ללמוד כדי לדעת
ולהעביר לדורות הבאים

עמותת דורות ההמשך והעמותה למען האזרח הוותיק רעננה
שמחים להודיעכם כי

לראשונה תיפתח ברעננה

הבמה ללימודי השואה והמורשת היהודית
פרויקט שנתי שיזמה עמותת דורות ההמשך ,המתקיים מזה עשור שנים ברחבי הארץ,
וכולל סדרת הרצאות וסיורים בנושא השואה ,העולם היהודי והתקומה.
נושא השנה הראשונה של הבמה ברעננה הוא:

"על פרשות דרכים –
תקופת השואה ,לפניה ואחריה"
מוזמנים להשתתף תושבי רעננה והסביבה ,בני דורות ההמשך וכל מי שנושא
השואה והמורשת היהודית מעניינים אותו וקרובים לליבו.

הסדרה תיפתח ביום ראשון ה 31-באוקטובר 2021
ותתקיים אחת לחודש בימי ראשון בין השעות 19:00-17:15
בבית העמותה למען האזרח הוותיק ,רח' ההגנה ,114
פינת חנה סנש ,רעננה

תוכנית הבמה:

בשל אי הוודאות בנושא הגבלות הקורונה ,קיימת אפשרות שנאלץ לקיים חלק
מהמפגשים בצורה מקוונת באמצעות ה-
מי שלא יוכל להשתתף במפגש "זום" ,יוכל לקבל לאחר המפגש
קישור למפגש מוקלט (בהרשאת המרצים) ישירות למייל שלו.

עלות הסדרה
לחברי העמותה ששילמו דמי חבר לשנת ₪ 290 – 2021
לכל מי שאינו חבר עמותה – ₪ 350
(כולל  7הרצאות וסיור מודרך עם הרצאה ביד ושם):

לידיעתכם :לא ניתן להירשם להרצאות בודדות
העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הקורס במקרה שלא יהיו מספיק נרשמים,
או להחליף מרצים או נושאים במהלך הקורס במקרה הצורך.

להרשמה ולתשלום בכרטיסי אשראי יש להיכנס לקישור להרשמה להלן ,שיוביל
אתכם לאתר המאובטח של עמותת דורות ההמשך ואז ללחוץ על הסל שעליו כתוב
"במה ללימודי השואה רעננה" ,למלא את הפרטים ולהמשיך בתהליך ההרשמה

לביצוע ההרשמה לחצו כאן
לידיעת המעוניינים להצטרף כחברים לעמותה ,דמי החבר השנתיים הם:
 ₪ 150ליחיד ₪ 200 ,לשני בני זוג שאותם ניתן לשלם בקישור שלעיל.
דמי החבר שלכם יסייעו לפעילותה התקינה והייחודית של העמותה בכל ימות השנה
ויזכו אתכם בהנחות משמעותיות לכל פעילויות העמותה ברחבי הארץ.

מהרו להירשם!!!
נשמח לראותכם עמנו בפרויקט חשוב זה
רכזת הבמה ברעננה:
ורדה שפייזר ,בוגרת הבמה ללימודי השואה בתל אביב ,חברת עמותת דורות ההמשך
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 לצוות הבמה:
ורדה שפייזר  ,052-3358220ברכה גנות .052-2539692

עיצוב והכנת המודעה :רפי שפירא ,מזכיר העמותה

תושבי רעננה והסביבה

