
" ו נ ח נ א ו ה א ו ש ה "
לשואה ויחסה הישראלית החברה
היום משפט אייכמן ועד מאז

העמותה  של הסתיו אירוע
ז"ל נח פלוג מר של לזכרו מוקדש

בישראל השואה ניצולי של הארגונים מרכז יו"ר

חמישי  ביום יתקיים האירוע  
ירושלים ושם, ביד תשע"ב, 3 בנובמבר 2011, בחשוון ו' ה ז מ נ ה 

בירושלים  ושם יד באודיטוריום ההמשך דורות עמותת של הסתיו לאירוע להזמינכם מתכבדים

בתכנית:
קטגורים" מיליון שישה כאן ניצבים "עימדי בתערוכה 19.00-18.00 - סיור

אייכמן לפתיחת משפט שנה                    לציון 50

קל וכיבוד 19.30-19.00 - התכנסות

באודיטוריום אירוע - 19.30
פלוג ז"ל   מר נח של לזכרו ודברים פתיחה דברי ·

סורק שמואל מר ההמשך, דורות עמותת יו"ר  
השברים"  את פרויקט "לאסוף הצגת ∙

גרטנר  חיים ד"ר מנהל אגף הארכיונים ביד ושם,  
היום"  ועד אייכמן מאז משפט ויחסה לשואה הישראלית "החברה הרצאה: ·

פרופסור חנה יבלונקה  
החול"   "עופות מהסרט קטעים הקרנת ·

שגריר מיכה מר הסרט, הקדמה: מפיק דברי  
הקהל בהשתתפות שיח רב ∙

משוער         22.00 - סיום

המנהל  הוועד חברת לשם, טובה הגב' הנחייה:

לאורחים ₪ העמותה  60 : 40 ₪ לחברי כניסה דמי   

להשאיר  02-6443822 (ניתן בטלפון העמותה, מזכירת רז, לשלומית לפנות ותשלום:  נא הרשמה
 dorot.hahemshech@gmail.com בדוא"ל: או הקולי) בתא הודעה

באירוע. תימסר קבלה אשראי. כרטיס באמצעות לשלם רצוי

מוגבל.    המקומות מספר

החברים. לרשות תעמוד השואה של ניצולי הארגונים מרכז ובסיוע באדיבות תשלום מאורגנת ללא הסעה
 16.30 (תחנת ארלוזרוב) בשעה סבידור הרכבת תחנת 480 לירושלים) שליד קו (ליד אגד ממסוף יצאו האוטובוסים

וסע" הסמוך. בחניון "חנה ניתן להחנות פרטי רכב בסוף האירוע. אביב אגד בתל ויחזרו למסוף

מקומכם. להבטיח כדי ולהסעה מראש לאירוע להירשם יש   

למשפחה.  ₪ לחבר ו-180 ₪ 2012 בסך 120 לשנת חבר דמי לשלם זו בהזדמנות מתבקשים חברינו
למענכם. מיוחדות פעילויות ולקיים לפעול לנו מסייעים השנתיים החבר דמי תשלום

 (46 המס (סעיף שלטונות ידי מוכרת על תרומה לעמותה - לידיעת המעוניינים

והסביבה מירושלים חברינו של ערה להשתתפות נקווה ובייחוד עמנו כולכם את לראות נשמח


