דבר ראש העיר
תושבי גבעת שמואל היקרים,
ימי הזיכרון בישראל מצוינים לאחר חג החירות ,להזכירנו כי
חירותנו כעם וכמדינה תמיד לוותה בהרבה כאב.

עצרת זכרון לשואה ולגבורה

טקס יום הזכרון לחללי צה“ל

יום ראשון ,1.5.11 ,כ"ז בניסן תשע"א
בשעה 20:30

יום ראשון ,ד' באייר תשע"א
באמפיתיאטרון בשדרת הגיבורים בג"ש

במגרש הכדורסל שליד המתנ"ס ,רח' נחום  1ג"ש.

צפירת דומיה תישמע בשעה  20:00בדיוק.

ביום השואה ,אנו מציינים את הניסיון לכלות את עם ישראל

בתכנית:

בתכנית:

ומתייחדים עם שישה מליון היהודים שהושמדו ,ולרבים אף

דבר ראש העיר  מר יוסי ברודני
דברי התייחדות  הרב יוסף זינגר שליט"א
פרק תהילים ,קדיש ואל מלא רחמים
הדלקת  6נרות זיכרון ,לזכר ששת המיליונים ע"י ניצולי שואה
קטעי קריאה  מועצת הנוער הישובית
הטקס ילווה בשירה וקטעי נגינה

דבר ראש העיר  מר יוסי ברודני
דברי התייחדות הרב אלעזר שליט"א
דבר תת אלוף במיל' הרב ישראל וייס
מצגת הנופלים בני גבעת שמואל
הנחת זרים
מסכת בהשתתפות מד"צים מתנועות הנוער בקטעי קריאה
"שרים בגבעה"  בניהולו המוסיקלי של עוזי אסנר

אין משפחות שיישאו את זכרם.
שואת העם היהודי היתה לזרז לתקומת ישראל ,אך מדינת
ישראל לא הוגשה על "מגש של כסף" ,ומאז ועד היום
מתנהל מעקב עקוב מדם לעצמאותנו.
יום הזיכרון לנופלים במערכות ישראל ופעולות האיבה הוא
יום שמאחד את כולם בכאב המשותף על היקירים שנפלו

מנחה :בתיה ברכה

מנחה :רמה מסינגר

בשעה  20:00יתקיים ברחבי העיר ”מצעד החיים“
בהשתתפות מד“צים מתנועות הנוער בגבעת שמואל
במקרה של מזג אויר סוער יתקיים הטקס בבית העם.

והחברים שלא יחזרו.
תמיד המעבר בין ימי הזיכרון ליום העצמאות קשה.

הזמנה

אך כשם שחובתנו לציין את זכר הנופלים כך עלינו לציין את

בתום הטקס יוקרן באולם ”קריית אלון“ הסמוך הסרט

 63שנות עצמאותנו.
מי ייתן ומדינת ישראל תמשיך להיות חזקה תמיד!

יוסי ברודני,
ראש עיריית גבעת שמואל.

”אחות קטנה“

סרט תיעודי ,העוסק בזיכרון ובדרכים שונות להתמודדות
עם זיכרון השואה.
הסרט מתאר את חיפושיו של אגון ,תושב גבעת שמואל,
אחר אחותו המאומצת אויצ‘קה ,אשר מצאו את
עצמם לבד בכפר נידח בסלובקיה ,תחת הכיבוש הנאצי.
בסוף המלחמה נפרדו דרכיהם.

הנכם מוזמנים לחלוק כבוד לנופלים

ערב שירי לוחמים
בשעה  22:10באמפיתיאטרון בשדרת הגיבורים

שירי לוחמים ושירי א”י היפה
עם הזמרת:

מיטל טרבלסי
הכניסה חופשית!

מרוץ הלפיד לזכר הבנים שנפלו
יום שני ,ה' באייר תשע"א9.5.11 ,
מרוץ הלפיד לזכר בני גוש דן שנפלו במערכות ישראל
בהשתתפות תלמידי כיתות ז'ח'
ייצא מהאנדרטה בשדרת הגיבורים
בשעה  6:00בבוקר
אל טקס ההתייחדות המרכזי שיתקיים באתר ההנצחה בתל השומר
בשעה  7:30בבוקר.

