
:הערות

זאת , מפגשי הבמה יוקלטו לטובת מי שאיננו יכול להגיע לכל המפגשים-

.בהתאם להרשאת המרצים

.ועדת ההיגוי של הבמה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכנית-

פתיחת הבמה מותנית במינימום המשתתפים הדרוש-

.בהמשך נעביר לכם גם פרטים על מפגשי הסמסטר השני-

:דמי ביטול

המשתתף יחוייב במחיר היחסי של  –ביטול לאחר מפגש אחד או שניים  -

.לאחר מכן לא ניתן לבטל. 25₪דמי ביטול + המפגשים 

תכנית הבמה

שנת המפנה-1942

2-ובמלחמת העולם הבשואה

שנה לפתרון הסופי80

,  חברי העמותה וכל מי שהנושא קרוב לליבו, הבמהבוגרי 

מוזמנים להצטרף גם השנה וליהנות ממבחר של הרצאות  

מגוונות מפי מיטב המרצים בתחום

ניתן לפנות למזכיר העמותה, לעזרה בהרשמה ולפרטים נוספים

amuta@dorot-hemshech.org.ilבמייל רפי שפירא 

054-4407111או בטלפון 

,  חברים יקרים
זובתקופה לא קלה 

והרחבת הידע הם הפתרון הטוב  אנו מאמינים שהלימוד 
חיי היום יום שלנו ביותר לשיפור 

!!לכן הצטרפו אלינו 

בהזדמנות זו אנו מאחלים לכם שנה טובה ובריאות טובה

מרכז–צוות הבמה ללימודי השואה 

רחל רוזנשטיין, חיים פישגרונד, בילי לניאדו, אליעזר-בוני בן
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: עלות ההשתתפות

,  או בזוםבהיכל ווהלין הן , מפגשים כולםמי השתתפות בכנס הסתיו ובכולל ד

,35₪העלות  לסיור מודרך במוזיאון בסך )" אנו"לא כולל תשלום לסיור מודרך ב

:(תיגבה מהמשתתפים לפני הסיור

2021-380₪לחברי העמותה ששילמו דמי חבר לשנת 
450₪–לכל מי שאינו חבר עמותה 

לא ניתן להירשם להרצאות בודדות: לידיעתכם

להרשמה ולתשלום בכרטיסי אשראי יש להיכנס לאתר המאובטח של עמותת  

,  "במה ללימודי השואה היכל ווהלין"ללחוץ על הסל שעליו כתוב , דורות ההמשך

למלא את הפרטים ולהמשיך בתהליך ההרשמה

אנו מקווים לראות את כולכם עמנו גם השנה

בהיכל ווהלין או בזום

ואנא הזמינו גם את בני זוגכם וחבריכם ללמוד יחד אתכם

(מפגש בהיכל ווהלין או בזום)ב שאלון בנוגע להעדפותיכם "מצ

תשובותיכם יעזרו לנו לתכנן את הפרויקט בצורה טובה יותר

,את הסמסטר הראשון יפתח כנס הסתיו

.2021לאוקטובר 13-שיתקיים ביום רביעי ה

"אנו"הסמסטר יסתיים בסיור מודרך במוזיאון החדש 

.  2022לפברואר 23-ב( בית התפוצות לשעבר)

הסמסטר הראשון של

ב"והמורשת היהודית תשפהבמה המרכזית ללימודי השואה

השנה העשירית

מיסודה של עמותת דורות ההמשך

19:00–17:30בין השעות , מידי שבועיים, יתקיים בימי רביעי

,גבעתיים, 10כורזין ' רח, היכל ווהלין: בביתנו הקבוע

למי שיעדיפו לצפות בהרצאות מהבית-ויועבר בעת ובעונה אחת ב

:תשלום דמי חבר

2021חבר בעמותה הוא מי ששילם דמי חבר לשנת 

לבני זוג₪ 200-ליחיד ו₪ 150: דמי חבר שנתיים

חברות בעמותה מסייעת מאד לפעילותה החשובה של העמותה  :לידיעתכם

,לאורך כל השנה ואף מזכה אתכם בהנחות לכל פעולות העמותה

.כולל הפעילות הנוכחית

לחצו כאןלמילוי השאלון 

לחצו כאןלתשלום דמי חבר 
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