
עלות:
לחברי עמותה )משלמי דמי חבר לשנת 2019( – 40 ₪

לאורחים: 60 ₪ 
עלות דמי חבר לשנה: 150 ₪ ליחיד ו-200 ₪ לזוג

להרשמה לאירוע ולתשלום נא ללחוץ כאן

עמותת דורות ההמשך מזמינה אתכם לאירוע המרכזי לציון

הנושא המרכזי

יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ט

קולנוע דוקומנטרי בנושא השואה
לשירות הזיכרון וההנצחה לדורות הבאים

21:30  • סיום משוער

מנחה: טובה לשם, יו"ר ועדת האירועים
הפקה: ועדת האירועים 

דורות ההמשך - נושאי מורשת השואה והגבורה
Next Generation of Holocaust & Heroism Legacy - Israel
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האירוע יתקיים במוצאי יום הזיכרון
יום חמישי | כ"ז בניסן תשע"ט | 2 במאי 2019 | בשעה 18:00

באודיטוריום של מכללת לוינסקי לחינוך 
רחוב שושנה פרסיץ 15, תל-אביב

במרכז האירוע 
הענקת "אות עמותת דורות ההמשך על מפעל חיים בתחום השואה"

ליוצר הקולנוע הדוקומנטרי מר בוריס מפציר
על תרומתו לתיעוד, לזיכרון ולהנצחת שואת יהודי בריה"מ

תכנית הכנס:

חלק א'

חלק ב'

• "נזכור" טקס זיכרון לקורבנות השואה מקרב בני משפחותינו

• הדלקת שישה נרות זיכרון על ידי שורדי שואה ונכדיהם

• דברים: בילי לניאדו, יו"ר עמותת דורות ההמשך
             ליטל בר, מנהלת הספריות יד ושם

• שירה: אונטער דיינע ווייסע שטערן – שירי צער ונחמה שנכתבו בגטו וילנה                                                                  
           עם השחקן והזמר, מנדי כאהן, מייסד "יונג יידיש"

18:30

חלק ד' 19:50

 18:00-18:30

• קריאת שמות הנספים "לכל איש יש שם"

• פתיחת האירוע

טקס הענקת "אות עמותת דורות ההמשך על מפעל חיים בתחום השואה" 
ליוצר סדרת הקולנוע הדוקומנטרית על גורל יהודי בריה"מ בשואה מר בוריס מפציר

חלק ג' 19:30

• דברים על הסדרה ויוצרה
• הקרנת סרטון  קצר מתוך הסדרה

• דברים מפי מקבל האות – מר בוריס מפציר

• הקרנת הסרט "אתה מת רק פעמיים" 
  מפגש עם יוצר הסרט פרופ' יאיר לב, במאי ומרצה לקולנוע בבצלאל ובבי"ס סם שפיגל

  ליצירה קולנועית:

יזכור

קריאת שמות הנספים "לכל איש יש שם"  
שתי דקות לכל קורא, עשרה קוראים בלבד

לקריאת השמות יש להירשם מראש אצל מזכיר העמותה רפי שפירא 
בדוא"ל amuta@dorot-hemshech.org.il או בטלפון: 054-4407111. 

 מדברי פרופ' יאיר לב על הסרט:
שנוצר  השישי,  סרטי  הוא  פעמיים'  רק  מת  'אתה 
וצלם  שותף-לתסריט  מפיק,  עם  פעולה  בשיתוף 
ישראלית– כקו-פרודוקציה  דרעי  דוד  הסרט 

אוסטרית.
הסרט צולם במשך חמש שנים, לאחר גילוי מידע 
משפחתי מטלטל על אדם שחי עם משפחה של 
לנשיא קהילה  והתמנה במרמה  בכירים באס.אס 
יהודית באוסטריה. בנוסף לכל זה, גנב את זהותו 
של סבא שלי ]לשניהם היה אותו שם ומספר זהות 

ושניהם נולדו באותו יום ובאותו מקום![. 
למה הוא גנב דווקא את הזהות של סבי? איזה עבר 

הוא ביקש להסתיר?
בפסטיבל  והתחקיר  הקהל  בפרסי  זכה  הסרט 
וזכה  אופיר  היה מועמד לפרס  דוקאביב האחרון, 

לשבחי הביקורת בארץ ובעולם.

הסעות:
< הנהלת העמותה שמחה להעמיד לרשות חבריה הסעות מחיפה והקריות בצפון ומירושלים למכללת לוינסקי בתל אביב ובחזרה. 

< ההסעות תתקיימנה אך ורק אם יירשמו מינימום 20 איש.
< לחברי העמותה )משלמי דמי חבר ל2019( - ההסעה ללא תשלום | לאורחים שאינם חברים – עלות ההסעה מהצפון 45 ₪ ומירושלים 20 ₪

 amuta@dorot-hemshech.org.il :ההשתתפות בהסעות על פי הרשמה מראש אצל מזכיר העמותה רפי שפירא בדוא"ל >
  או בטלפון: 054-4407111.

https://pay.tranzila.com/dorot200pm

