיור באנדרטת הקרון ובאנדרטת הלחימה היהודית בשואה

ד"ר מלי אייזנברג

12

בין השעות
16.00–09.30

13

20.5.20

14

3.6.20

(התוכנית תפורט קרוב למועד הסיור)

ד"ר בלה גוטרמן

הרצאה :צביה האחת – סיפור חייה של צביה לובטקין בשירות ההצלה והלחימה
הצגת יחיד מוזיקלית :הבת של אבא שלי  -בלה בריקס-קליין שחקנית בת הדור השני

מפגש הסיום :הלחימה היהודית הפרטיזנית

הרצאה :היהודים מושמדים כעם – דיווחי המודיעין הפרטיזני על רצח יהודי בריה"מ
הם היו הכתובת ביער – סיפורו של מחנה המשפחות של האחים ביילסקי
"אל נא תאמר הנה דרכי האחרונה" – שירים ששרו הפרטיזנים וחיילי הצבא האדום
בחזית וביערות ,הזמרת מארינה יעקובוביץ

ד"ר יעקב פלקוב
עשי ויינשטיין

בתו של הפרטיזן עשהאל ביילסקי

נשמח לראותכם עמנו גם השנה וליהנות ביחד אתכם
מההרצאות המגוונות ,מהמרצים המובילים ,מהסרטים ומהסיורים
הערות:
 ועדת ההיגוי של הבמה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכנית פתיחת הבמה מותנית במינימום המשתתפים הדרושחניה ותחבורה:
חניה ללא תשלום במגרש החניה שמול בית ווהלין החל משעה  ,17:00על בסיס מקום פנוי וכן ברחובות הסמוכים.
אוטובוסים שמגיעים למקום:
 34מתחנה מרכזית תל אביב
 104מתחנה מרכזית תל אביב
 55מתחנת הרכבת ארלוזרוב (סבידור)
 56מתחנת הרכבת השלום ,על גשר השלום (קווים)
 57מקניון איילון
 58מקניון איילון
 43מבת ים
 64מפתח-תקווה

עלות הבמה
₪ 690
₪ 750
₪ 790
₪ 870

לתלמידים ותיקים כולל בני /בנות זוגם
לתלמידים חדשים כולל בני/בנות זוגם
לתלמידים ותיקים
לתלמידים חדשים

חברי עמותה
חברי עמותה
שאינם חברי עמותה
שאינם חברי עמותה

הערה :חבר בעמותה הוא מי ששילם דמי חבר לשנת 2019
דמי חבר שנתיים ₪ 150 :ליחיד ו ₪ 200-לבני זוג
לידיעתכם :חברות בעמותה מזכה בהנחות לכל פעולות העמותה במהלך השנה הקלנדרית ומסייעת לפעילות העמותה.
דמי ביטול:
 .1ביטול ההרשמה משבועיים לפני תחילת הקורס – ₪ 50
 .2ביטול הרשמה עד  3מפגשים לאחר מועד תחילת הקורס – המשתתף יחויב במחיר היחסי של המפגשים שבהם נכח
פלוס עלות דמי ביטול בסך ₪ 50
 .3לא יינתן החזר בעבור היעדרות ממפגשים ,אלא במקרים חריגים בלבד ,וזאת על פי שיקול דעתה של ועדת ההיגוי

נרשמים יקרים
להרשמה ולתשלום וכן לתשלום דמי חבר בכרטיס אשראי בלבד ,לחצו על הקישור לאתר המאובטח של
עמותת דורות ההמשך והקישו על הסל המתאים
(במה בית ווהלין :תלמיד ותיק חבר עמותה ,תלמיד חדש חבר עמותה ,תלמיד ותיק שאיננו חבר ,תלמיד חדש שאיננו חבר),
בהמשך ייפתח טופס שבו יהיה עליכם למלא את כל הפרטים הדרושים.
ניתן לשלם בשלושה תשלומים .אישור יינתן במקום ,קבלה תגיע למייל שלכם בשעות הלילה.

להרשמה ולתשלום לחצו כאן
המתקשים בתהליך ההרשמה והתשלום מוזמנים לפנות למזכיר העמותה ,רפי שפירא
במייל  amuta@dorot-hemshech.org.ilאו בטלפון 054-4407111
בואו גם השנה בהמוניכם וצרפו את חבריכם לפרויקט הייחודי הזה
מובטחת לנו שנה מרתקת ומחכימה
צוות ניהול הבמה :בוניה בן אליעזר ,בילי לניאדו ,טובה לשם ,חיים פישגרונד ,רחל רוזנשטיין

