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הפורום לניצולים שהיו ילדים בשואה
עמך ,רח' הלל  ,23ירושלים טל6250745 .

23/06/2018

חברים יקרים,
התוכנית של חודש יולי מוגשת לכם באהבה עם חמישה מפגשים מגוונים .נמשיך עם
סדרת ההרצאות המרתקת על עולם התלמוד ,נכיר מרצה חדשה בנושא גוף נפש,
נחגוג את אמצע הקיץ עם מסיבת כיץ כפית ,נראה סרט מקסים ,ונצא למיני טיול
למוזיאון משה קסטל במעלה אדומים .מחכה ומצפה לכם,
אסתר

פרופ' צ .איל
מר .מ .אנסבכר
גב' ל .רוז
ד"ר נ .דורסט ז"ל

מר דן ולדמן
מנכ"ל
מר מ .קלפטר ,ז"ל

תוכנית חודש יולי 2018

מייסד ונשיא ראשון

)Mr. M. Klafter (dec.
Founder & First President

פרופ' ח .דסברג
נשיא ,חבר מייסד
Prof. H. Dasberg
President
Founding Member

Executive
Committee
Mr. A. Barnea
Chmn. Exec. C’ttee.
Dr. N. Kellermann
Treasurer
Adv. Y. Dermer
Mrs. B. Laniado
Mrs. D. Blitental
Mr. M. Testa
Mr. Y. Koren
Prof. Z. Eisikovits
Dr. M. Rosenbluth
Mr. Y. Tzahor
Adv. M. H. Marcovits

Founders
Mr. M. Ansbacher
Prof. Z. Eyal
Mrs. L. Rose
)Dr. N. Durst (dec.

Mr. Dan Waldman
Executive Director

יום ראשון 01/07/18
 :17.00-17.45קבוצת שיחה בהנחיית אסתר.
 :18.00-19.30העולם המופלא של התלמוד – עיצובה וקביעתה של תפילת שמונה
עשרה
בהמשך להרצאה הקודמת על תקופת חורבן המקדש השני והמעבר ליבנה,
והשתקפותם של האירועים הללו בספרות חז"ל ,בהרצאה הנוכחית נלמד על עיצובה
וקביעתה של תפילת שמונה עשרה על רקע החורבן.
המרצה :הגב' אלה טוביה ,דוקטורנטית בחוג לתלמוד באוניברסיטה העברית
בירושלים.

יום ראשון :08/07/18
 :17.00-17.45קבוצת שיחה בהנחיית אסתר.
 :18.00-19.30הרצאה :לחיות מתוך שמחה
נצא למסע מופלא של חקירה בדבר מקורה וחשיבותה של השמחה הפנימית על
חיינו .במה תלויה השמחה? משמעותה של השמחה ...נדבר על אומנות האהבה
העצמית בחיינו .הרצאה ראשונה מסדרת הרצאות בנושא גוף נפש.
המרצה :הגב' נאוה עזר ,מנחת סדנאות גוף נפש.
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עמך (ע"ר) – המרכז הישראלי לתמיכה נפשית וחברתית בניצולי השואה ובדור השני
A M C H A (R.A.) – N a t i o n a l I s r a e l i C e n t e r f o r P s y c h o s o c i a l S u p p o r t
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ועד מנהל

מר א .ברנע
יו"ר הוועד המנהל
ד"ר נ .קלרמן
יו"ר ועדת כספים
עו"ד י .דרמר
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יום ראשון :15/07/18

כיף של קיף!

 :17.00-17.45קבוצת שיחה בהנחיית אסתר.

פרופ' צ .איל
מר .מ .אנסבכר
גב' ל .רוז
ד"ר נ .דורסט ז"ל

 :18.00-19.30מסיבת קיץ של הפורום עם גלידות ותחרויות משעשעות 😊

מר דן ולדמן
מנכ"ל

בהמשך להרצאה "לחיות מתוך שמחה" – נהפוך הלכה למעשה! נחגוג את אמצע
הקיץ עם משחקי חברה ותחרויות משעשעות נושאי פרסים .יהיה אקשן ,צחוקים,
ורוח תחרותית! נא לבוא עם ראש פתוח וחיוך על השפתיים!
ערב בהנחיית אסתר

מר מ .קלפטר ,ז"ל
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יום ראשון 22/07/18
 :17.00-17.45קבוצת שיחה בהנחיית אסתר.
 :18.00-19.30סרט :איש ושמו אובה (שוודיה – 2015 ,בכורה ישראלית )12/2017
סרט חמוץ מתוק מקסים על אובה ,פנסיונר בודד עם עקרונות נוקשים ופתיל קצר,
שמבלה את ימיו באכיפת חוקי אגודת דיירים שרק לו אכפת מהם ,וחי בגעגועים
בלתי פוסקים לאישתו שהלכה לעולמה .בדיוק כשאובה מתייאש מהחיים סופית,
מגיעה לשכונה משפחה חדשה .האישה היא ממוצא איראני ,היא בהריון ועל פניו
היא התגלמות כל מה שאובה מתעב .אולם דווקא אותה גברת תמצא את הפתח
לליבו של הקשיש העצבני והממורמר .לאט לאט מתקלפות שכבות ההגנה של אובה
ומתגלה דמותו האמיתית וסיפור חייו המרגש.
הסרט היה מועמד לשני פרסי אוסקר.
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אסתר
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