תיאטרון עדּות  -לספר כדי לחיות
מפגש בין-דורי בתהליך חינוכי טיפולי

סיפור הישרדותם ותקומתם של ניצולי שואה תושבי קריית-טבעון
עם הדור השני ,בשיתוף תלמידי שכבה ט' בחטיבת הביניים “אורט גרינברג“
מועצה מקומית קריית-טבעון
המחלקה לשירותים חברתיים המדור לאזרחים וותיקים
המחלקה לחינוך עמותת שלהב"ת

אלכס לוין | “ילדות גנובה” | מתוך הסידרה "עולם שנעלם"
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הננו מתכבדים להזמינך להצגה החגיגית

“לספר כדי לחיות  -תיאטרון עדּות“
ההצגה תתקיים ביום רביעי ,י"ט בחשון תשע"ח ,ב 8-בנובמבר  2017בשעה18:30 :
באולם "זוהר" מרכז מסחרי זייד רח' חנה סנש  27קריית-טבעון
מועדי הצגות נוספות לתלמידים:
ב 8 -בנוב' -יום ד' :הצגת בוקר בשעה 10:00
וב 9 -בנוב' -יום ה' :בשעות  10:00וב12:00 -

בהשתתפות:
שורדי השואה תושבי קריית-טבעון :בני בן רכב ,אסתר גורן ,מרים גלברט ,יצחק דורון ,דב היסטר,
אורי טמל ,אסתי לנגזם ,חיים מנדלוביץ' ,יצחק פוקס ,לאה ציטרון ,מרדכי קרויטורו.
הדור השני :שאול הולנדר ,רונית לנגזם ,יעל פשטצקי-רום.
צעירים תלמידי שכבה ט' בחטיבת ביניים “אורט גרינברג" קריית-טבעון :אדיר אוחנה,
תומר אוחנה ,שקד בניזרי ,נעה גולדשטיק ,מיקה גיל ,ניקול גנסון ,גלי האס ,דורון שטייף ,מיטל קהילה,
נועה פריימן ,ישי לוי ,מתן מלכה ,שקד קיקוס ,הילה סידי ,ירדן פלג.
יוצרי תיאטרון עדּות
הנחייה ,טיפול בדרמה ,כתיבה ,בימוי והפקה | עירית ועזרא דגן
ניהול מוסיקאלי ,הלחנה ,נגינה ויעוץ אמנותי | עמרי דגן
מנתבות ומרכזות התוכנית בקריית-טבעון:
טל רייס -מנהלת חט"ב אורט גרינברג
עינת לייבה-רווה -עו"ס קהילה אזרחים וותיקים
יעל רום -עו"ס מדור לאזרחים-וותיקים
ניהול תקציבי ומקצועי:
אשל  -האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים חברתיים
למען הזקן בישראל  -ג׳וינט ישראל
ניהול תיאטרון  -עדות ארצי :מגי גד ,מנהלת תוכניות בכירה באשל
בתמיכת :ועידת התביעות
עמותת תיאטרון עדּות  -״לספר כדי לחיות״

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 " 2010פרס משואה לחינוך"  - 2013המכון הבינ"ל להוראת השואה

תיאטרון עדּות
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