
 תישארו ביחד
 משפחות יהודיות על סף הקץ 

 2022 באוקטובר  30  ,ראשון  ביום   תיפתח  הסדרה
  ,אשכול הפיס  באולם   18:00-19:30  בין השעות   

 קרית ביאליק  52,דפנה 

  
 בחסות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סניף  חיפה  הקריות והצפון
נושאי מורשת השואה והגבורה  –מיסודה של עמותת דורות ההמשך 

 להזמין   שמח  סים"המתנ  ורשות  ביאליק  קרית  עיריית  ,ושם  יד  בשיתוף
 הסניף  חברי  שאר   ואת  האחרונות  השנים  שתשב  שהתקיימו  הקורסים  בוגרי  את 

  ,ובצפון   בקריות  בחיפה  הרחב  והציבור  ההמשך  דורות   בני  את  וכן
 המעוניינים להרחיב את הדעת בנושא

  )ג"תשפ( ביעיתלהצטרף ללימודי השנה הש
 היהודית  והמורשת  השואה  ללימודי  הבמה   של

 ושם   יד  מטעם  מומחים  מרצים  מפי  הרצאות  סדרת 
 

 
 :הקורס  תוכנית 

 מפגש  תאריך נושא  מרצה 

 1 30.10 תדילמות משפחתיות בגטאו –משפחות בין החומות  חיים מגירה      

 2 22.11 עליית הנוער מגרמניה  –  לאובדן   הצלה   בין  יוסי גלעד 

 

 אורבייטו  -ד״ר יעל נידם
 

 נעמה גליל 

 ביד ושם  סיור 
איטליה    -התנגדות יהודית בתקופת השואה   :ההרצא 

 כמקרה מבחן 
 

 ובעולםאנדרטאות בנושא התנגדות בארץ  הרצאה: 
 

28.11 3 

 4 6.12 סיפורי משפחות בהולנד  –נוכח הטרנספורטים למזרח  רון כהן פרירא 

 5 3.1 סיפורם של ילדי טהרן נעמה גליל 

 6 24.1 בירקנאו-סיפורי אהבה במחנות אושוויץ -אל מול הארובות  ד"ר עירית נחמני 

משפחות בתקופת השואה כפי שהן משתקפות בסרטי  רינת ריבק 
 7 7.2 קולנוע לאורך השנים

  – ביחד ולחוד  רחל אורנשטיין 
 מערכות יחסים בין הורים, ילדים ומדריכים בגטו טרזין    

.228  8 

314. סיפורי משפחות  –נוכח השילוחים מיוון   אגוזי נעמה    9 

 10 19.4 משפחות ויחידים במרד גטו ורשה  –מרד של בדידות  גליל נעמה  

 – גמור ילדים בסדר  יבלונקה פרופ' חנה  
 1948-1955ביוגרפיה דורית של ילידי הארץ 

9.5 11 

 

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

 במשפחה  הצעיר  הדור   ואת  חבריכם  את  ,זוגכם  בנות/בני   את   לצרף  מוזמנים  אתם
 ושם   ביד   סיור  +  הרצאות    10  : כוללתהעלות  

 למשתתף   395₪  :רגיל מחיר  
 למשתתף    340₪  2022:לשנת   חבר  דמי   משלמי  זוגם  ולבני   העמותה לחברי 

 

 !!!להירשם  מהרו 
 אן כ  לחצו  נא   ההרשמה לביצוע 

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

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

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

 .הצורך  במקרה  הקורס  במהלך נושאים או  מרצים 

 השנה   גם   הזה   החשוב   בפרויקט   עמנו   לראותכם   נשמח 
 והקריות  חיפה   סניף  ר"יו -  תנא  זהבה  ר "ד 

לדעת   כדי  ללמוד
 הבאים   לדורות  ולהעביר 

https://pay.tranzila.com/dorot200pm

	כל ההרצאות ישודרו במקביל בזום
	אתם מוזמנים לצרף את בני/בנות זוגכם, את חבריכם ואת הדור הצעיר במשפחה

