אנו מתכבדים להזמין את כל חברי העמותה ועמיתיה
לכנס הסתיו של עמותת דורות ההמשך – נושאי מורשת השואה והגבורה
בשיתוף עם יד ושם
נושא הכנס:

מ'באבי יאר' ו'רומבולה'
לעלייה לארץ
השפעת זיכרון השואה על התעוררות התנועה היהודית הלאומית
בברית המועצות

"ישנה מדינה בה לא אחוש מיותר"...
(יורי קולקר,לנינגרד)1983 ,

הכנס פותח את שנת הלימודים של העמותה ברחבי הארץ
ויתקיים בצורה מקוונת באמצעות ZOOM

הכנס יתקיים

ביום רביעי | י' חשוון תשפ"א |  28באוקטובר 2020
בשעה 17:30

צילם פרופ' דוד אסף

בצילום :האנדרטה ברומבולה שהוקמה ב 1964 -בזמן המשטר הסובייטי
על-ידי פעילי הקהילה היהודית בריגה

עצרות זיכרון באתרי השמדה המונית של יהודים בזמן מלחמת העולם
השנייה – ברומבולי (ריגה) ,בבאבי יאר (קייב) ,בפונאר (וילנה) ,ב"יאמה"
( גטו מינסק) ובדרוביצקי יאר (חרקוב) – תרמו רבות לחיזוק התודעה
הלאומית והחינוך הציוני של היהודים הסובייטים.
משתתפי העצרות ניהלו מאבק למען זכותם להקים מצבות זיכרון
במקומות אלה ,שעליהן יצוין במפורש כי קורבנות ההשמדה היו יהודים
ולא סתם "אזרחים סובייטיים שלווים" ,כפי שדרשו השלטונות.
(ד"ר מיכאל בייזר ,היסטוריון ופעיל עלייה ,יליד לנינגרד)

בתכנית:
 17:15התכנסות בזום
 17:30דברי פתיחה:
בילי לניאדו ,יו"ר עמותת דורות ההמשך
ד"ר ארקדי זלצר ,מנהל המרכז לחקר השואה בברית המועצות ע"ש משה מירילשוילי,
המכון הבינ"ל לחקר השואה ,יד ושם
הרצאה :הקורבן המושתק :אתרי הרצח והנצחת השואה בבריה"מ -
ד”ר שמואל ברנאי ,האוניברסיטה העברית
רב שיח בהשתתפות:
יוסף מנדלביץ ,אסיר ציון ,חבר המחתרת היהודית בריגה
עמנואל אמיק דיאמנט ,פעיל בתנועת ההתעוררות היהודית בקייב וממארגני הכנס
הראשון בבאבי יאר ב1966-
בוריס מפציר ,מתעד ויוצר קולנוע דוקומנטרי
יערית גלזר ,דור שני לשורדי השואה שגדלה בקובנה שלאחר המלחמה במשפחה ציונית
"דבר אלי בפרחים" – הזמרת נגה אשד בשירים ששרה הזמרת גאולה גיל בשנת 1966
במפגש מרגש עם יהודים במוסקבה ,בלנינגרד ובריגה
במהלך הכנס יוקרנו קטעי סרטים מהפרויקט של בוריס מפציר

נשמח לראותכם עמנו
דמי חבר שנתיים 150 :ש"ח ליחיד 200 ,ש"ח לבני זוג
להרשמה ללא תשלום לחברים נא לחצו כאן

לתשלום למשתתפים שאינם חברים נא לחצו כאן

לחברי העמותה (משלמי דמי חבר לשנת  )2020ללא תשלום
למשתתפים שאינם חברים  25 -ש"ח
לפרטים נוספים ולסיוע בהרשמה ,במידת הצורך ,נא לפנות לרפי שפירא ,מזכיר העמותה,
בדוא"ל  amuta@dorot-hemshech.org.ilבטלפון054-4407111 :

oranitaloni.com

 19:30סיום משוער
הנחיה :טובה לשם ,יו"ר ועדת האירועים
ייזום והפקה :צוות "הבמה"  -אזור המרכז :בוניה בן-אליעזר ,בילי לניאדו ,טובה לשם,
חיים פישגרונד ,רחל רוזנשטיין

