
ות
וב

רח
ר. 

ה.
ש.

אירועי יו� הזיכרו� לחללי מערכות 
ישראל ונפגעי פעולות האיבה
עצרת הזיכרו� המרכזית

≥∞Æ¥Æ≤∞±∑ ¨Ê¢Ú˘˙ ¯ÈÈ‡· ß„ ¨ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ
±∞ ÌÈ·‰ ßÁ¯ ¨ÌÈÈ‚Ó‰ Ô‚· ¨±π∫¥µ ‰Ú˘·

¨È˘ ÌÂÈ· ÌÈÈ˜˙È È‡·ˆ‰ ÔÈÓÏÚ‰ ˙È·· ÔÂ¯ÎÈÊ Ò˜Ë
‰ÈÓÂ„‰ ˙¯ÈÙˆ ÌÚ ¨±±∫∞∞ ‰Ú˘· ¨±ÆµÆ±∑ ¨Ê¢Ú˘˙ ¯ÈÈ‡· ß‰

®‰È·ˆ ˙ÙÏÂ‡© ‰È¯ÂÓ ÌÁ˙Ó ¨‰Ë¯„‡· ≠ ÌÈÈ¯Ú˘
ÈÊ·˘ ¯ÎÎ· ≠ ˜¯ÂÓ¯Ó

®ÈÏ‡È·È Ò¢È·Ï „ÂÓˆ© ÌÈ·‰ Ô‚· ≠ ˙ÂÈ˘Â‡ ˙ÂÎ˘
ÌÈ·‰ Ô‚· ≠ ÏÂ¯È·‚ ¯ÙÎ

®‰‡˙‰ ˙ÈÙ È¯‡· ßÁ¯© È˘˘ Ô‚· ≠ ‰„Â‰È ‰ÂÂ
ÌÈ·‰ Ô‚· ≠ ‰˘Ó ˙È¯˜

ÒÈÈË‰ Ô‚· ≠ ˙Ïˆ·Á
ÌÈÁ‡ ˙¯‡Ù˙ ˙ÒÎ‰ ˙È· ˙·Á¯ ≠ ÚÏÒ ÔÂÎÈ˘ØÌÈ¯Ù‡ ˙ÂÎ˘

‚Âˆ¯‰ ¯ÙÒ ˙È· ≠ ˙È„ÏÂ‰‰ ˙Â·ÂÁ¯
Ò¢˙Ó‰ ˙·Á¯· ≠ ‰˘„Á‰ ˙Â·ÂÁ¯

¨Ê¢Ú˘˙ ¯ÈÈ‡· ß„ ¨ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ
≤∞∫∞∞ ‰Ú˘· ¨≥∞Æ¥Æ≤∞±∑

טק�י� בשכונות

טק� הנחת זרי� לזכר חללי גדוד 55, ליד האנדרטה ברח' הרצל 213, בשעה 11:00
טק� זיכרו
 בשכונת נווה יהודה, ג
 הבני�, יו� שני, 1.5.17, בשעה 08:30

ÛÒÂÈ ‰˘Ó ∫ÈÏ˜ÈÒÂÓ ÏÂ‰È      ÔÂÏ‡ ˙È¯ ∫ÈÂÓÈ·     Â„ÏÂË ‰ÓÏ˘ ∫‰ÈÁ‰
˙Â·ÂÁ¯ ¯ÚÂ‰ ˙ÓÈ· ÈÎÈÁ ¨ÈÁ¯ÊÓ Ï‡‚È ∫‰¯È˘

ישאו דברי�:
ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ¯ ¨¯ÈÚ‰ ˘‡¯

Ô‰Î ÈÏ‡ ¨‰ÈÈ˘Ú˙‰Â ‰ÏÎÏÎ‰ ¯˘ ¨Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ‚Èˆ
‡¢ËÈÏ˘ ˜Â˜ Ô‰Î‰ ‰ÁÓ˘ ·¯‰ ¨˙Â·ÂÁ¯Ï È˘‡¯‰ ·¯‰

Ï¢Ê Ô‡È·Â˜ÚÈ ·˜ÚÈ Ï˘ Â˙ÓÏ‡ ¨Ô‡È·Â˜ÚÈ≠ÔÂÓÈÓ ‰„Ú ¨˙ÂÏÂÎ˘‰ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ ˙‚Èˆ

Ô¯Â˙‰ ÈˆÁÏ ÌÂ‡Ï‰ Ï‚„ ˙Î¯‰Â Ï·‡ ˙ÚÂ¯˙
Ï¢Ê ¯ÓÈ¯„ ‰˘Ó Ï˘ ÂÈÁÕ‡ ¨Ô¯Ë˘ ÏÁ¯Â ¯ÓÈ¯„ È·‡ – ‰‡Â˘Ó‰ ˙˜Ï„‰

Ï¢Ê È˘È ®ÈÏ‡© ¯ÊÚÈÏ‡ Ï˘ ÂÈÁ‡ ¨ÈÂÏ È„‚ – ¯ÂÎÊÈ‰ ˙‡È¯˜
Ï¢Ê È˘˜ÂÚ Ì‰¯·‡ Ï˘ ÂÈÁ‡ ¨È˘˜ÂÚ Ï‡Ù¯ – ˘È„˜

ÔÓË¯‰ ˜ÁˆÈ Ó¢Ò¯ ≠ ¢ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ Ï‡¢ ˙ÏÈÙ˙
ÌÈ¯Ê ˙Á‰

ערב שירי לוחמי�, זיכרו
 ומורשת ב�ימ
 חמישי� שנה למלחמת ששת הימי� ואיחוד ירושלי� 
"שרי� וזוכרי�"

יו� ראשו
  |  30.4.17  |  21:30  |  ג
 המיי�די� (מול השוק העירוני)
בהשתתפות: תזמורת קלא�יקה רחובות, תאטרו
 רחובות וחניכי בימת הנוער רחובות

ÈÂÚÓ˘ ¯ÈÙÂ‡ ∫ÁÂˆÈÂ ÈÏ˜ÈÒÂÓ ÏÂ‰È     ·È·¯Ê ˜ßÊ ∫‰ÎÈ¯ÚÂ ÈÂÓÈ· 

בליווי האמני�: ששי קשת, אופירה גלו�קא, יובל חל�, מאיה לוי

˙Â·ÂÁ¯ ˙ÈÂ¯ÈÚ‰ ‰¯·Á‰ ¯˙‡·Â ˙Â·ÂÁ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ ¯˙‡· ÌÈË¯Ù ≠ ÌÈ˘È‚ ÌÈÒ˜Ë‰


