
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH4SOnAeqJzA
MtUsfENXmd8oesxPCfFChn5nn7XnUsraqTRA/viewform?usp

=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH4SOnAeqJzAMtUsfENXmd8oesxPCfFChn5nn7XnUsraqTRA/viewform?usp=sf_link

הזמנה

יום ראשון, 11.6.17, י"ז בסיוון תשע"ז, 17.00-20.00

בית התפוצות - מוזיאון העם היהודי 

כנס מנהיגות פורצת דרך - 
סיפור חייו של ברוך טגנייה ז"ל: 

כוחו של יחיד, עוצמתה של קהילה

פורום ירוסלם
להרחבת הסיפור הישראלי

בתכנית:  

התכנסות וביקור בתערוכה ''מבצע משה: 30 שנה אחרי" ובמרכז מאגרי המידע   15:00
קבלת פנים וכיבוד מסורתי  17:00

פתיחת הכנס בהנחיית מיכל אברה סמואל, מנכ''לית "פידל" ויובי תשומה, מייסדת "חברים בטבע"  17:30
ברכת נשיא המדינה	 
פתיח מוזיקלי: הסקספוניסט ַאָבֶּטה ָבִּריהּון	 
שמואל ילמה, מייסד ויו''ר פורום ירוסלם 	 
יפה טגנ'ה, בתו של ברוך טגנ'ה	 
הקרנת קטע מהסרט "גיבורים"	 
מר צגאי ברהה, שגריר אתיופיה בישראל	 

רב שיח שיעסוק בנקודות משמעותיות בחייו של ברוך טגנ'ה, ומה שניתן ללמוד מהן על אישיותו 
ומנהיגותו פורצת הדרך. בהנחיית עו"ד שלומית ברהנו ובהשתתפות:

	    פרופ' ארווין קוטלר, לשעבר שר המשפטים בקנדה
	    שמחה יעקובוביץ, במאי ועיתונאי

	    אבי יאלו, פעיל חברתי 
	    משה באבו יעקב, פעיל חברתי

עו"ד אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים ויו"ר הועדה למיגור הגזענות 
הוקרה למשפחתו של ברוך טגנ'ה 

סיום הכנס  19:30

עלות למשתתף: 30 ש''ח כולל כיבוד קל, חוברת וערכה חינוכית 
)ההכנסות מהאירוע יוקדשו לטובת פעילות הפורום ומימון הוצאות הכנס(

להרשמה לחץ כאן   

לדרכי הגעה וחניה לחץ כאן   

פורום ירוסלם בראשות שמואל ילמה פועל להנכחת נרטיב יהדות אתיופיה בסיפור הישראלי
שותפים: 

בינ"ה, מעוז, ההסתדרות הציונית העולמית, בית התפוצות – מוזיאון העם היהודי, החברה למתנ''סים, מתחברים 
לעתיד משותף, המנהל לחינוך התיישבותי, פידל, הנני, חברים בטבע, האגודה לקידום החינוך, כנפי יונה, קרן חנן עינור, 

אחריי, פסטיבל הסרטים החברתי, גשר, המסע הישראלי, שותפויות רוטשילד קיסריה, מועצת תנועות הנוער, מועצת 
המכינות הקדם צבאיות ועוד ארגונים רבים נוספים .
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Save The Date

יום ראשון, 11.6.17, י"ז בסיוון תשע"ז, 17.00-20.00
בית התפוצות - מוזיאון העם היהודי בתל אביב

הכנס בהפקת פורום ירוסלם להרחבת הסיפור הישראלי
בהשראת יהדות אתיופיה, בראשות שמואל ילמה

להרשמה- לחצו כאן
taly25@gmail.com | 052-3441244 ,טלי ריינברג שחורי

ההשתתפות בכנס בעלות סמלית

כנס מנהיגות פורצת דרך - 
סיפורו הבלתי ייאמן של ברוך טגניה ז"ל

להעלאת יהודי אתיופיה

פורום ירוסלם
להרחבת הסיפור הישראלי

 www.bh.org.il  בית התפוצות - מוזיאון העם היהודי, קמפוס אוניברסיטת ת"א, שער 2, רח' קלאוזנר 15, רמת אביב

הכנס השני למנהיגות פורצת דרך – 
סיפור חייו של ברוך טגנ'ה ז"ל:

 כוחו של יחיד, עוצמתה של קהילה

http://www.bh.org.il/he/event/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2-%D7%9E%D7%A9%D7%94-30-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99/
http://www.bh.org.il/he/event/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2-%D7%9E%D7%A9%D7%94-30-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99/
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