ללמוד כדי לדעת
ולהעביר לדורות הבאים

הבמה ללימודי השואה והמורשת היהודית
בסניף נתניה והסביבה
חוזרת לבית יד לבנים
אחרי שנת לימודים שלמה ,שבה נפגשנו על המסך הקטן בלבד,
אנו שמחים להודיעכם כי בשנת הלימודים הקרובה אנו חוזרים למסגרת
הרגילה שלנו ונקיים את הבמה מידי חודש בחודשו בביתנו הקבוע
בבית יד לבנים בנתניה
בוגרינו ,בני דורות ההמשך וכל מי שהנושא קרוב לליבו מוזמנים להצטרף
למפגשים המרתקים בנושא:

"מנהיגות יהודית בשואה – דמויות וארגונים"
סדרת הרצאות חודשיות מפי מרצים מומחים מטעם יד ושם

הסדרה תיפתח ביום ראשון 24 ,באוקטובר  ,2021בשעה 17:30
ובבית יד לבנים ,שד' בן גוריון  ,4נתניה
בימי ראשון  ,אחת לחודש ,בין השעות 19:00-17:30

תוכנית הקורס:

אתם מוזמנים לצרף את בני/בנות זוגכם ,את חבריכם ואת הדור הצעיר במשפחה

במידה ולא ניתן יהיה לקיים חלק מההרצאות באולם ביד לבנים,
עקב אילוצי הקורונה ,נקיים אותן בצורה מקוונת באמצעות ה"זום".
מי שלא יוכל להשתתף במפגש "זום" ,יוכל לקבל לאחר המפגש
את הקישור להקלטת המפגש ישירות למייל שלו.
עלות הסדרה
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 ללימודי השואה נתניה" ,למלא את הפרטים ולהמשיך בתהליך
ההרשמה
בהזדמנות זו אנו מזמינים אתכם ,בני דורות ההמשך להצטרף ולהיות חברים בעמותה
לידיעתכם ,דמי החבר השנתיים הם:
 ₪ 150ליחיד ₪ 200 ,לשני 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

מהרו להירשם!!!
לביצוע ההרשמה נא 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
לפרטים נוספים על הבמה והסניף אפשר להתקשר ל:
יפה שלזינגר  ,050-4217057חיים פישגרונד  ,052-3270605ענת ניר .052-8404650

נשמח לראותכם עמנו גם השנה .אנחנו מתגעגעים
יפה שלזינגר
יו"ר סניף נתניה והסביבה
וחברי צוות ההיגוי :ענת ניר ,דבורה עצמון ,רבקה פז ,חיים פישגרונד
עמותת דורות ההמשך – נושאי מורשת השואה והגבורה

עיצוב והכנת המודעה :רפי שפירא

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הקורס במקרה שלא יהיו מספיק נרשמים,
או להחליף מרצים או נושאים במהלך הקורס במקרה הצורך.

