בחסות

ללמוד כדי לדעת
ולהעביר לדורות הבאים

הבמה ללימודי השואה והמורשת היהודית
סניף באר שבע
חברים יקרים
לאחר שחלפה שנה שלמה ,בה לא קיימנו פעילות בשל אילוצי
הקורונה ,אנו שמחים להודיעכם כי החלטנו ,כמו כל מוסדות
התרבות ,לחיות לצד המגפה ,ולחזור ולקיים את המפגשים שלנו
בבית יד לבנים בבאר שבע ,תוך שמירה על המגבלות הנדרשות
המפגשים המרתקים שלנו השנה יהיו בנושא:

"מי יכתוב את ההיסטוריה שלנו"
על זיכרון ,תיעוד והנצחה
סדרת הרצאות חודשיות מפי מרצים מומחים מטעם יד ושם ואונ' בן-גוריון בנגב
כולל סיור מודרך ייחודי ביד ושם ,ירושלים

הסדרה תיפתח ביום ראשון 17 ,באוקטובר  ,2021בשעה 18:00
ותתקיים בבית יד לבנים ,רח' יצחק רגר ,באר שבע,
אחת לחודש בימי ראשון בין השעות 18:00-20:00

תוכנית הקורס:

אתם מוזמנים לצרף את בני/בנות זוגכם ,את חבריכם ואת הדור הצעיר במשפחה
עלות הסדרה
כולל  7הרצאות  +נסיעה וסיור מודרך ביד ושם בירושלים:
לחברי העמותה ששילמו דמי חבר לשנת ₪ 290 - 2021
לכל מי שאינו חבר עמותה – ₪ 350

לידיעתכם :לא ניתן להירשם להרצאות בודדות
להרשמה ולתשלום בכרטיסי אשראי יש להיכנס לאתר המאובטח של עמותת דורות ההמשך
ללחוץ על הסל שעליו כתוב "במה באר שבע" ,למלא את הפרטים ולהמשיך בתהליך ההרשמה

מהרו להירשם!!!
להרשמה ולתשלום לחצו כאן
במקרה הצורך ,לעזרה במילוי הטופס והתשלום ולפרטים נוספים ,ניתן לפנות
למזכיר העמותה רפי שפירא במייל  amuta@dorot-hemshech.org.ilאו בטלפון 054-4407111
או ליו"ר הסניף יעל פלג בטל' 052-8119785
העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הקורס במקרה שלא יהיו מספיק נרשמים,
או להחליף מרצים או נושאים במהלך הקורס במקרה הצורך.

תודתנו נתונה לאגף הרווחה והשירותים החברתיים של עיריית באר שבע
על הסיוע החשוב שאנו מקבלים ממנה

בואו להשתתף עמנו בפרויקט חשוב זה אנחנו מתגעגעים
יעל פלג
יו"ר סניף באר שבע והסביבה
עמותת דורות ההמשך – נושאי מורשת השואה והגבורה
אנו מזמינים אתכם ,בני דורות ההמשך להצטרף ולהיות חברים בעמותה
לידיעתכם ,דמי החבר השנתיים הם:
 ₪ 150לאדם ₪ 75 ,לצעירים עד גיל  ₪ 200 ,26לשני בני זוג
תשלום דמי החבר מסייעים ותורמים רבות לפעילותה התקינה והייחודית של
העמותה בכל ימות השנה וכמו כן מזכה אתכם בהנחות משמעותיות לכל
פעילויות העמותה ברחבי הארץ
עיצוב והכנת המודעה :רפי שפירא – מזכיר העמותה

