אגף הנצחה וקשרי קהילה
מחלקת הדרכה

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

ללמוד כדי לדעת ולהעביר לדורות הבאים

סניף נתניה והסביבה של עמותת דורות ההמשך – נושאי מורשת השואה והגבורה
בשיתוף עם יד ושם
שמחים להזמינכם לשנה השנייה של הבמה ללימודי השואה והמורשת היהודית
בנושא:

המלחמה שבתוך המלחמה
מאבק ההישרדות של היהודים בשואה

סדרה בת  7הרצאות חודשיות מפי מרצים מומחים מטעם יד ושם
וכן סיור מודרך במוזיאון ובתערוכות יד ושם

חברי העמותה ועמיתיה מאזור נתניה והסביבה וכל המתעניינים בנושא
השואה מוזמנים להירשם
הפתיחה ביום ראשון 3 ,בנובמבר  ,2019בשעה 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

מרצים

נושא  /הרצאה

1

3.11.19

יוצרים ואומנים יהודים באירופה לנוכח הנאציזם ומלחמת העולם השנייה

גב' נעמה גליל

2

1.12.19

חינוך ומחנכים בתקופת השואה

מר חיים מגירה

3

5.1.20

חלוק לבן בגטו – שאלות של רפואה ומוסר בתקופת השואה

ד"ר לאה פרייס

4

2.2.20

בין אובדן להצלה – השואה ביוון

גב' נעמה גליל

5

1.3.20

מגיבורי מלחמת העולם הראשונה ל"בוגדים" ברייך השלישי –
גורלם של יהודים בגרמניה

מר יוסי גלעד

6

29.3.20

ילדים במסתור

גב' ציפי הרפז

7

5.5.20

סיור ביד ושם בתערוכת הצילום ותערוכת האמנות ובבית הכנסת
הרצאה בנושא "הצלה והתארגנות מחתרתית"

גב' נעמה גליל
עו"ד אריה ברנע

8

7.6.20

לתופעת "יהודים מצילים יהודים" בתקופת השואה

ד"ר בלה גוטרמן

עלות הסדרה
המחיר כולל  7הרצאות  +נסיעה וסיור מודרך ביד ושם בירושלים
לחברי העמותה (משלמי דמי חבר ל ₪ 300 - )2019
לאורחים – ₪ 380
(המעוניינים ,שאינם חברים עדיין ,יכולים לשלם דמי חבר ליחיד בסך  150ו ₪ 200-לבני זוג
דמי החבר מעניקים הנחות לאירועים השונים של העמותה ברחבי הארץ וכן מסייעים מאד להמשך פעילות העמותה)

להרשמה ולתשלום ,גם לתשלום דמי חבר ,יש להיכנס לאתר המאובטח ,ללחוץ על הסלים והתשלומים המתאימים ולהמשיך בתהליך

לביצוע ההרשמה נא לחצו כאן
לעזרה במילוי טופס ההרשמה ,במידת הצורך ,ולפרטים נוספים ,ניתן לפנות למזכיר העמותה רפי שפירא 054-4407111
לפרטים נוספים על הבמה והסניף אפשר להתקשר ל:
יפה שלזינגר  ,050-4217057חיים פישגרונד  ,052-3270605רבקה פז 050-6246771

מהרו להירשם!
העמותה שומרת לעצמה את הזכות להחליף מרצים או נושאים במהלך הקורס ,במקרה הצורך.

נשמח לראותכם עמנו גם השנה בפרויקט חשוב זה
יפה שלזינגר
יו"ר סניף נתניה והסביבה של עמותת דורות ההמשך
וחברי צוות ההיגוי :דבורה עצמון ,רבקה פז ,חיים פישגרונד

