16.7.2012 | כ”ו בתמוז תשע”ב

Commémoration des 70 ans
de la Rafle du Vél d’Hiv

 שנה70 עצרת לציון
למצוד על יהודי צרפת
YAD VASHEM

יד ושם

הסעות יועמדו לרשות המעונינים להגיע לעצרת
2012  ביולי10 - נא להירשם עד ה
7310947-03 : קולט חזן טלפון: אזור תל אביב והשפלה8334960-04 :טלפון
 ציפורה גרנט: אזור חיפה לרשותכם שירות הסעות מהר הרצל ועד לאודיטוריום: ירושלים-

שרה קורנפלד וילדיה
 חנה ושלמה,הלנה
Sarah Kornfeld
et ses enfants
Hélène, Anna, Shlomo

Des autobus seront mis à la disposition des membres d’Aloumim
Prière de s’inscrire jusqu’au 10 juillet 2012-06-06
- région de Tel Aviv : Colette Hazan, 03-7310947
- région de Haifa : Tsipora Granat , 04-8334960
- Jérusalem : une navette est à votre disposition du
Mont Herzl à l’auditorium.

 שנה למצוד על יהודי צרפת70 מתכבדים להזמינכם לעצרת לציון
2012  ביולי16 , כו’ בתמוז תשע”ב,שתתקיים ביום שני
 ירושלים, הר הזיכרון,באודיטוריום ביד ושם
בתכנית
 טקס אזכרה באוהל יזכור11:00
 התכנסות וכיבוד קל בכניסה לאודיטוריום11:30
 תחילת העצרת12:00
” שנה למצוד בצרפת70“ :הרצאה
 אוניברסיטת תל אביב,ד”ר שמחה אפשטיין
:אתנחתא מוסיקלית
 שחר שמאי: פסנתר, אור בדיחי:גיטרה

:דברים
 יו”ר מועצת יד ושם,הרב ישראל מאיר לאו
 סגנית השר לענייני אזרחים ותיקים,ח”כ ד”ר לאה נס
 שגריר צרפת בישראל,מר כריסטוף ביגו
 יו”ר ארגון עלומים,מר שלמה בלזם
 נציג ארגון בני הנספים היהודים מצרפת,מר רוברט שפירא

Vous êtes invités à participer à la commémoration des 70 ans de la rafle du
Vélodrome d’ Hiver qui se tiendra Lundi 16 Juillet 2012, 26 Tamouz 5762
dans l’Auditorium de Yad Vashem à Jérusalem
Programme:
11.00 Cérémonie dans la Crypte du Souvenir
11.30 Réception et collation à l’entrée de l’Auditorium
12.00 Début des commémorations
Prendront la parole:
Le Grand Rabbin Israel Meir Lau, Président de Yadvashem
La députée Leah Ness, vice-ministre chargée du Trosième Age
S.E. Mr Christophe Bigot, ambassadeur de France en Israel
Mr Shlomo Balsam, Président de l’Association Aloumim
Mr Robert Spira, représentant en Israel des Fils et Filles
des déportés Juifs de France

.

Conférence:
«La rafle du Vél d’Hiv, il y a 70 ans»
Dr Simha Epstein, Université Hébraique
de Jérusalem
Intermède musical:
guitare: Or Badehi
piano: Shahar Shamai

