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 2משואה לתקומה

תושבי נס-ציונה היקרים,
אני מתכבד לשלוח לך ,לכם ,את תוכנית אירועי וטקסי
משואה לתקומה תשע"ה אשר יערכו השנה בנס-ציונה.
נס-ציונה תרכין את ראשה בשורת טקסים לזיכרם של קורבנות השואה,
חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.
בסיומם נחגוג כולנו בגאווה ובשמחה את חגיגות העצמאות בשנת ה67 -
למדינת ישראל.
יחד נמשיך גם בשנת העצמאות הבאה לשמור על נס-ציונה כעיר יחודית של
אחדות ואחווה במדינת ישראל.
יחד נתפלל שמדינת ישראל תגיע לשלום הנכסף.
שלכם,

						

יוסי שבו
ראש העיר
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תערוכת פיסול ליום השואה
“בזהות שאולה – הדור השני”
הצגת פסלים של האמנית ורדה מידר

בין התאריכים13/4/15 - 17/4/15 :
התערוכה תוצג בפואיה של היכל התרבות

תערוכת עבודות תלמידים
“אמנים צעירים יוצאים לדרך”

פתיחת תערוכת בוגרים  -מגמת אומנות תיכון "בן-גוריון"
יום שלישי ,כ"ה בניסן התשע"ה 14/4/15 ,בשעה 18:30
בבית יד-לבנים ,רח' הבנים  ,9נס-ציונה
נעילה21/5/15 :
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עצרת זיכרון לשואה ולגבורה
“דור שלישי זוכר”

“למען ידעו דור יקומו ויספרו לבניהם” (תהילים ע"ח-ו')
יום רביעי ,כ"ו בניסן התשע"ה 15/4/15 ,בשעה 20:00
בהיכל התרבות ,רח’ השריון  ,1נס-ציונה

עצרת באנדרטת טרבלינקה
“זיכרון חצוב באבן”

יום חמישי ,כ"ז בניסן התשע"ה 16/4/15 ,בשעה 10:00
בבית העלמין ,נס-ציונה

חלוקת נר ופרח

חלוקת נר ופרח למשפחות השכולות
יום ראשון ,ל' בניסן התשע"ה19/4/15 ,
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עצרת זיכרון
לחללי מערכות ישראל
ונפגעי פעולות האיבה
“פנים לזיכרון”

“הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גיבורים( ”...שמואל ב' פרק א')
בתכנית:
הדלקת לפיד הזיכרון
תפילת יזכור
קדיש
“אל מלא רחמים”
דברים:
מר אביגדור קהלני בשם יו"ר ועד הורים שכולים – יד לבנים
ראש העיר – מר יוסי שבו
הקרנת תמונות ושמות הנופלים בליווי קטעי קריאה ושירה
יום שלישי ,ב' באייר התשע"ה 21/4/15 ,בשעה 19:45
ברחבת “אשכול פיס” ,רח' אוסקר שינדלר ,נס-ציונה

נא לדייק!
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"שרים וזוכרים"
ערב שירי לוחמים – נוער
יום שלישי ,ב' באייר התשע"ה,
 21/4/15בשעה 21:30
באולם ספורט קריית החינוך
רח' אוסקר שינדלר ,נס-ציונה

ערב שירי לוחמים – מבוגרים
יום שלישי ,ב' באייר התשע"ה,
 21/4/15בשעה 22:15
באולמי ויטראז' ,רח' האירוסים  ,6נס-ציונה
* פתיחת דלתות בשעה .22:00
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טקסי יום הזיכרון
לחללי מערכות ישראל
ונפגעי פעולות האיבה
יום רביעי ,ג' באייר התשע"ה22/4/15 ,
בשעה  – 08:00בית יד-לבנים
בשעה  – 08:30בית הספר "אשכול"
בשעה  – 09:00חטיבה עליונה "בן-גוריון"
בשעה  – 09:30גן ה73 -
בשעה  – 10:00אנדרטת גן הגיבורים
בשעה  – 11:00החלקה הצבאית ,בבית העלמין נס-ציונה
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חגיגות ערב
יום העצמאות
במה מרכזית ברחבת ה"קניותר"
מנחה :שניר רווח
להקות מחול ושירה מקומיות

בתוכנית:
“עמרי והפיה יעלי”
מופע ילדים
בשעה 20:30

22:30בוסקילה
מאיה
בשעה
זיקוקי דינור
יום רביעי ,ג' באייר התשע"ה,
 22/4/15בשעה 20:30
• ייתכנו שינויים בשעות המופעים
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מסע אופניים לכל המשפחה
“סובו נס-ציונה והקיפוה”

יום חמישי ,ד' באייר התשע"ה 23/4/15 ,בשעה 10:00
זינוק וסיום בקריית התרבות

חגיגות בוקר עצמאות
לכל המשפחה
יום חמישי ,ד' באייר התשע"ה23/4/15 ,
בין השעות 11:00 - 14:00
גן “נווה” – רח' נורדאו
גן “גרנד קוויל” – שכונת רמת בן-צבי
גן “החשמל” – רח' השריון פינת דרך גבעות הכורכר
גן בשכונת "העמק"  -רח' הכרמים פינת רח' יוגב
גן האימהות  -שכונת "סביוני נצר"
מוסיקת רקע
אטרקציות להנאת הילדים
 10משואה לתקומה

קבלת פנים
של ראש העיר ורעייתו

וטקס הענקת אות "המחנך המצטיין"
בתכנית:

קבלת פנים של ראש העיר ורעייתו
הנחייה :דן כנר
מופע של הזמרת גלי עטרי בליווי להקת + 18
והרכב הביג בנד של הקונסרבטוריון העירוני
הענקת אות "המחנך המצטיין" – התשע"ה

מוצאי יום העצמאות,
יום חמישי ,ד' באייר התשע"ה,
 23/4/15בשעה 19:30
בהיכל התרבות ,רח' השריון  ,1נס-ציונה
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