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Commemorazione annuale
della deportazione degli ebrei
dall’Italia
e Cerimonia di consegna
a Yad Vashem dell’elenco dei
nomi dei deportati dall’Italia
Martedì 16 ottobre 2012
30 Tishrì 5773, Yad Vashem
Har Hazikaron, Gerusalemme

INVITO

Programma
Ore 16:30 - Cerimonia nell’Ohel Izkhor
Ore 17:00 - Auditorium di Yad Vashem
Saluti
Rav Israel Meir Lau, Presidente del Direttivo di
Yad Vashem
S.E. Francesco Maria Talò, Ambasciatore d’Italia
in Israele
Avv. Renzo Gattegna, Presidente dell’Unione
delle Comunità Ebraiche d’Italia
Vito Anav, Presidente dell’ Irgun Olei Italia
Dott. Eliyau Ben Zimra, Presidente della Hevrat
Yehude’ Italia
Interventi
Avv. Giorgio Sacerdoti, Presidente del CDEC
(Fondazione Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea), Milano
Dott. Liliana Picciotto, Direttore alle ricerche
del CDEC

Cerimonia di consegna a Yad Vashem
dell’elenco dei nomi dei deportati dall’Italia
Presenta: Dott. Iael Nidam–Orvieto,
editor-in-chief delle Edizioni di Yad Vashem
Intermezzo Musicale: Trio Atar

Sarà possibile organizzare un autobus da Tel Aviv.
Gli interessati sono pregati di rivolgersi entro
l’ 11 ottobre a Ruben Montefiore - Tel.: 03 5400672

בתכנית
 טקס אזכרה באוהל יזכור16:30
 עצרת באודיטוריום17:00
דברי פתיחה
 יו”ר מועצת יד ושם,הרב ישראל מאיר לאו
 שגריר איטליה בישראל,מר פרנצ’סקו טאלו
 נשיא איחוד הקהילות היהודיות,מר רנצו גטניה
באיטליה
 יו”ר ארגון עולי איטליה,מר ויטו ענו
 יו”ר חברת יהודי איטליה,השופט אליהו בן זמרה
דברים
 נשיא המרכז לתיעוד יהודי,מר ג’ורג’יו סצ’רדוטי
 מילאנו,בן זמננו
 המרכז, מנהלת מחקר,ד”ר ליליאנה פיצ’וטו
 מילאנו,לתיעוד יהודי בן זמננו

מסירת רשימת שמות יהודי איטליה שנספו
בשואה
 עורכת ראשית,אורבייטו- ד”ר יעל נידם:מנחה
 יד ושם,ההוצאה לאור
 שלישיית עתר:מוסיקה

המעונינים בהסעה בתשלום מתל אביב לירושלים
 באוקטובר11-מתבקשים לאשר השתתפותם עד ה
03-5400672 -  ראובן מונטיפיורה:בטלפון

