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תאריך נושא / הרצאה מפגש

גב' שושנה שכטר

גב' שושנה שכטר

מר יוסי גלעד

גב' נעמה גליל

גב' נעמה גליל

מר גיא שמר

פרופ' טוביה פרילינג

פרופ' חנה יבלונקה

"מסביבנו חומות" - חיי היום יום בגטאות

"בין הפטיש לסדן" - דילמות ההנהגה היהודית בתקופת השואה

מי אתה ליאון ברז'ה? סיפורו של קאפו יהודי באושוויץ. 
היסטוריה, פוליטיקה וזיכרון

סיור ייחודי במוזיאון לתולדות השואה ביד ושם - בעקבות שואה וזיכרון

לחזור ולחיות - על שארית הפליטה לאחר המלחמה

"עד היהודי האחרון" - התפתחות מדיניות הפתרון הסופי

דמותם לנגד עיני - על תרבות, יצירה ופוליטיקה בעולם היהודי 
בין שתי מלחמות עולם

אידיאולוגיה, חינוך ותעמולה במדינה הנאצית 1.12.19

3.11.19

5.1.20

2.2.20

1.3.20

5.4.20

19.5.20

7.6.20

לראשונה בבאר שבע 
הבמה ללימודי השואה והמורשת היהודית

מיסודה של עמותת דורות ההמשך
בשיתוף יד ושם

בנושא:

סדרת הרצאות חודשיות מפי מרצים מומחים מטעם יד ושם ואונ' בן-גוריון בנגב 
וכן סיור מודרך במוזיאון ובתערוכות יד ושם.

בחרנו בחיים
עולם יהודי בתפארתו, באובדנו ובבנייתו מחדש

הפתיחה ביום ראשון, 3 בנובמבר 2019, בשעה 18:00
הבמה תתקיים בבית יד לבנים, רח' יצחק רגר, באר שבע 

אחת לחודש בימי ראשון בין השעות 18:00-20:00 

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

ללמוד כדי לדעת
ולהעביר לדורות הבאים

אגף הנצחה וקשרי קהילה
מחלקת הדרכה

אגף הרווחה והשירותים החברתיים

בחסות

עלות הסדרה
 )כולל 7 הרצאות + נסיעה וסיור מודרך ביד ושם בירושלים( 350 ₪

להרשמה ולתשלום בכרטיסי אשראי יש להיכנס לאתר המאובטח של עמותת דורות ההמשך
ולמלא את הפרטים, ללחוץ על הסל שעליו כתוב "במה בבאר שבע" ולהמשיך בתהליך ההרשמה

 לביצוע ההרשמה נא לחצו כאן
לעזרה במילוי טופס ההרשמה, במידת הצורך, ולפרטים נוספים, 

ניתן לפנות ליו"ר הסניף יעל פלג - 052-8119785

מהרו להירשם!

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הקורס במקרה שלא יהיו מספיק נרשמים, 

להחליף מרצים או נושאים במהלך הקורס, במקרה הצורך.

נשמח לראותכם עמנו בפרויקט החשוב הזה
יעל פלג

יו"ר סניף באר שבע והסביבה 
עמותת דורות ההמשך-נושאי מורשת השואה והגבורה

https://pay.tranzila.com/dorot200pm

