עיריית תל אביב – יפו
מינהל השירותים החברתיים ,אגף מרכז-צפון ,מחלקת עבר הירקון
מינהל החינוך

תיכון "אליאנס" תל-אביב

סיפור השרדותם ותקומתם של ניצולי שואה
תושבי תל-אביב ,בשיתוף הדור השני
וצעירים בני הדור השלישי ,תלמידי שכבה ט'
בתיכון אליאנס תל-אביב

״האמהות שנפרדו מתינוקותיהם״ | שוש-רוז׳יה | שמן על בדֿ | 2014

עמותת תיאטרון עדּות  -״לספר כדי לחיות״
הגופים השותפים לפרויקט תיאטרון עדּות ארצי:
ועידת התביעות
אשל  -האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים חברתיים
למען הזקן בישראל  -ג׳וינט ישראל
משרד הרווחה והשירותים החברתיים  -מדינת ישראל
השרות לאזרחים ותיקים  -היחידה לניצולי השואה
המשרד לשיוויון חברתי  -מדינת ישראל

תיאטרון עדּות – לספר כדי לחיות (ע"ר)
העמותה לקידום פיתוח והפצה לתוכניות חינוכיות המפגישות
ניצולי שואה עם דור-שני וצעירים תלמידי חטיבות ותיכונים
בתהליך של טיפול בהבעה ויצירה ובדרמה-תרפיה
"אות המופת החברתי"  -כנס ישראל שדרות לחברה 2010
"פרס משואה לחינוך"  - 2013המכון הבינ"ל להוראת השואה
אתר תיאטרון עדּות

המשרד
לשיוויון
חברתי

משרד הרווחה
והשירותים החברתיים
השרות לאזרחים ותיקים

www.edut.org.il www.testimony-theatre.org

תיאטרון עדּות

תיכון אליאנס

הננו מתכבדים להזמינך להצגה החגיגית

“לספר כדי לחיות"
תיאטרון עדּות  -מפגש בין-דורי
בתהליך חינוכי טיפולי
בהשתתפות ניצולי שואה תושבי תל-אביב,
בשיתוף הדור השני
וצעירים בני הדור השלישי ,תלמידי שכבת ט'
בתיכון "אליאנס" תל-אביב

שורדי שואה תושבי תל-אביב-יפו:
אברהם בק ,ברוך הולנדר ,שוש טריסטר,
חווה וולף ,מימי-מרים לבהר
הדור השני:
פרופ׳ יורם ברטל ,רבקה טייר-שומוביץ׳
צעירים תלמידי שכבה ט'
בתיכון "אליאנס" תל-אביב:
פז איטם ,שי ארואטי ,שלי בראל,
רוני בריקמן ,מאור גיגי ,מייקי חסון ,עדי יוגב,
רומי לוי ,שחר לוי ,ליה פישר ,גלי פרסבורגר,
יובל שימקין ,יואב קפלן

מנתבת התוכנית בתל-אביב:
ורדה כגן
מנהלת ומנכ"לית תיכון "אליאנס"

יום השואה הבינלאומי 27 ,בינואר 2016
ההצגה תתקיים ביום רביעי
י"ז בשבט תשע"ו
בשעה18:30 :
באולם היכל התרבות בתיכון "אליאנס"
רח' רידינג  26רמת אביב

יוצרי התוכנית :עירית ועזרא דגן
ניהול מוסיקלי ,הלחנה ונגינה בפסנתר :עמרי דגן
נגינה בכינור :ליה שרמן ,נגן גיטרה-בס :יואב אור
נגן סקסופון :ישראל מובשוביץ
הפעלת מצגת אלקטרונית :מיכאי צ'רנאה

הזמנה ליחיד

רכזת התוכנית בתל-אביב:
דניאלה רחביה  -עו״ס ,מרכזת נושא זקנה –
מחלקת עבר הירקון

