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במקומות שונים ברחבי 

הארץ, מחפשים ניצולי שואה 

זה את חברת זה. לעיתים 

בשביל כוס קפה וחברה, 

לעיתים בכדי לזכור אירועים 

ספציפיים, ולעיתים, תחת 

הדרכה מקצועית, לדבר, 

לספר או לכתוב על חוויות 

מלחמה מסוימות. חלקם 

חשים בטוחים ומובנים 

בינם לבין עצמם. בד בבד 

ישנם גם ניצולי שואה אשר 

נמנעים מתוויות קבוצתיות, 

או שאינם רוצים להיזכר 

בחוויות השואה. לעיתים 

הם חשים שאינם שייכים 

לשום מקום או שמצאו דרך 

משלהם להתמודד עם העבר. 

ביום זיכרון זה אנו מדברים 

על המשמעות והדינאמיקה 

 של ההשתייכות או

אי-ההשתייכות לקבוצה.

הרשמה, התכנסות וכיבוד  9:00 

– קפה ועוגה  

כניסה לאולם  9:30

צפירה, שתי דקות דומייה  10:00 

לזכר הנספים  

טקס הזיכרון  10:05 

דברי פתיחה   

קטעי מוזיקה   

הדלקת נרות הזיכרון   

"לכל איש יש שם"   

יזכור, אל מלא רחמים   

קדיש   

התקווה  

ארוחת צהריים קלה  12:00

הקרנת הסרט  13:00

שיח קפה  14:30

סיום יום הזיכרון לשואה ולגבורה  15:00

 מרכז אלה
להתמודדות נפשית עם אבדן

03-6910921
elah@elah.org.il
www.elah.org.il

מנחה הטקס

דר' שי שלקס

דברי פתיחה 

מר חילס בסחור פלוח – 
שגריר הולנד בישראל

גב' שרית סנדומירסקי – 
 סגנית יושב ראש

ועד 'אלה'

קטעים מוזיקליים

לינור כץ – צ'לו

'יזכור', 'אל מלא רחמים' 

ו'קדיש' 

איתן ארזי

מדליקי ששת הנרות

הרמן בראף

מרגוט ברלין פינק

בטי הובר 

אלברט דוד המבורגר 

מרים מייערס 

חנן פלורסהיים ז"ל

את נר התקווה ידליקו

יואב אשר ויורם גורן

"לכל איש יש שם"
בזמן הטקס יקבל כל אחד הזדמנות להקריא את שמות 

יקיריו שנספו בשואה. ניתן גם להוסיף את שמות הנספים 
בספרי הזיכרון המונחים באולם הכניסה ביום הטקס.

הטקס מתאים לדוברי הולנדית ועברית כאחד.
הטקס יחל בשעה 10:00 בצפירה לזכר הנספים

הנכם מתבקשים להיות באולם בשעה 9:45.

נא אשרו את השתתפותכם בהקדם בדוא"ל או בטלפון.
דמי השתתפות 30 ש"ח לאדם.

הסעות תאורגנה מירושלים ואשדוד. אנא הירשמו בהקדם.
לשאלות ומידע נוסף נא לפנות למשרד 'אלה' 03-6910921.

הקרנת הסרט 

"מועדון בית הקברות"

הסרט יצא לאקרנים בשנת 2005
 90 דק', בשפה העברית

מלווה בכתוביות באנגלית.

שיח קפה
למעוניינים לשוחח על נושא היום, 

להיפגש עם בני משפחה,
 מכרים או עם איש צוות 'אלה'

מוזמנים לשיח קפה.




