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

בני דורות ההמשך מכל רחבי הארץ ואנשי מקצוע בתחום – מוזמנים!
הסעות יעמדו לרשותכם מירושלים ומהצפון. 

מהרו להירשם, פרטים על ההרשמה וההסעות בהמשך.

חברי עמותה ובני דורות ההמשך 
מארגוני הקהילות ומארגוני ניצולי השואה מרחבי הארץ  
נשמח לראותכם עמנו באירוע שהוא החשוב כל כך לכולנו

אנו, דורות ההמשך, מחויבים להנחלת זיכרון השואה ולעיצובו באמצעים תקשורתיים ואחרים,
מנסים להתמודד עם השלכותיה על חיינו באמצעות האמנות לסוגיה

השנה, ביום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות השואה, 
70 שנה לאחר שחרור אשוויץ 

נחדש את הדיון על המשך הרדיפה אחרי פושעים נאצים ומשתפי הפעולה עמם 
כל זאת בכינוס השנתי השלישי בנושא:

דורות ההמשך
אתגרים והתמודדות

לציון יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות השואה
ינואר 2014 

במעמד:
 חה”כ יואל )יולי( אדלשטיין, יו”ר הכנסת
חה”כ אורי אורבך, השר לאזרחים ותיקים

הרב ישראל מאיר לאו, יו”ר מועצת יד ושם

הכינוס יתקיים ביום חמישי, כ”ב בשבט תשע”ד 
 ,22.00–13.30 השעות  בין   ,2014 בינואר   23
26, תל אביב בבית ציוני אמריקה, אבן גבירול 

הכניסה ללא תשלום. ההשתתפות בכינוס מחייבת הרשמה מראש, לא תהיה אפשרות להירשם ביום הכינוס.

להרשמה - שלומית רז, מזכירת עמותת דורות ההמשך, טלפון: 02-6443822 או 077-5313493 
 dorot.hahemshech@gmail.com או בדוא”ל

הסעה מאורגנת הלוך ושוב, ללא תשלום, תעמוד לרשות הנרשמים באזורי חניה מרכזיים בירושלים ובחיפה.
פרטים על מיקומי ההסעות יימסרו בעת ההרשמה

הנחיית האירוע: בילי לניאדו, סגנית יו"ר עמותת דורות ההמשך 
צוות ההיגוי של הכינוס: עירית גוטמן, שרה היפש זילברשטיין, בילי לניאדו, טובה לשם, אורלי ניר, שמואל סורק וד”ר זהבה תנא

הפקת האירוע: ועדת האירועים של עמותת דורות ההמשך: בילי לניאדו וטובה לשם

בתכנית
13.30 – 14.00 – התכנסות, הרשמה וכיבוד קל

14.00 – 15.45   מושב ראשון

ברכות:
מר גלעד סממה, מנכ”ל המשרד לאזרחים ותיקים

רב שיח: 
התמודדות דורות ההמשך עם זיכרון השואה בתחום 

האמנות
• אגי משעול – משוררת

• מיכל רובנר – אמנית צילום, וידאו ומיצבים
• נאווה סמל – סופרת ומחזאית

• ציפי רייבנבך – במאית קולנוע 
 עורך ומנחה: בני הנדל

15.45 – 16.15 – הפסקת שתייה

 16.15 – 18.15  מושב שני

דברים:
חה”כ יואל )יולי( אדלשטיין, יו”ר הכנסת
ד”ר חיים גרטנר, מנהל הארכיונים, יד ושם

“לאסוף את השברים – אחריותם של דורות ההמשך”

רב שיח:
מקומה של התקשורת בעיצוב זיכרון השואה והנחלתה

• נח קליגר – עיתונאי ופובליציסט ב”ידיעות אחרונות”, 
ניצול שואה 

• ד”ר עמית פינצ’בסקי – חוקר ומרצה בכיר בחוג לתקשורת 
ועיתונות, האוניברסיטה העברית, ירושלים

• שהרה בלאו – עיתונאית וסופרת
• אריה גולן - עיתונאי ועורך חדשות, קול ישראל

• אורן נהרי - עורך חדשות חוץ, הערוץ הראשון
עורך ומנחה: חיים אדור, קול ישראל

19.00   מושב הערב

טקס לציון יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת 
קרבנות השואה.

הנושא המרכזי: “הרדיפה אחר פושעים נאצים 
ומשתפי הפעולה עמם”

“יזכור” לקרבנות השואה

דברים:
• חה”כ אורי אורבך, השר לאזרחים ותיקים

• הרב ישראל מאיר לאו, יו”ר מועצת יד ושם 
• מר שמואל סורק, יו”ר עמותת דורות ההמשך

הרצאות:
• הרדיפה אחרי פושעים נאצים ומשתפי הפעולה עמם,
69 שנה לאחר תום המלחמה – ד”ר אפרים זורוף, מנהל 

מכון ויזנטל, ישראל
• סיפור המרדף אחרי הפושע הנאצי ד”ר יוזף מנגלה  

מר רפי איתן, יו”ר המועצה הלאומית המייעצת להשבת 
זכויות ורכוש יהודי במשרד רה”מ

הענקת תעודות הוקרה:
למר רפי איתן, לד”ר אפרים זורוף ולמר נח קליגר 

לדין,  והעמדתם  נאצים  פושעים  לתפישת  פעילותם  על 
ועל פועלם להנצחת זיכרון השואה. 

22.00 – סיום משוער

18.15– 19.00 – כיבוד קל והתכנסות למושב הערב

הקרנת הסרט: “צייד הנאצים האחרון”
של  לעיתים,  המתסכלת  היומיומית,  ופעילותו  חייו  על 
חייו  כל  את  המקדיש  זורוף,  אפרים  לו,  שאכפת  בחור 
לחשיפת הפושעים שעדיין חיים עמנו כדי שיתנו את הדין 
על פשעיהם, נגד העם היהודי , בטרם יעזבו את עולמנו. 

במאית: ניצה גונן


