
 אומרים ישנה ארץ 
היהודים בנכר  לצד הכיסופים לארץ של  ,היישוב בארץ ישראל
 השואה   במהלך ואחרי  ,לפני 

הסדרה תיפתח ביום שלישי, (כ' בחשון תשפ"ב) 
26 באוקטובר 2021,  בין השעות  18:00-19:30 
באולם אשכול הפיס, דפנה 52, קרית ביאליק   

בחסות

 והצפון  הקריות  חיפה   סניף
   והגבורה השואה מורשת נושאי  – ההמשך דורות עמותת  של מיסודה
 להזמין  שמח סים"קרית ביאליק ורשות המתנ יתיעיר ,יד ושם בשיתוף

 הסניף ואת שאר חברי האחרונות שהתקיימו בחמשת השנים את בוגרי הקורסים
  ,וכן את בני דורות ההמשך והציבור הרחב בחיפה בקריות ובצפון

 המעוניינים להרחיב את הדעת בנושא
  )ב "תשפ(להצטרף ללימודי השנה השישית 

 היהודית  והמורשת  השואה   ללימודי  הבמה   של

ושם  יד  מטעם מומחים  מרצים  מפי  הרצאות  סדרת

מרצה נושא תאריך מפגש 

1 1026. מפגש פתיחה:  
נעמה גליל   20-30-כיסופים לארץ ישראל בעולם היהודי בשנות ה

2 9.11 
 נעמה גליל  

 ד"ר נעמה שיק

3 23.11 

תוכנית  הקורס:פרשת הרצח בראי הסכם ההעברה עם גרמניה

4 21.12 

 נעמה אגוזי ההתנדבות לצבא הבריטי וסיפור החפרים 

5  25.1

 פרופ' דינה פורת  היישוב בארץ ישראל והידיעות על השואה 

6 22.2 

 אוריאל פיינרמן  היישוב נוכח סכנת הפלישה – ימי חרדה 200

7 22.3 

סיור ביד ושם  + 2 הרצאות: בקרון החתום
שילוחים בתקופת השואה

סרטי העדים
הרצאה מלווה בקטעי סרטים 

8 5.4 

9 

נעמה גליל  כיסופים לארץ ישראל בתקופת השואה 

הבריגדה היהודית והשפעתה על צה"ל  10

כל ההרצאות ישודרו במקביל בזום 
המשתתפים .  כמו-כן כל  ההרצאות  מצולמות  ומוקלטות ויהיו  זמינות  לכל  

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

הרצאות  + סיור ביד  ושם העלות כוללת :  10  

מחיר רגיל: 350₪ למשתתף  
לחברי העמותה ולבני זוגם משלמי דמי חבר לשנת2021: 290₪  למשתתף 

מהרו להירשם!!! 
לביצוע ההרשמה נא לחצו כאן

שימו לב: יש למצוא את הסל המתאים להרשמה לבמה ללימודי השואה בחיפה הקריות והצפון, 
ללחוץ עליו ולהמשיך בתהליך. 

במקרה הצורך, לעזרה במילוי הטופס והתשלום  ולפרטים נוספים, ניתן לפנות לחברות העמותה והסניף: 
קרלה נאור:    052-4830624או הניה אביאל: 050-8767444, או למזכיר העמותה, רפי שפירא: 

054-4407111
העמותה  שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הקורס  במקרה שלא יהיו  מספיק נרשמים, או להחליף 

מרצים  או נושאים במהלך הקורס במקרה הצורך. 
 
נשמח לראותכם עמנו בפרויקט החשוב הזה  גם השנה

ד"ר  זהבה  תנא - יו"ר  סניף  חיפה  והקריות 

 לדעת  כדי  ללמוד 
 הבאים  לדורות  ולהעביר  

חסד אחרון – ניצולי שואה ובחירתם בעלייה ארצה

לתת פנים לנופלים – פענוח סיפורי חייהם של הנופלים 
במערכות ישראל טרום הקמת המדינה

גרשון פינצ'בסקי

יורם גל

"מכל העמים"
על שירת נתן אלתרמן בתקופת השואה ואודות השואה פרופ' דן לאור26.4

ד"ר אלון קליבנוב 24.5


	נשמח לראותכם עמנו בפרויקט החשוב הזה גם השנה



