
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

logo.pdf   1   26/03/17   20:51

עי יום הזיכרון והעצמאות
ארו

ביהוד מונוסון



 טקס הנוער ליום הזיכרון באנדרטת גן הבנים 
לחללי יהוד מונוסון

 במעמד ראש העיר גב' יעלה מקליס

יום ראשון ד' באייר 30.4.17 בשעה 18:00 
באנדרטת גן הבנים ברחוב סעדיה חתוכה.

בביצוע: בני נוער-נציגי תנועות הנוער בעיר יהוד מונוסון.

 עצרת הזיכרון המרכזית לחללי מערכות ישראל 
ונפגעי פעולות האיבה במעמד ראש העיר גב' יעלה מקליס

טקס הזיכרון לחללי העיר שנפלו במערכות ישראל
יום שני ה' באייר 1.5.17 בשעה 07:30 

באנדרטת גן לבנים ברחוב סעדיה חתוכה.

בביצוע: תלמידי תיכון "יגאל אלון"

טקס הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות הטרור
יום שני ה' באייר 1.5.17 בשעה 11:00
בחלקה הצבאית של בית העלמין ביהוד מונוסון.

מנחה וזמר: אדיר סויקה.
 

ניהול מוסיקלי ואומנותי של כל הטקסים: לשה סון
הפקה בפועל: לימור גבריאל

הפקה: מחלקת התרבות בעיריית יהוד מונוסון

יום ראשון כז' בניסן 23.4.17 בשעה 19:45 
ברחבת האנדרטה בבית הכנסת ביאליסטוק, 

רח' מלמד 1 יהוד מונוסון.
בהשתתפות: תלמידי משלחת מסע פולין

בביצוע: להקת ״שיר״ ותלמידי תיכון מקיף יהוד
מנחה וקריין: עודד סנדטש
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השואה והגבורה
אירועי יום 

אירועי יום הזיכרון

ונפגעי פעולות האיבה
לחללי מערכות ישראל 

עצרת הזיכרון המרכזית לשואה ולגבורה

"ונזכור את כולם"

"כל שנבקש לו יהי"

ערב שירי לוחמים

"לא תיתן את לבנו לשכוח"

"העצב אין לו סוף"

במעמד ראש העיר גב' יעלה מקליס
יום ראשון ד' באייר 30.4.17, 

באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב, רחוב אלפרט 3 יהוד מונוסון.

יום ראשון ד' באייר 30.4.17 בשעה 21:15, 
באודיטוריום של אתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב, רחוב אלפרט 3 יהוד מונוסון.

19:00 קבלת פנים למשפחות שכולות.
20:00 צפירת דומיה ותחילת הטקס.

בביצוע: להקת "שיר" תיכון מקיף יהוד, חבורת הזמר "אקורד חדש"
מנחה: עודד סנדטש  |  קריין: רונן אשכנזי

* הטקס מתקיים בשטח פתוח, נא להצטייד בלבוש חם.

21:00 התכנסות
21:15 תחילת הערב

אומן אורח: איתן מסורי | בהשתתפות: הרכב "אנסמבל פלוס"



מנחה: אלעד מזרחי
בהשתתפות: להקות מחול מקומיות והרכבי זמר

יהוד מונוסון 
חוגגת ערב עצמאות

במעמד ראש העיר יעלה מקליס

  יחד לב אל לב

שני 1.5.17  |  החל מ-20:00
במתחם השמחה )סמוך לקניון סביונים(

שרית חדד
22:30

פרופסור פוקס
20:30

רמי קלינשטיין
21:00

23:30
בימת נוער
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1. חנייה ייעודית בסמוך לשער 
הכניסה הראשי למתחם 

2. קטע רחוב משה דיין 
מהקניון ועד רחוב החורש 

לשני הצדדים יהיה סגור 
לתנועה החל מהשעה 14:00 

* במקום חנייה ומקומות שמורים לרכבי נכים.

הסעות מהעיר ללא תשלום החל מהשעה 19:30 
 במסלולים: 

 1. מוהליבר )HP(, קפלינסקי, רמז, מתחם החגיגות 
2. ויצמן )מול הדואר(, קדושי מצרים, הרצל 

העצמאות, מתחם החגיגות 
האיסוף והפיזור יתבצעו מתחנות האוטובוס הקיימות בכל מסלול.

הסדרי תנועה:

רועי סנדלר

די ג'י אונלי

סטפן



יהוד מונוסון 
חוגגת עצמאות

     באווירה משפחתית

שלישי 2.5.17  |  17:30-21:30
במתחם השמחה )סמוך לקניון סביונים(

מנחה: אלעד מזרחי
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פיקו חבר מכוכב אחר
18:30

יהודה אביאל
19:30

ספיר סבן
20:00

מתנפחים

דוכני מזון

הפתעות

חל איסור מוחלט על מכירת והכנסת מיכלי ספריי ומשקאות אלכוהוליים למתחם האירועים

איתי לוי
20:30



 תודה מיוחדת ללהקות המקומיות ולהרכבי הזמר:
להקת "שיר" תיכון מקיף יהוד | חבורת הזמר "אקורד חדש" | הרכב "אנסמבל פלוס" | 

הסטודיו של גלית בניהולה של גלית בלחסן איגר | ביה"ס למחול של מתנ"ס יהוד מונוסון | 
 הסטודיו למחול לאה ועדי דוקס | המרכז למחול סביונים בניהולה של עדנה אלנקווה

ניהול מוסיקלי ואומנותי של כל הטקסים: לשה סון
הפקה בפועל: לימור גבריאל

הפקה: מחלקת התרבות בעיריית יהוד מונוסון
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תושבים יקרים,
רגעי  בין  המשלבים  ישראל,  לעם  סמליים  ימים  בפני  עומדים  אנו 
שמחה, גאווה ואחדות, לצד תחושות של שכול, עצב וכאב על כל 
אלה שחרפו נפשם בהגנה על המולדת ואשר בזכותם אנחנו עם 

חופשי בארצנו.
מתנת  את  ולשמור  לשמר  העצומה  האחריות  מוטלת  כולנו  על 

העצמאות הגדולה, שניתנה לנו למעננו ולמען הדורות הבאים.
תודתי למנכ"לית העירייה שירה דקל-כץ ולעובדי העירייה המסורים 
על ארגון הטקסים והאירועים, שהשנה הופכים למגוונים ואיכותיים 
יותר. כולל מגוון ארועים גם ביום העצמאות. אני מזמינה את כולכם 

לקחת חלק בכל האירועים והטקסים העירוניים.

יעלה מקליס
ראש העיר יהוד מונוסון

בברכת חג עצמאות שמח

דבר ראש העיר

מוקד עירוני יהוד מונוסון 106


