הזמנה לטקסים עירוניים ממלכתיים
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,יום רביעי ,כ"ו בניסן תשע"ט1.5.19 ,
" - 17:45צועדים וזוכרים"
מצעד תלמידים ,ניצולי שואה ,וטרנים וחניכי אגף נוער וצעירים  -מינהל קהילה
מרחבת מוזיאון אגם ברחוב מיש"ר  1עד לרחבת האנדרטה לזכר השואה והגבורה,
רח' התקומה פינת שד' חסידי אומות העולם.
 - 18:45עצרת ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה ברחבת האנדרטה לזכר השואה והגבורה
מסכת "המלחמה שבתוך המלחמה – מאבק ההישרדות של היהודים בשואה"
בביצוע קריית החינוך השש שנתית הגימנסיה הריאלית מקיף א' .
 - 20:30טקס במתנ״ס רמת אליהו ,רחוב אבא הלל סילבר .2
מפגש עם כלת פרס ישראל ,גילה אלמגור אגמון ובסיומו ,הקרנת סרטה האוטוביוגרפי
״עץ הדומים תפוס״ .כרטיסים במזכירות מתנ"ס רמת אליהו ,טל .03-9615133 .ללא תשלום.
 - 21:00הקרנה מיוחדת "רשימת שינדלר"
עותק חדש במלאת  25שנים להופעתו .בהיכל התרבות ,רחוב ז'בוטיסקי  .16ללא תשלום.
בהזמנת כרטיסים מראש בקופת ההיכל*3701 .

יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,יום חמישי ,כ"ז בניסן תשע"ט2.5.19 ,
" - 10:00לכל איש יש שם"
טקס ברחבת העירייה ,רחוב הכרמל  20ראשון-לציון בביצוע אגף נוער וצעירים – מינהל קהילה
תערוכות בנושא השואה  -בבית האמנים ,רח' גבעתי  ,17ראשון-לציון
סוס עץ  -תולי זיו  ,גלויות שלא שלחתי  -רות אורנבך
ימים :א׳ ,ד׳ ,ו׳  ,10:00-12:00ב׳ ,ג׳ ,ה׳  ,10:00-13:00ב׳ ,ד׳ ( 17:30-19:00שבתות בתיאום מראש)

לקראת ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
ביום שני ,א' באייר תשע"ט6.5.19 ,
" - 20:30שרים לזכרם"
ערב שירה למשפחות השכולות :ואני בכל כוחי נאחז בפרור זיכרון
בהיכל התרבות רחוב ז'בוטינסקי  16ראשון-לציון .
לקהל הרחב  -הזמנת כרטיסים ללא תשלום בקופת ההיכל *3701 .החל מיום 5.5.19
בערב האירוע  -על בסיס מקום פנוי .מספר המקומות מוגבל.
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חוגגים 71
למדינת ישראל

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום שלישי ,ב' באייר תשע"ט7.5.19 ,
 - 17:15מפקד בני הנוער בחצר בית יד לבנים,
רחוב אחד העם  20ראשון-לציון .לפיד הזיכרון ייצא מבית יד לבנים לכל האנדרטאות עם תום
הטקס ,בהשתתפות תנועות וגופי הנוער.
 - 18:40עצרת לזכר עולי הגרדום
בצומת הרחובות ז'בוטינסקי -עולי הגרדום .בהשתתפות תלמידי קריית החינוך ע"ש יצחק נבון
מקיף י"ג.
 - 19:45טקס מרכזי עירוני ברחבת האנדרטה ב"גן הבנים" ("התותח")
בצומת הרחובות ז'בוטינסקי  -הרצל
בהשתתפות הזמרת לימור עובד ,חברי להקת הנוער "קול ראשון" תלמידי תיכון גן נחום ,מקיף ד',
תלמידי ביה"ס בן-גוריון נחלת יהודה .הרכב מוסיקלי בהדרכת שולי קורן-רוגוניס ומשמרות כבוד
של אגף נוער וצעירים  -מינהל קהילה.

הזמנה לטקסים עירוניים ממלכתיים
 - 19:50טקסי זיכרון עירוניים באנדרטאות הפזורות ברחבי העיר:
•
•
•
•
•
•

ברחבת האנדרטה בשיכוני המזרח ,בצומת הרחובות ירושלים-שד' יעקב ,
בהשתתפות תלמידי קריית החינוך השש שנתית ע"ש יגאל אלון ,מקיף ו'.
ברחבת האנדרטה ברמת אליהו ,ברחוב זלמן שניאור בהשתתפות חברי המתנ"ס השכונתי
ברחבת האנדרטה בנחלת-יהודה ,ברחוב פינסקר ,בהשתתפות תלמידי כפר הנוער
ויצ"ו נחלת יהודה .
ברחבת ביה"ס "חופית" ,רחוב חיל הצנחנים  ,5בהשתתפות תלמידי בתי הספר "חופית"
ו"נווה החוף".
ברחבת האנדרטה "בגן השקמה" ,ברחוב חיים בר-לב  -משה דיין (כניסה דרך רחוב גדולי ישראל)
בהשתתפות תלמידי קריית החינוך השש שנתית ע"ש אלברט איינשטיין ,מקיף י'.
ברחבת האנדרטה לזכר "האחד עשר" ,בכיכר הרחובות הפורצים  -חלץ -גן יבנה בהשתתפות
תלמידי חט"ב "המעיין" של קריית החינוך השש שנתית "המעיין" ,מקיף י"ב.

מפגשי זיכרון עירוניים – ביום שלישי ,ב' באייר תשע"ט7.5.19 ,
 - 21:00מפגש זיכרון באחוזת ראשונים ,רחוב הנחשול  30נווה ים
 - 21:15ערב "שירי לוחמים" באולם בית יד לבנים ,רחוב אחד העם 20
 - 21:15ערב עיון לזכר הנופלים במדרשה לחקר חיבת ציון ,רחוב לבונטין 15
 - 21:30מפגש זיכרון במתנ"ס שיכוני המזרח ,שדרות יעקב 50
 - 21:30ערב ״שירי לוחמים״ באולם תיכון ״המעיין״ ,רח׳ העצמאות 37
הכניסה לאירועים הנ"ל חופשית  -ללא הזמנות .הציבור מוזמן.
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טקסי זיכרון לזכר הנופלים  -בוגרי תנועות הנוער
ביום שלישי ,ב' באייר תשע"ט7.5.19 ,

 - 17:30צופים שבט "איתן" רחוב התזמורת 19
 - 17:30צופים שבט "שורק" רחוב גורדון 14
 - 18:00צופים שבט "ארבל" רחוב חיים דוד הלוי 4
 - 18:00צופים שבט "יעד" רחוב הנחשול 30
 - 18:00הנוער העובד והלומד קו "רמז" רחוב הירשפלד 32
 - 18:30צופים שבט "מתן" רחוב העינב  ,1ערב זיכרון 20:00
 - 19:00צופים שבט "רעם" רחוב חיל השריון 6

בתי הספר בשיתוף מרכזי הקהילה ומנהלת שיל״ת מזמינים אתכם

לטקסי יום הזיכרון בקהילה ,ביום שלישי ,ב' באייר תשע"ט7.5.19 ,

 - 18:00ביה״ס ״נגבה״ הטקס יערך במרכז קהילה קרית גנין ,רח׳ אושה 18
 - 19:00ביה״ס ״נווה דקלים״ רחוב רחוב נווה דקלים 55
 - 19:15ביה״ס ״אשכולות״ רחוב דרובין יואל 35
 - 19:45ביה״ס ״חתני פרס נובל" רחוב מעגל השלום 2
 - 19:45ביה״ס ״חופית" ,״נווה חוף״ רחוב הצנחנים 5
טקסי זיכרון בקהילה
 - 19:45ביה״ס ״יפה נוף" רחוב האורנים 13
 - 19:45ביה״ס ״רעות" רחוב ראובן ובת שבע 4

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה

יום רביעי  ,ג' באייר תשע"ט8.5.19 ,

 - 9:00טקס ברחבת האנדרטה לזכר מגני "בית קרן קיימת"
על כביש אזור-רמלה (ליד התחנה המטאורולוגית  -כניסה מתחנת הדלק) בהשתתפות
תלמידי בית הספר "רוזן".
" - 11:30 - 8:30ונזכור את כולם"...
ילדי גנים מבקרים בבית יד לבנים ,רחוב אחד העם  20ראשון-לציון .למבקרים  -בית יד לבנים
פתוח עד השעה .16:00
 - 11:00טקס ממלכתי עירוני בחלקה הצבאית בבית העלמין "הישן",
רחובות ד"ר יוסף בורג -גבעתי-על כנפי הנשרים בראשון-לציון.
 - 11:00טקס ממלכתי עירוני בחלקה הצבאית בבית העלמין בחולון.
 - 13:00טקס ממלכתי עירוני לזכר נפגעי פעולות האיבה ברחבת האנדרטה ב"גן ירושלים"
בצומת הרחובות ירושלים פינת יגאל אלון ,ראשון-לציון .בהשתתפות חניכי אגף נוער וצעירים
ופרלמנט הנוער  -מינהל קהילה.

6

