
הצלת ילדים בשואה
מבחן של מנהיגות

דורות ההמשך - נושאי מורשת השואה והגבורה
Next Generations to Holocaust and Heroism
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אירוע הסתיו של עמותת דורות ההמשך – נושאי מורשת השואה והגבורה

יתקיים ביום ה’, י”ג בחשוון תשע”ד,
17 באוקטובר 2013

בבית שלום עליכם, רח’ ברקוביץ 4 תל אביב )מאחורי מוזיאון תל אביב(
האירוע יפתח את שנת הלימודים של “הבמה ללימודי השואה והמורשת היהודית” 

שתוקדש לנושא: 
“מנהיגות בשעת מבחן: בשואה, לפניה ואחריה”* 

דמי כניסה:
לחברי העמותה- 40 ₪, לאורחים- 55 ₪, לנרשמים לקורס השני של “הבמה ללימודי השואה”- ללא תשלום 

יש להירשם מראש לאירוע, מספר המקומות מוגבל
להרשמה ולתשלום: נא לפנות לשלומית רז, מזכירת העמותה, בטלפונים: 02-6443822, 077-5313493 

dorot.hahemshech@gmail.com :ניתן גם להשאיר הודעה במענה הקולי( או בדוא"ל(
רצוי לשלם בכרטיסי אשראי, קבלה תימסר באירוע

נשמח לראותכם עמנו באירוע הסתיו של עמותת דורות ההמשך

דמי חבר שנתיים 
חברינו מתבקשים בהזדמנות זו לשלם דמי חבר שנתיים לשנת 2014 
או לאדם   ₪  120 בסך  שילם(  לא  שעדיין  למי  ל-2013  להשלים  )או 

180 ₪  למשפחה.
כל השנה  למענכם  לפעול  לנו  דמי החבר השנתיים מסייעים  תשלום 
השונים.  ולקורסים  לאירועים  בתשלומים  הנחות  לכם  ומעניקים 

לידיעתכם, תרומה לעמותה מוכרת על ידי שלטונות המס )סעיף 46( 

*הרשמה לבמה ללימודי השואה והמורשת היהודית:
המעוניינים להירשם לקורס החדש: “מנהיגות בשעת מבחן: בשואה,  
בדוכן  בסיומו  או  זאת בתחילת האירוע  יוכלו לעשות  ואחריה”  לפניה 

העמותה שבכניסה. 
לידיעתכם, הקורס יתחיל בתאריך- 14 בנובמבר 2013, ויתקיים בימי ה’ 

בין השעות 18.00 – 20.00, בבית שלום עליכם
חבר:  שאיננו  ולמי   ₪  700 העמותה:  לחברי  בקורס  ההשתתפות  דמי 
זוגם  ובני  השואה  ללימודי  הבמה  של  הראשונה  השנה  בוגרי   .₪  820

ישלמו: 650 ש”ח
את תכנית הקורס ניתן לקבל בדוכן “דורות ההמשך” שבכניסה לאולם.
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בתכנית:

22:00 – סיום משוער.

18:30 – 19:00 – התכנסות, הרשמה וכיבוד קל
19:00 – תחילת האירוע

דברי פתיחה:  יו"ר עמותת דורות ההמשך: מר שמואל סורק 
                         מנכ”לית יד ושם: גב’ דורית נובק

סקירת הקורס החדש של הבמה ללימודי השואה לשנת תשע”ד: גב’ בילי לניאדו, חברת הצוות לניהול הפרויקט

הנחייה: גב' טובה לשם, חברת הוועד המנהל.
ייזום והפקה: בילי לניאדו וטובה לשם, ועדת האירועים של העמותה.

הרצאה: “להציל את הילדים – להציל את היהדות: מבט עכשווי על פעולות להצלת הילדים
                 היהודיים בתקופת השואה” –  ד”ר נילי קרן, מכללת סמינר הקיבוצים         

הקרנת הסרט: “בית אהבה” 
סיפורו של מוסד לילדים יהודיים בברלין “אהבה” וסיפורה של מנהלת המוסד באטה ברגר, שזיהתה את 
הסכנה האורבת לילדי המוסד, ערב עליית הנאצים לשלטון, ובמבצע מורכב, וכמעט כנגד כל הסיכויים, 

הצליחה למלט מאירופה כשלוש מאות ילדים ולהקים עבורם בית חם ואוהב בארץ ישראל.
-  דברים על הסרט: 

• גב’ אילת ברגור, הבמאית ואחייניתה של המנהלת באטה ברגר
• גב’ אביטל בן חורין, מ”ילדי” המוסד שנמלטו מברלין והגיעו ארץ ישראל                 

בתכנית האומנותית: מקהלת הילדים והנוער מהרצליה, “לי-רון”- בניצוחה של רונית  שפירא


