עמותת דורות ההמשך מזמינה את חבריה ועמיתיה

לסיור בין אנדרטאות
ולטקס המסורתי לציון
'יום הניצחון על גרמניה הנאצית'
שייערך באנדרטת הפרטיזנים והלוחמים בלטרון
במלאת  77שנים לסיום מלחמת העולם השנייה

האירוע המשולב יתקיים ביום שני,
ח' באייר תשפ"ב 9 ,במאי  ,2022בין השעות 17:30 – 10:00

הסיור בדגש 'שואה ,גבורה ,תקומה'
בהדרכתו של איז'ו רוזנבלום ,מדריך פולין ,בוגר קורס
מדריכי אנדרטאות של עמותת דורות ההמשך.
מסלול הסיור:
 10:00יציאה באוטובוס מ'מתחם ארלוזורוב' בתל אביב
 10:15איסוף בצומת רמת השרון בכניסה לכפר הירוק
 10:30הכפר הירוק:
סיור באנדרטה לזכרה של מאשה ברוסקינה וכל הנשים היהודיות
שנהרגו במלחמה נגד הנאצים.
האנדרטה הוקמה מכספי התרומות ,של יוצאי ברה"מ לשעבר החיים בישראל.
יש לציין כי בשנת  2007נחנך בשכונת פסגת זאב בירושלים רחוב על שמה של
מאשה ברוסקינה.

 11:15נסיעה לראש העין( .הפסקת שירותים וקפה)
 12:30ראש העין:
ביקור באנדרטת השואה והגבורה 'לעולם לא עוד'.
אנדרטה חדשה ,שנחנכה באפריל  ,2020המתנשאת לגובה של עשרה מטרים
ומעוצבת בצורת מגן דוד והטלאי הצהוב .במקום נערכים טקסי זיכרון לתלמידים
ולתושבי ראש העין.

13:30

הפסקת צהרים

 14:30קיבוץ מעלה החמישה:
ביקור באנדרטה לזכר לוחמי גטו ורשה ,שהוקמה על ידי אלעזר גלר
וחבריו ,ממקימי הקיבוץ .נדבר על מרי והתנגדות בגטאות ובמחנות ונספר את
סיפורו של הקיבוץ שהוקם על ידי מורדי הגטאות.

 16:00אתר השריון בלטרון:
ביקור באנדרטה לזכר הפרטיזן הלוחם והמורד היהודי
והשתתפות בטקס 'יום הניצחון' על גרמניה הנאצית
 17:30סיום בלטרון וחזרה לחניון ארלוזורוב תל אביב

מחיר הסיור*:
לחבר עמותה (ששילם דמי חבר לשנת ₪ 70 - )2022
לאורח ₪ 100 -
*המעוניינים להשתתף בטקס בלטרון בלבד  -מוזמנים להגיע
בכוחות עצמם בשעה  16:00לאנדרטת הפרטיזנים בלטרון.
ההשתתפות בטקס ללא הרשמה ותשלום.

מהרו להירשם כדי להבטיח את מקומכם בסיור

להרשמה ולתשלום לסיור לחצו כאן
לפרטים נוספים :טובה לשם052-6130523 ,
לסיוע בהרשמה :רפי שפירא ,במייל חוזר או בטלפון 054-4407111
הערות כלליות:
 צוות ההיגוי שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתוכנית הסיור או לבטלובמידת הצורך
 ההשתתפות בסיור תהיה על בסיס כל הקודם זוכה הסיור כרוך בהליכה קלה .נא להצטייד בנעלים נוחות מזון ושתייהמחכים לבואכם
צוות פרויקט האנדרטאות
טובה לשם ,תא"ל (מיל ).עזריאל נבו ,ד"ר יוסי שוב ,גיל פארן
עמותת דורות ההמשך

