
עמותת דורות ההמשך

בשיתוף עם

עמותת מדריכי המסעות לפולין

שמחות להזמינכם  

להצטרף אלינו

סדרה בת עשרה מפגשי העשרה

ויוקלטו לטובת המשתתפים-שייערכו ב

המפגשים יתקיימו מידי שבוע בימי שני

2021בינואר 4-החל מה

11:30–10:00בין השעות 

שהתמחו, את המסעות הווירטואליים יובילו מדריכי משלחות פולין

בדגש על העולם היהודי-בהדרכה בארצות שונות באירופה 

מפגשי הסדרה

מזכיר עמותת דורות ההמשך, רפי שפירא: עיצוב והפקת המודעה

:הערות

.צוות ההיגוי  שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתוכנית במידת צורך1.

.פתיחת הסדרה מותנית במינימום המשתתפים הדרוש2.

בחיוב העלות  , ניתן לבטל השתתפות עד שלושה מפגשים מתחילת הסדרה3.

.לא יינתן החזר בשל היעדרות מהמפגשים. היחסית של המפגשים

.ניתן לשלם בשני תשלומים.   4

ללחוץ כאןלהרשמה ולתשלום נא 

:לסיוע בהרשמה הנכם מתבקשים לפנות למזכיר עמותת דורות ההמשך

054-4407111או בטלפון amuta@dorot-hemshech.org.ilרפי שפירא במייל 

נשמח להצטרפותכם למסע שלנו

מוזמנים להעביר את המידע גם לחבריכם
בברכה

רחל רוזנשטיין וגיל פארן, בילי לניאדו: צוות ההיגוי

:עלות המפגשים

(2021משלמי דמי חבר לשנת )לחברי עמותת דורות ההמשך 

250₪-ולחברי עמותת מדריכי פולין 

300₪-לקהל הרחב 

המפגשים יתקיימו מידי שבוע בימי שני

2021בינואר 4-החל מה

11:30–10:00בין השעות 

.  עדיין ניתן להירשם למפגשי הסדרה, שימו לב

,ל שלהם את הקלטות המפגשים"יקבלו לדוא, מי שיירשמו

.כך שלא תפסידו את המפגשים בהם לא השתתפתם

אז מהרו להירשם
!ההרצאות מסתיימות במרץ

:כמה תגובות של המשתתפים בסדרהלהלן 

ההרצאה שלך מאד מעניינת  ומצליחה להעביר ברגש את הטרגדיה  , ליאת* 

למי שביקר שם בשנתיים האחרונות ראה את  . סלוניקי/של יהדות יוון

תודה. האנטישמיות שקיימת עדיין   במקום

הרצאה  מעניינת  ומצליחה  להעביר  את  מה  שקרה  באופן  מאד  רגיש   * 

.  וטוב

אני רוצה להודות לך שלי על הרצאה מרתקת ומעניינת ביותר שגרמת המון  * 

כל הכבוד על  . תאבון לבקר במקדוניה ואף לסייע בשיקום בית העלמין היהודי

כל מה שאת עושה אין כמוך

הרצאה מרשימה  ומרגשת בידי אישה מרשימה פעילותיך לשימור הסיפור  * 

היהודי ראוי לכבוד והוקרה

ההרצאות פשוט מרתקות  . נהנית מכל רגע. מודה לכם כל כך על הפרויקט* 

וחובה להשמיען ולזכור את הקהילות היהודיות הרבות שהיו לפני השואה  

.והשפיעו בכל מדינה שבה היו

https://pay.tranzila.com/dorot200pm
mailto:amuta@dorot-hemshech.org.il

