


















 י"ח )=חי !( בסיוון, התשפ"ב     17.6.2022

 תערוכת  לש למבקרי השקת החלק הראשון  

 / דור המשך"  1933-1947"הכשרות החלוץ בגרמניה 

 שלום רב וברוכים הבאים. 

 

 , תודות והוקרה לכל חברי הכשרות החלוץ בגרמניה לדורותיהםהריני מביע ראשית בשם העמותה 

 הרבים ובני משפחותיהם  קבוצת שוחרי הנחלת מורשת הכשרות החלוץלכל חברי   תודות והוקרה 

 .למען ההנצחה והחינוך על מסירת חומר תיעודי, מאמרים, ספרים, תצלומים והסברים בע"פ

 תודה מיוחדת לאשתי נאוה ומשפחתי על הליווי הייעוץ והעידוד בכל שלבי הקמת התערוכה. 

 תוף הפעולה הפורה והיותו אבן יסוד בפרויקט.י תודה לבבית לארי ליפינסקי ומשפחתו על ש 

 

 את תודתנו הלבבית אנו מביעים בזאת לשותפים לדרך: 

 ארכיון קבוץ מעיין צבי 

 ארכיון קבוץ נצר סרני 

 , ירושלים בורהגרשות הזיכרון לשואה ול – ארכיון  יד ושם

 ארכיון בית לוחמי הגטאות

 במושב ניר גלים ארכיון בית העדות להנחלת זיכרון השואה

 מוזיאון בית טריזין, קבוץ גבעת חיים איחודארכיון 

 גבעת עדהמושבה  ארכיון התקומה ב

 

Dr. Michael Kühntopf מו"ל האנציקלופדיה האינטרנטית ,JEWIKI.NET 

 נושאי מורשת השואה והגבורה"  דורות המשך"עמותת  

 הבריחה"מורשת עמותת "

 "פרויקט לונקה" – רינה וג'ין הולנדר

 פורצהיים  ,Child Survivorמארגון  , Andrew Hilkowitzמר 

 , ברלין Amelie Dögeהגברת 

 מר ליאור אורן, המבורג 

 

 Deutsche Botschaft, Kulturabteilung, Tel Aviv, Israel, מחלקת התרבות -שגרירות גרמניה בישראל

 כל הצוות של דפוס נאמן, נס ציונה

 צ אלוני, גרפיקה, ראשל" אורנית

 פוטו ספורט, רון ואיציק סטולו, יבנה 

 

 ההכנה,  התכנון ו התגייסו למימון כל תהליכי   נותני החסות אשרותודות מקרב לב לכל התורמים 

 וכל תהליכי ההפקה וההדפסה.  , עריכת ועיצוב התערוכהמשלל המקורות איסוף ומיון החומר איתור, 

 

 בעבר ובהוה ולקבוץ על הכנסת האורחים החברית.תודות לחברי קבוץ נצר סרני בתפקידים השונים 

 

 THANK VERY MUCHתודה רבה,  

 מייסד ויו"ר  -יואב גד  
 

 / דור המשך"  1933-1947"הכשרות החלוץ בגרמניה 
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