דורות ההמשך  -נושאי מורשת השואה והגבורה
Next Generation to Holocaust & Heroism Legacy - Israel

ללמוד כדי לדעת
ולהעביר לדורות הבאים

לראשונה בנתניה והשרון

הבמה ללימודי השואה והמורשת היהודית
מיסודה של עמותת דורות ההמשך – נושאי מורשת השואה והגבורה
ובשיתוף יד ושם
במסגרת הסניף החדש של עמותת דורות ההמשך שנפתח בנתניה והשרון
הבמה תהיה במתכונת הבמות שמתקיימות זו השנה השביעית בתל אביב,
השנה השלישית בחיפה והצפון והשנה הרביעית בירושלים

בנושא:

השואה  -היסטוריה ,זיכרון והנצחה
סדרה בת  7הרצאות חודשיות מפי מרצים מומחים מטעם יד ושם
וכן סיור מודרך במוזיאון ובתערוכות יד ושם
חבריה ועמיתיה של עמותת דורות ההמשך באזור נתניה והשרון מוזמנים להירשם לבמה

הפתיחה ביום ראשון 14 ,באוקטובר  ,2018בשעה 18:00
הבמה תתקיים בבית יד לבנים ,שדרות בן גוריון  ,4נתניה
מדי חודש בימי ראשון בין השעות 20:00-18:00

תכנית הקורס:
מפגש

תאריך

נושא  /הרצאה

מרצים

1

14.10.18

2

4.11.18

"דמותם לנגד עיניי" -
תרבות ,יצירה ופוליטיקה בעולם היהודי בין שתי מלחמות העולם
אידיאולוגיה ,חינוך ותעמולה במדינה הנאצית

חיים מגירה
יוסי גלעד

3

6.1.19

"מסביבנו חומות" – חיי היום יום בגטאות

נעמה גליל

4

3.2.19

"בין הפטיש לסדן" – דילמות של המנהיגות היהודית בתקופת השואה

גיא שמר

5

3.3.19

"עד היהודי האחרון" – התפתחות הפתרון הסופי

גיא שמר

6

7.4.19

בין אחריות אישית לאחריות ציבורית  -מתנועות נוער לארגוני מחתרת בגטאות

יוסי גלעד

7

5.5.19

8

4.6.19

לחזור ולחיות  -על שארית הפליטה לאחר המלחמה
בעקבות שואה וזיכרון -
סיור ייחודי במוזיאון לתולדות השואה ביד ושם ובאנדרטאות המרכזיות

נעמה גליל
נעמה גליל

עלות הסדרה
(כולל  7הרצאות בנות שעה וחצי כל אחת  +סיור ביד ושם)
לחברי העמותה (משלמי דמי חבר לשנת ₪ 300 :)2018
לאחרים₪ 380 :
התשלום מראש (ניתן לשלמו בשני תשלומים בכרטיס אשראי בלבד באתר המאובטח של עמותה)
לידיעתכם ,דמי חבר שנתיים ₪ 150 :ליחיד ו ₪ 200 -לזוג.
תשלום דמי חבר מזכה בהנחות משמעותיות לכל פעילויות העמותה ברחבי הארץ

מהרו להירשם!!!
להרשמה ולתשלום בכרטיסי אשראי יש להיכנס לאתר המאובטח של עמותת דורות ההמשך
ולמלא את הפרטים הנדרשים.
בפתיחת הקישור אנא שימו לב לפרטים הללו:
 .1בשורת תעודת הזהות יש לרשום  9ספרות
 .2בשורת ה CCV-יש לרשום את שלוש הספרות מאחורי הכרטיס
 .3בשורת "הערות" חשוב לציין :במה בנתניה והשרון ,וכן מספר הנרשמים ,מספר התשלומים וכו'
 .4אם צירפתם דמי חבר לתשלום אנא ציינו זאת גם כן בסעיף "הערות"

לביצוע ההרשמה נא לחצו כאן
לעזרה במילוי הטופס והתשלום ולפרטים נוספים ניתן לפנות לחברי צוות ההיגוי של הבמה בנתניה והשרון:
יפה שלזינגר  ,050-4217057חיים פישגרונד  052-3270605ורבקה פז 050-6246771
העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הקורס ,במקרה שלא יהיו מספיק נרשמים,
ולהחליף מרצים או נושאים במהלך הקורס ,במקרה הצורך.

נשמח לראותכם עמנו
יפה שלזינגר ,חיים פישגרונד ,רבקה פז ודבורה עצמון
עמותת דורות ההמשך נושאי מורשת השואה והגבורה

