הוועד הציבורי של עצרת הזיכרון:
מר חנן אברמוביץ ,נשיא כבוד של הארגון
מר ליזרוביץ ישעיהו ,ניצב במיל'
אברהם שני ,תת אלוף במיל'
אתי יגר ,שופטת בדימוס
מר ראובן יוקלר
ד"ר סטרול מויסה
ד"ר רלו יונס
גב' שושנה בן אהרון
מר דולפי פרל
מר משה בלן
גב' דורית דוד סימור
מר סרג'יו לייבוביץ
מר שמעון זינטי
גב' מרים זינטי
גב' אליקה שטיימץ
מר ז'אן רוזן
מר לוזני סטליאן
גב' חוה ביאלקוביץ
גב' גינדין שלומית
גב' בבי לזרוביץ
גב' בלה סולומון

מר חיים מוסקוביץ
מר מתי מוסקוביץ
מר משה בלנרו
מר אפרים בן-אברהם
מר אברהם בר ניסן
ד"ר מגדה דוידזון
ד"ר פרנצ'סקה סטולרו
מר לזריקה לייזרוביץ
גב' רשלה נגרו-שוורץ
גב' ציקה סגל
מר דידי פייביש
ד"ר מורל קורן
עו"ד פרלה קורס
עו"ד אדי מאירי
ד"ר מיליאן קרויטורו
ד"ר אברהם שפקרו
מר ישעיהו זונטג
גב' רויטל מוסקוביץ
מר דינו קרוצרו
גב’ שרה היימוביץ

עצרת זיכרון ע“ש שלמה דוד ז"ל
לציון

 79שנים
לפוגרום בדורוהוי ב 1-ביולי ,1940
לתחילת השואה ברומניה ולגירוש יהודי
האיזור למחנות המוות בטרנסניסטריה

העצרת תתקיים ביום חמישי,
י”ז בסיוון תשע”ט | 20.6.2019
ליד האנדרטה ב“יער קדושי דורוהוי והסביבה“
סמוך למושב שורש בהרי ירושלים

הזמנה

מתכבדים להזמינכם לעצרת זיכרון
שתתקיים ביום חמישי ,י”ז בסיוון תשע”ט20.6.2019 ,
ביער קדושי דורוהוי והסביבה (ליד מושב שורש)
בתוכנית:
 16:00התכנסות ומפגש רעים
 16:30תחילת העצרת

אתנחתא מוסיקלית
חבורת הזמר של חברת החשמל “הקול זורם”
ניהול מוזיקלי :מר מירון מינסטר
הנחיה  -ד“ר דורון קולר ,יו“ר ארגון יוצאי דורוהוי והסביבה
(סבני,דרבני ,מיהלני ,רדאוץ פרוט ,הרצה)

דברים:
גב' קולט אביטל ,יו"ר מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל
נציג שגרירות רומניה בישראל
ד“ר אלכס אברהם ,מנהל היכל השמות ,יד ושם
מר זאב שוורץ ,יו"ר התאחדות עולי רומניה בישראל
מר מיכה חריש ,יו"ר ארגון א.מ.י.ר
מר מיכה בן אבו ,נציג קרן קיימת לישראל

		
תל אביב:
		

דני קרוצרו
סורין מוסקוביץ

052-2569615
050-7551052

		
חיפה:

ארנה קרצר

054-4640502

הרצאה :הפוגרום בדורוהוי – ד“ר שרה רוזן

		
קריות:
		

פאולה קולר
מרצל ליבוביץ

054-6050898
052-4828700

נתניה-חדרה:

בלה סולומון

052-3259442

		
נצרת:

		
יוסי דוד

052-2792112

ראשון לציון:

בבי לזרוביץ

052-9430739

		
רחובות:

שרה הימוביץ

052-8499936

פתח תקווה:

ד”ר רלו יונס

03-9223640

באר שבע:
		

052-4607204
ד"ר נתן כהן
גב’ גולדיצה מויסה 052-3795397

טקס דתי – פרק תהילים מפי ר‘ ירחמיאל מהלו
קדיש בציבור –ד”ר רלו יונס
טקס הדלקת המשואות והנחת זרי פרחים בהנחית דורית סימור
ושרה פרדס  -בנותיו של שלמה דוד ז”ל
משואה מרכזית  -נציגי משפחת שלמה דוד ז“ל
ששת המשואות  -מר יהושוע זונטג ,בלה סולומון ,לזרוביץ בבי,
מוסקוביץ רויטל ,סטליאן לוזני ,דינו קרוצרו ,ערן אברהם ,יונתן בן
אליהו ,רונית לזר ,ערן אברם ,שטיימץ אליקה ,השופטת בדימוס יגר
אתי ,משה ינקוביץ ,מניה מנדריגיו ,פרל אברהם ,משה בלן ,מיליאן
קרויטורו ,עדי בלן ,דינו קרוצרו ,גיל לזרוביץ.
הנחת זרי פרחים – בשם משפחות שמעון ומרים זינתי

המעוניינים להגיע לעצרת הזיכרון נא להירשם מראש
אצל רכזי ההסעות (מספר המקומות מוגבל)

054-4231409

אשקלון-אשדוד:

יהושוע סונטג

צפת והגליל:

מר אברהם בר ניסן 052-2665764

		
ירושלים:

לביא מרצל ליבוביץ 050-5888515

