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מתכבדים להזמינכם

You are cordially invited to a

לאזכרה ליהודי ליטא
שנרצחו בשואה
 שנים72 לציון
לחיסול גטו וילנה

Memorial Ceremony
for the Lithuanian Jews
Murdered in the Holocaust
Marking 72 Years since the
Liquidation of the Vilna Ghetto

האזכרה תתקיים ביום שלישי
2015  בספטמבר8 ,כ"ד באלול תשע"ה
 ירושלים, הר הזיכרון,ביד ושם

The ceremony will take place
on Tuesday, 8 September 2015
at Yad Vashem, Har Hazikaron, Jerusalem

הזמנה

I n vi t a t i o n

בתכנית
 כוכבים-  סיור בתערוכה “ילדות בשואה14:40
”בלי שמים
 אזכרה באוהל יזכור15:30
 כיבוד קל16:00
 אירוע בבית הכנסת16:30
דברים
נציג הנהלת יד ושם
שגרירות ליטא בישראל/ נציג ממשלת ליטא
 יו”ר איגוד יוצאי ליטא בישראל,מר אריה בן ארי
 יו”ר איגוד יוצאי וילנה והסביבה,גב’ מיקי קנטור
בישראל
 על וילנה היהודית בין-  “עיר של רוח ותמימות:הרצאה
”שתי מלחמות עולם
 מנהלת מחלקת הדרכה באגף הנצחה,גב’ נעמה גליל
והסברה ביד ושם
 הזמר פייבל קורס:שירה
 גב’ אורלי ניר:מנחה

האירוע מתנהל בשפה העברית ויתורגם סימולטנית לאנגלית

נא לאשר השתתפות ולהירשם להסעה
2015  בספטמבר3 עד לתאריך
02-6443541 :טלפון
confirmation@yadvashem.org.il :דוא”ל

Program
14:40 Guided tour of the exhibition
“Children in the Holocaust:
Stars Without a Heaven”
15:30 Memorial ceremony in the Hall of
Remembrance
16:00 Light refreshments
16:30 Event in the Synagogue
Addresses
Representative of the Yad Vashem Directorate
Representative of the Lithuanian Government /
Lithuanian Embassy in Israel
Mr. Arie Ben Ari, Chairman of the Association of
Lithuanian Jews in Israel
Ms. Mickey Kantor, Chairwoman of the Association
of Jews from Vilna and Vicinity in Israel
Lecture: “A City of Spirit and Innocence - Jewish
Vilna during the Interwar Period”
Mrs. Naama Galil, Director of the Guiding
Department, Commemoration and Public
Relations Division
Music: Singer Faibel Kors
MC: Ms. Orly Nir
The event will be conducted in Hebrew with
simultaneous translation into English

RSVP by 3 September
For transportation details and to confirm
attendance Tel: 02-6443541
E-mail: confirmation@yadvashem.org.il

