
לי נקם ושילם

הנכם מוזמנים להשתתף
בכנס הסתיו 

של עמותת דורות ההמשך – נושאי מורשת השואה והגבורה  
בשיתוף עם יד ושם 

בנושא:

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

היישוב, השואה וקבוצת הנוקמים של אבא קובנר

ערב להשקת ספרה של פרופ' דינה פורת

במסגרת מפגש הפתיחה של הבמה ללימודי השואה – אזור המרכז

שיתקיים 

ביום רביעי | א' חשוון תש"ף | 30 באוקטובר 2019
היכל יהדות ווהלין, רחוב כורזין 10 גבעתיים

בתכנית:
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דמי כניסה:
למשתתפי הבמה ללימודי השואה - תש"ף, אזור המרכז – הכניסה ללא תשלום

לחברי העמותה שאינם תלמידי הבמה - 50 ש"ח
לאורחים - 70 ש"ח

שימו לב, להרשמה, לתשלום וכן לתשלום דמי חבר, אנא לחצו על הקישור, וכשיפתח, נא לחצו על 
הריבועים עליהם כתוב: כנס הסתיו לחברי עמותה, כנס הסתיו לאורחים ו/או דמי חבר ליחיד ולזוג

 )משתתפי השנה ה- 8 של הבמה - אזור המרכז - פטורים מכניסה לאתר התשלומים( 

לביצוע ההרשמה והתשלום נא לחצו כאן

לפרטים נוספים ולסיוע בהרשמה, במידת הצורך, נא לפנות לרפי שפירא, מזכיר העמותה,  

 בדוא"ל amuta@dorot-hemshech.org.il בטלפון: 054-4407111

מהרו להירשם

)לי נקם ושילם: היישוב, השואה וקבוצת הנוקמים של אבא קובנר, דינה פורת(
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העם היהודי ברובו המכריע לא נקם פיזית בעם הגרמני ובמשתפי 
הפעולה איתו, אלא הבחין היטב בין הרגש שבער בו ובין מעשה בפועל, 
בין היצר הטבעי הדוחף להשיב למענה ולרוצח כגמולו ובין זהירות מפני 

חציית הרוביקון השומר על הערכים האוסרים הרג ללא משפט.

הנחיה: טובה לשם, יו"ר ועדת האירועים
ייזום והפקה ועדת האירועים של העמותה: בילי לניאדו, טובה לשם, דבי מורג וחיים פישגרונד 

17:30   התכנסות  
18:00   תחילת הכנס

18:20   נקם בגרמנים אחרי השואה – מיתוס ומציאות
            הרצאה מלווה בקטעי סרטים, פרופ' דינה פורת

19:20   מפגש עם "הנוקמים" שחיים בינינו היום

21:00   סיום משוער  

דברי פתיחה: בילי לניאדו, יו"ר עמותת דורות ההמשך
דברים על הספר: "כי לי נקם ושילם" - אבנר שלו, יו"ר הנהלת יד ושם

נשמח לראותכם עמנו

"אונדזער טרָאט – מיר זיינען דָא"
שירים וקטעי קריאה מפי הזמר והשחקן יוני אילת

)חיים גורי(
נקמנו את מותכם המר והבודד באגרופנו, שכבד הנו וחם הוא;

לגטו השרוף הקמנו פה גל-עד, גל-עד-חיים, אשר לנצח לא יתמו. 

https://pay.tranzila.com/dorot200pm

