יד לבנים

אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ונפגעי פעולות האיבה
תשפ"א 2021

ערב יום הזיכרון  -יום שלישי א' באייר תשפ"א 13.4.21
אנדרטאות מספרות

 - 9:00-09:50אנדרטת "כיכר הפרחים"  -רח' יהושוע בן נון פינת יצחק הלוי
 - 10:00-10:50באנדרטת "כיכר השוטר"  -רח' צה"ל פינת הרש"ש
התכנסות אינטימית מצומצמת ,של בני משפחה וחברים ליד אנדרטה מקומית לזכר חללי מערכות ישראל,
כדי לספר ולהעלות זיכרונות מהעבר לזכר החללים .יכבדו בנוכחותם  -יו"ר יד לבנים ,וראש העיר.
- 11:30הנחת זרים והדלקת נר באנדרטאות פנימיות לזכר חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות
איבה בני העיר  -בהשתתפות בני נוער.
 - 18:00מעגלי שיח בנושא שכול וזיכרון  -מפגש של משפחות שכולות עם בני נוער ,וסיור
ב"שדרת הנופלים" .ברחבת בית מורשת יהדות תימן בסמוך לחדר הנצחה – "יד לבנים" – בהנחיית בני נוער.
* עמדת מידע  -עדכון פרטים לנציגי המשפחות השכולות.

טקס ערב יום הזיכרון המרכזי ברחבת אנדרטת "יד לבנים"
(רחוב שבזי פינת וולפסון)  -ראש העין מנציחה את הנופלים

- 19:30התייחדות עם זכר הנופלים והדלקת נרות זיכרון ,הקרנת מצגת "מבט אל נופלי ראש העין"
 - 19:50עליית משמר כבוד
- 20:00צפירת דומיה והורדת הדגל לחצי התורן.
דברים לזכרם
קטעי שירה וקריאה לזכר הנופלים ,תפילת אשכבה ,קדיש ,והנחת זרים.
האירוע מתקיים במיקום נגיש .במידה והנכם זקוקים להתאמות נגישות נוספות ,צרו קשר בטלפון054-4940532 :

יום הזיכרון  -יום רביעי ב' באייר תשפ"א 14.4.21
"- 09:00פרח לנופל"  -ראש העיר ויו"ר יד לבנים יחד עם נציגות הנוער יניחו פרח על קברי החללים
בחלקה הצבאית והאזרחית בבית העלמין המקומי.

- 10:55טקס יום הזיכרון בחלקה הצבאית בבית העלמין העירוני -
טקס ממלכתי של משרד הביטחון
> עליית משמר כבוד

 - 11:00צפירת דומיה
נאום מרכזי מפי נציג המדינה ,קדיש ,תפילת "אל מלא רחמים" תרועת אבל ,הנחת זרים ,ירי כבוד ,התקווה.
משפחות יקרות ,ביום הזיכרון יום רביעי ב' באייר  14/4/21תעמוד לרשותכם הסעה לחלקה הצבאית
(בבית העלמין העירוני) .ההסעה תצא בשעה  10:15במגרש החנייה בסמוך להיכל התרבות העירוני,
רח' מרבד הקסמים  10ראש העין .פרטים במוקד העירוני 106
 - 17:00טקס הזיכרון לזכר חללי פעולות האיבה באנדרטת "מעלה השמונה" בשדרות בן גוריון רה"ע .
לזכר חללי פעולות האיבה תושבי ראש העין ,בהשתתפות ראש העיר  -תא"ל במיל' שלום בן משה,
בני משפחות הנופלים ,נציגות נוער ראש העין ,הציבור מוזמן לכבד את האירוע בנוכחותו.
> תפילה לנשמות הקדושים.
> תפילת אל מלא רחמים.
> הנחת זרים.
* כל הטקסים יתקיימו בהתאם להנחיות התו הירוק (למתחסנים ולמחלימים) ,בהשתתפות משפחות שכולות גרעיניות ולקהל בהרשמה
מראש באתר החברה העירונית .מספר המקומות מוגבל .הנחיות אלה הן בהתאם להנחיות הממשלה ויעודכנו במידת הצורך.

ראש העין

משפחה אחת

