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D. 14. juli 2016 markerede 40-året for ”Entebbe aktio-
nen”, hvor israelske styrker reddede gidsler fra det kap-
rede Air France fly i Entebbe, Uganda. I den anledning 
har Keren Hayesod Danmark fornøjelsen at invitere 
gæster til et foredrag af Rami Sherman, medlem af 
Israel Defence Forces (IDF) specialenhed bag frigivel-
sesaktionen.

Foredraget finder sted 
mandag d. 07 november 2016 

Dørene åbnes kl. 18.30 og 
arrangementet starter præcis kl. 19.00.

Sted oplyses ved køb af billet(ter)

Køb af billetter kr. 125,- pr. person ved indbetaling til 
Danske Bank, reg. nr. 4180, konto nr. 4440071139 eller 
via MobilePay 5261 9040. Mrk. Entebbe samt navn. 

Billetter udleveres ved indgangen. Der er begrænset 
antal pladser og disse er unummererede. Billetter re-
funderes kun i tilfælde af aflysning. Overskuddet fra 
arrangementet går ubeskåret til projektet ”Victims of 
Terror”.

AfTENENS pRogRAM: 
Velkomst v/ Formanden

Foredrag inkl. uddrag fra dokumentarfilmen 
”Operation Thunderbolt”
Spørgsmål fra publikum

Reception

Rami Sherman vil berøre følgende emner:
• Planlægning af redningsaktionen af det kaprede Air

France fly i Entebbe, Uganda
• Kampene fandt sted på Entebbe flyveplads for at

redde gidslerne
• Yoni Netanyahus rolle i aktionen
• Ramis rolle i at føre gidslerne til Hercules-flyet og

frihed
• Ramis personlige engagement drevet af opvæksten

som søn af Holocaust-overlevere og jødiske friheds-
kæmpere

• Den ”røde tråd” mellem den historiske begivenhed
og det moderne Israel

I de 40 år, der er gået siden Entebbe aktionen, har Israel 
og det israelske forsvar betrådt mange stier. Entebbe 
aktionen er et lysende eksempel, der viser Israel fra sin 
bedste side og fremhæver et unikt kapitel i Israels sam-
tidshistorie.

Rami Sherman voksede op i kibbutzen 
Leavot Habasjan i det nordlige Israel og 
tog sin uddannelse i kibbutzbevægel-
sens uddannelsessystem. I løbet af sin 

militærtjeneste, var Rami Sherman tilknyttet IDF Navy 
Seal enheden, hvorfra han trak sig tilbage med rang af 
major. Under ”Entebbe aktionen” tjente Rami Sherman 
Yoni Netanyahu som ”Operations Officer”.

Entebbe Aktionen
"Gensidigt ansvar er en del af det jødiske folks DNA"

For yderligere oplysninger gå ind på www.facebook.com/israelindsamling; www.ddi-indsamling.dk eller 
kontakt Keren Hayesod Danmark på info@ddi-indsamling.dk eller på telefon 3393 2466.


