
(19.30) 27.4- קדימה(20.00) 26.4- קדימה(20.00) 26.4- קדימה(20.00) 25.4- קדימה(20.00) 24.4- צורן(20.00) 24.4- צורן

משפחת לופו- מארחים משפחת גרין- מארחים
בית כנסת  -  מארחים 

"אוהל משה וזכריה  "
מזל בן טוב- מארחים 

גרעין בנות השירות - מארחות 

קדימה צורן
משפחת קירה- מארחים 

רחל דולינסקי - עדות 
שורדת שואה , ילידת בולגריה, רחל

.מברגן בלזן שתשתף אותנו בסיפורה

יאן יעקב לובינבסקי - עדות 
התגורר בפולין , תושב קדימה, יאן

בתחילת המלחמה בישוב לא מוכר אליו 

. הגיעו שמועות על רצח יהודים

כתוצאה מכך הוא ומשפחתו ברחו 

.לוורשה וחיו בגטו

רוני דוניץ- עדות 
ששרד את , מרדכי, רוני יספר על אביו

לחם כפרטיזן ואיבד את כל , השואה

רוני יקרין . זולת אחותו פניה, משפחתו

סרט קצר וקורע לב מעדותו החיה של 

.  אביו ליד קבר האחים בעיירה זיטל

כאשר כל , למה אני נשארתי בחיים"

!"?האחרים הלכו למותם

מרים וייס - עדות 
שתספר את סיפורה של בת דודתה 

שהייתה בטרנספורט קסטמר של יהודי 

מרים תצוטט . כוסלובקיה'הונגריה וצ

קטעי זכרונות מהספר שבת דודתה 

.כתבה כשעלתה לארץ

חנה יעקב- עדות
תספר את הסיפור של , דור שני, חנה

.ל"אביה יהודה יצחק מירבך ז

חנוכי זקס–  עדות
יספר את סיפורם , תושב היישוב, חנוכי

של הוריו מהמחנות ואיך שנפגשו 

.שם נולד, בברגן בלזן

:להרשמה :טלפון להרשמה:הרשמה בווטסאפ :טלפון להרשמהלהרשמה לחץ כאן
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(20.00) 27.4- קדימה(20.00) 27.4- צורן(20.00) 27.4- צורן(19.30) 27.4- צורן(20.30) 27.4- קדימה(19.00) 27.4- קדימה
בית ספר יגאל אלון - מארחים 

גיל רבה– 
מיכל ודני אקרמן- מארחים עדי בן דוד- מארחים רונית רביב- מארחים מור ראובן- מארחים אורי ביטון- מארחים 

אלברט שדה - עדות 
 1937נולד בשנת , ניצול שואה, אלברט

במרסיי ויספר את סיפור הצלתו על ידי 

.חסידי אומות עולם

,        תמיתמי בן גדעון- עדות 

תספר את מסע , בתה של רותי מעיין

, ההישרדות המופלא של אמה רותי

.מטשרנוביץ ברומניה

גדעון גלינה  -עדות 

דור שני לשואה ומדריך קבוצות, גדעון

.יספר את הסיפור המשפחתי, בפולין

          תספררונית רביב- עדות 

סיפורים ששמעה בבית על בני 

שנספו במהלך השואה , המשפחה

ואחרים ששרדו והמשיכו לחיות בצל 

.השואה

מלי וסרמן - עדות 

 פישלביץ בתה של שרה ,מלי

ילידי , ושמעון פישלביץ (בורנשטיין)

פולין ששרדו את המחנות והקימו חיים 

.חדשים בארץ תספר את סיפורם

חיים פרקש - עדות 
כיה שיספר על ' מצ1929יליד , חיים

 5-ו שארך כ'מסעו לישראל באוניה פנצ

.שנים
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(20.00) 27.4-  קדימה(20.00) 27.4- צורן(20.00) 27.4- קדימה(20.00) 27.4- צורן(19.30) 27.4- קדימה(20.00) 27.4- קדימה

- משפחת מעוז - מארחים אתי אמבוס- מארחים גבי וסרחיו דינגוט- מארחים

שפריצר

סניף התנועה - מארחים איילת ישראל- מארחים 

החדשה

נטע מלכוב- מארחים 

נורית וינוקור- עדות 
תספר את , דור שני לשואה, נורית

סיפורה המשפחתי שהתרחש 

בפוגרמים שבעיר יאסי ברומניה בסוף 

היא גם תספר על בני . 1941יוני 

. משפחתה שנספו ועל אלו ששרדו

אך גם שלתקווה , סיפור של כאב ועצב

.ושמחה

אורן זך- עדות 
בת לשני הורים ניצולים תושבת , אורן

היא תספר .  שנים26צורן כבר -קדימה

אהבה בצל : את סיפורה של גיורת

אובדן וקיום הנדר לגדל , המלחמה

.ילדה במדינת היהודים

יהודית אשבל - עדות 
לאחר , יהודית נולדה באמצע המלחמה

שאביה נעלם באופן מסתורי הצליחה 

אמה להבריח אותה מהתופת והגיעה 

היא . איתה לארץ כשהיא בת שנתיים

גדלה בקיבוץ וכשבגרה עסקה בחינוך 

.ובבימוי

מלכה בן דוד- עדות 
, נולדה בלביב שבאוקראינה, מלכה

ברחה עם אמה ועלתה לארץ בתום 

.ל"המלחמה ואף הפכה לקצינה בצה

טלי לוסטינגמן - עדות 
איך - ל "טלי תספר על אמה רבקה זלוטניק ז

אמא הפכה להיות חוטפת ילדים 

? זה טוב" שליפים"ולמה ? בינלאומית

איבדה , גיבורה אחת ששרדה את השואה

. כמעט את כל בנות ובני משפחתה הגדולה

לאחר שחרורה נלחמה באומץ רב להשבת 

סיפור מרגש . לחיקה, התינוקת, בת אחותה

!שרים לזכרם. ומעורר השראה

ליאת דורון - עדות 
, שורד גטו, ליאת תספר על אביה

ומחנה עבודה , מחנה השמדה אושוויץ

הוא איבד את משפחתו עלה . פינפטייכן

. והקים משפחה, בכוחות עצמו לישראל

 15לבני *** 

ומעלה
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(19.30) 12.5- קדימה(20.00) 28.4- קדימה(10.30) 28.4- קדימה(20.00) 28.4- קדימה
משפחת איזנברג- מארחיםשירלי סימאני- מארחיםס קדימה"מתנ- מארחיםמיכל ודני אקרמן- מארחים 

מלכה אקרמן - עדות 
הייתה רק בת , 1935ילידת , מלכה

חמש במחנה הריכוז פיצורה 

היא תספר על החיים . באוקראינה

במחנה עד הבריחה וההישרדות 

.ביערות ובבית היתומים

לאה יעקבי - עדות 

דור שני לניצולי, לאה (פריפייד)

תספר את סיפור משפחתה , שואה

ממחנות הריכוז והעבודה בפולין ועד 

.העליה לארץ

תמר בן אמנון חוזז  -עדות 
תמר תספר את סיפורה של שושנה 

איך היא ואחותה נשארו , (אמה)

, ברחובות בלגיה בעודן ילדות צעירות

. ועד לעלייתן לארץ בסוף המלחמה

ההתמודדות בקיבוץ והקמת המשפחה 

.בארץ

         תספרחנה גפרית -עדות 

כיצד היא ואמה שרדו במסתור בבית 

. 1949-משפחה בוורשה והגיעו ארצה ב

רציתי "חנה כתבה את סיפורה בספר 

וקיבלה פרס על " לעוף כמו פרפר

. מפעל חיים חינוכי בתחום השואה

הספר סלל את הדרך לעיסוק בנושא 

.השואה בקרב תלמידים וצעירים

:טלפון להרשמה:טלפון להרשמה :טלפון להרשמה 

050-7666662052-9258145055-2287318

סלון מלא

פתוח לקהל הרחב אין צורך 

בתיאום

פתוח לקהל הרחב אין צורך 

בתיאום

https://docs.google.com/forms/d/16oem_yHUm6mDRVYy75nBxBIAOo4B9S87prbuEatjSTk/viewform?edit_requested=true

