
כ"ב באלול  תשפ״א, 30.8.21  - לנופלים בחודשי אב-אלול

כ"ח בתשרי תשפ״ב, 4.10.21 - לנופלים בחודש תשרי

כ"ו בחשוון תשפ״ב, 1.11.21 - לנופלים בחודש חשוון
  

י"ח בכסלו תשפ״ב, 22.11.21 - לנופלים בחודש כסלו

ט״ז בטבת תשפ״ב, 20.12.21 - לנופלים בחודש טבת

כ"ב בשבט תשפ״ב, 24.1.22 - לנופלים בחודש שבט

י"ח באדר ב׳ תשפ״ב, 21.3.22 - לנופלים בחודש אדר
 

ג' בניסן תשפ״ב, 4.4.22 - לנופלים בחודש ניסן

כ"ב באייר תשפ״ב, 23.5.22 - לנופלים בחודש אייר

י"ד בסיוון תשפ״ב, 13.6.22 - לנופלים בחודשי סיוון-תמוז

כ״ג באלול תשפ״ב, 19.9.22 - לנופלים בחודשי אב-אלול

הטקסים יתקיימו בשעה 19:30 באולם בית יד לבנים

מועדון משפחות מטיילות
סיורי מורשת וטבע לאור הלוח העברי 

טקסי התייחדות חודשיים
עם זכר חללי העיר

ראשון לציון 

"ָהיּו ְזַמִנּים, ָאז ַבִּמְּשָׁלט ָיַשְׁבנּו..."          

80 שנה לפלמ“ח לאור שירי חיים חפר

”עוד לא תמו כל פלאייך“ 

סיור ערב קיץ  
נצא לטיול ערב מודרך באתר סידנא עלי ובגן הלאומי אפולוניה

השוכן על מצוק כורכר שפניו לחוף ימה של הרצליה.

יתקיים ביום שני, כ״ה בתמוז תשפ"א, 5.7.21    

בראשית הסתיו 
נצא לסיור טבע והכרת המרחב באזור אשדוד ואשקלון.

יתקיים ביום שלישי, ו׳ בחשוון תשפ"ב, 12.10.21    

לכבוד כ"ט בנובמבר 

נסייר בשמורת הטבע ובמרכז מבקרים מצפה רמון. 

נחשף לתופעות הנוף של המכתש הגדול בעולם, לצד סיפורו 

המרתק של האסטרונאוט אל״מ אילן רמון.

יתקיים ביום שלישי, י״ב בכסלו תשפ"ב, 16.11.21   

 בתשלום.      פרטים יישלחו בנפרד.      התוכנית נתונה לשינויים.

באולם בית יד לבנים 

לכבוד ראש השנה
נתכנס לברך ולהתברך בבית יד לבנים

במעמד ראש העירייה מר                     .

עיצוב תכשיטים - ימי חמישי, משעה 10:00 עד 13:00 
שילוב אמנויות - ימי שלישי, משעה 10:00 עד 13:00

בהדרכת זהבה שלום, אמנית רב תחומית 
באדיבות ארגון יד לבנים 

מועדון זמר למשפחות

גלריית בית יד לבנים        
בחודשים הבאים נציג את התערוכות: 

"אין גבול" 
תערוכה קבוצתית של יוצרים ויוצרות בחומר

בשיתוף הגלריה העירונית ראשון לציון והמבשלה בטבעון 
פתיחה: מוצ״ש 24.7.21;  נעילה : 19.11.21

״מעבר לאפר״ 
תערוכת יחיד של  האמנית הבריטית בברלי-גיין

פתיחה: יום א׳, 28.11.2021; נעילה: יום א׳, 27.2.2022

באדיבות ארגון יד לבנים

 הסיורים מיועדים למשפחות השכולות, תושבות ראשון לציון בלבד.

נהנה ממופע מוסיקלי "איזו מדינה"
בשילוב סיפורים מצחיקים ומרגשים מפי הפזמונאי 

יורם טהר לב. ליווי מוסיקלי בפסנתר עופר כץ.
יתקיים ביום ג׳, כ״ג באלול תשפ״א, 31.8.21, בשעה 19:30. 

ביום ב׳, כ״ה בכסלו תשפ״ב, 29.11.21, בשעה 19:00. 

מנחה:נועם גיל אור

בהשתתפות הזמרת: רעות יהודאי קושמרו     

הפקה מוסיקלית ופסנתר:רמי הראל   

יתקיים ביום שני, א׳ באלול תשפ"א, 9.8.21 בשעה 19:00 

ערבי הפתיחה לתערוכות יתקיימו בין השעות 19:30-21:00

יתקיים ביום ג׳, 19.10.21  

יתקיים ביום ג׳, 21.12.21  

החומרים על חשבון המשתתפים

הזמנות לטקסים ישלחו בנפרדהמפגשים יתקיימו  בשעה 19:00 באולם בית יד לבנים

באולם בית יד לבנים 

הזמנה אישית...

ערב שירי ארץ ישראל הישנה והטובה

בהנחיית הזמרת אילנה כץ

לכבוד חג החנוכה 
נתכנס בבית יד לבנים 

להדלקת נר שני של חנוכה והופעת אמן 

במעמד ראש העירייה מר                     .

משירי להקות צבאיות 
בהנחיית הזמרת אילנה כץ

יתקיים ביום שני, ט' בטבת תשפ"ב, 13.12.21 בשעה 19:00

בראשית חודש הרחמים והסליחות 

חוגי יצירה למשפחות                                                            

ערב מורשת ושירה



בית יד לבנים
 תוכנית אירועים 

בית יד לבנים 
רחוב אחד העם 20, ראשון-לציון 7531236
טלפון: 03-9518900    פקס: 03-9562896

http://rishonlezion.gal-ed.co.il :גלעד לזכרם 

הזמנה לרישום ועדכון פרטים
לקראת טקסי התייחדות חודשיים, אירועי זיכרון ומגוון פעילויות, 

בית יד לבנים ראשון לציון  פונה אל כל המשפחות השכולות 
המתגוררות בעיר: הורים, אחים, אלמנות ,יתומי צה"ל 
ונפגעי פעולות איבה שאינם בקשר עם בית יד לבנים.  

ניתן לעדכן את הפרטים הבאים לצורך התקשרות: 
שם פרטי ומשפחה, שם חלל, קרבה, כתובת מגורים, 

טלפון בית / נייד וכתובת דוא"ל. 
ניתן למסור את הפרטים בטלפון בית יד לבנים 03-9518900 

או בפקס: 03-9562896 
mispahot@rishon-lezion.org.il או במייל

הרישום לבית יד לבנים בראשון לציון אינו מותנה 
בחברות בארגון כלשהו ולא כרוך בתשלום.  

צוות בית יד לבנים 
שרה אשר, מנהלת 

sara.ascher@rishon-lezion.org.il
וילמה דינר, רכזת משפחות שכולות

vilma.dinar@rishon-lezion.org.il
רחל אלומות, רכזת הנצחה

 rachel.alumot@rishon-lezion.org.il
עדי אנג׳ל, אוצרת הגלריה

banimgallery@gmail.com
ג׳ני אוחיון, רכזת פעילות חינוכית

educational@rishon-lezion.org.il
רותי פרידמן, מזכירה

ruti.fridman@rishon-lezion.org.il

ראשון לציון
אגף מורשת ישראל

בברכה חמה
חיים דינר, יו״ר ועד משפחות שכולות

dinarchaim@gmail.com
דוד בן שושן, יו״ר ועד מנהל

davidben@rishonlezion.muni.il 

המזכירות פתוחה לרשותכם בימים: 
א׳-ה׳ 8:30-16:00, וביום ב׳ 16:00-19:00

יולי-דצמבר 2021

תשפ“א-תשפ“ב

נשמח  להשתתפותכם
במגוון פעילויות ’הבית‘  

שלישי חופשי לגיל השלישי
גימלאי ראשון לציון מוזמנים בכל יום שלישי בשעה 11:00 

למבחר אירועים ברחבי העיר
 נא לעקוב באתר העירייה 

 /https://www.rishonlezion.muni.il

בכפוף להוראת השעה מטעם משרד הבריאות 

בברכת שנה טובה ומבורכת
 צוות בית יד לבנים 


