
קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין, בית טרזין
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המשרד לשיוויון חברתי

הכנס יתקיים בבית טרזין גבעת חיים איחוד יום שישי 17.5.2019 י״ב באייר, תשע״ט

נארח את
מישל קישקה
״הדור השני: דברים שלא סיפרתי לאבא״

לכנס השנתי של הקרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין

הזמנה
INVITATION
To the International Meeting of the Theresienstadt Martyrs Remembrance Association

To be held at Beit Theresienstadt Givat Hayim Ihud on Saturday May 17, 2018

Theresienstadt Martyrs Remembrance Association
Beit Terezin, Givat Hayim Ihud Emek Hefer 38935

Phone 04-6369515, Fax 04-6369793
info@bterezin.org.il

Hosting
Michel Kichka
״Second Generation: The things I didn’t tell my father״

17.5.201909:30

תערוכה מציוריו של מקס וידר, ממייסדי בית טרזין
 Max Wider paintings exhibition one of the founders of Beit Terezin



הדור השני: ״דברים שלא סיפרתי לאבא״
מישל קישקה

TIMETABLE

09:30 ⋅ Arrival and registration

 ⋅ Get-together at the courtyard of Beit Theresienstadt

10:15 Opening Greetings

10:30 Annual Assembly

	  Election of chair and secretary of the assembly

	  Activities report for the last year

	  Financial report, acceptance of the report

	  Release of the board, election of new board

	  Election of auditor and determination of his fees

10:45 Director Dan Wolman - about the paintings of Max Weider, one of the founders of Beit Terezin 

11:00 The writer, illustrator and comic artist Michel Kischka lecture following his book “ Second 

Generation: The Things I Didn’t Tell My Father” – Michel tells openly what he and many 

members of the second generation went through. He illustrates how he lived with parents 

that were Holocaust survivors and does so with sensitivity mixed with humor.

 12:00 Singing with Pavel Koren and friends, Refreshments and farewell.

Participation fee: NIS 50.- per person, to cover expenses.

For Beit Terezin members: 35 NIS

**If no quorum is present at the appointed time the assembly will be held 15 minutes later at the 

same venue and will be legal with any number of participants.

״Second Generation: The things I didn’t tell my father״
Michel Kichka

תוכנית היום:

⋅ התכנסות והרשמה  9:30

⋅ מפגש רעים בחצר בית טרזין  

פתיחה: ברכות  10:15

אסיפה שנתית  10:30

 בחירת יו״ר ומזכיר האסיפה
 דו״ח פעילות השנה שעברה

 אישור דו״ח פעילות כספית 2018
 שחרור ועד העמותה ובחירת ועד חדש

 בחירת רואה חשבון וקביעת שכרו
הבמאי דן וולמן - על ציוריו של מקס וידר, ממייסדי בית טרזין  10:45

הסופר, המאייר והקומיקסאי מישל קישקה בהרצאה בעקבות ספרו ״הדור השני:   11:00
דברים שלא סיפרתי לאבא״ - מישל מספר בגילוי לב את מה שעבר עליו ועל רבים 
מבני הדור השני. הוא ממחיש כיצד חי עם הורים ניצולי שואה ועושה זאת ברגישות 

מהולה בהומור.

שירה בציבור עם פאבל קורן וחברים, כיבוד וסיום.  12:00

דמי השתתפות: 50 ₪ לאדם לכיסוי הוצאות הכנס.
לחברי עמותת בית טרזין: 35 ש"ח

** והיה ואין מניין חוקי בזמן שנקבע לכינוס האסיפה, תדחה האסיפה ב-15 דקות, תתכנס באותו 

המקום ותהיה חוקית, בכל מספר משתתפים.
חברים המוכנים להסיע חברים אחרים מוזמנים לפנות לצוות בית טרזין בטלפון: 04-6369515

info@bterezin.org.il או במייל


