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דברי ברכה
יו״ר הנהלת המתנ״ס

דברי ברכה
ראש המועצה

לתושבים שלום

האביב הגיע ועמו שמחת הפריחה, אך כמו בכל שנה מלווה אותנו גם התחושה 
הכבדה של אירועי הזיכרון והגבורה.

אנו זוכרים ברטט ובכאב את כל אלה ששלמו בחייהם, בשל יהדותם בשואה 
או בשל הקרבתם להקמת המדינה וההגנה עליה.

בישוב אנו נוהגים לציין ימים אלה במלוא הכבוד וההוקרה למתים ולנופלים 
ולבני משפחותיהם בהקשר היישובי והלאומי.

ואחרי ימים אלה, אנו עוברים במעבר חד לחגיגת העצמאות המושקעת כמו 
כל שנה.

תודה למתנ”ס הנהלתו ועובדיו ולעובדי המועצה על ההשקעה.

בכבוד רב
שלמה קטן

ראש המועצה

 
בית אלפי מנשה – קהילה יקרה

יום  בלתי אפשרית את  אנו מציינים בסמיכות כמעט  זו של השנה  בתקופה 
ופעולות  ישראל  מערכות  לחללי  הזיכרון  יום  את  ולגבורה,  לשואה  הזיכרון 

האיבה, מיד אחריהם את יום העצמאות.
שלושה מועדים אזרחיים סמוכים האמורים להזכיר לכולנו שוב ושוב את אופי 

החיים בארץ ואת ההקרבה הנדרשת על מנת לשמרם.
בשנת 2017 אנו נמצאים מול שסעים ההולכים ומתרחבים בקרבינו, שסע דתי, 
שסע כלכלי,שסע לאומי ושסע פוליטי. ולטעמי לצורך זה נועדו ימי הזיכרון 

הקודמים ליום העצמאות.
להזכיר לכולנו שלא רק שבמותם ציוו לנו הקדושים את החיים אלא שבנוסף 
לשמוח,  מה  על  לנו  ושיש  הארץ  את  ולטפח  לשמר  עלינו  הקשיים,  למרות 
מדינת ישראל ב-69 שנות קיומה הגיעה להישגים מרשימים, מושא לגאווה 

רבה עבור כולנו.
אנו משתדלים  כן  פי  פוסחים הקשיים, אף על  בית אלפי מנשה לא  גם על 

לעשות את המיטב לבתינו לאיכות חיינו ולסובבים אותנו.
משפחת המרכז הקהילתי הינה חלק חשוב בישוב הקטן, והאיכותי “לב ליבו”  
ובטוחני כי נמשיך לעשות כמיטב יכולתנו לשמר את המרקם היקר והעדין הזה 

ולנסות לשפרו בכל עת, לזיכרון העבר לחיים בהווה ולטובת עתיד טוב יותר.
עובדי  ולכל  קטן  מר שלמה  המועצה  לראש  להודות  רוצה  אני  זו  בהזדמות 
המועצה על התמיכה והפירגון, למנהלת המתנ”ס הגב’ אירית רמון-חיון, לצוות 
על  המתנ”ס  להנהלת  ובימסירות,  במקצועיות  מלאכתם  העושים  ולרכזים 
הרוח הגבית ולכל אותם מתנדבים יקרים שלוקחים חלק כל השנה בפעילויות 

השונות ובטקסים בפרט. אשרינו שזכינו בקהילה שכזאת.
מאחלת אני ששנת העצמאות ה-70 תהא שנת שלום, שגשוג, בריאות והצלחה 

עבורנו ועבור כל אזרחי ישראל. 

דליה נחום לוי
יו”ר הנהלת המרכז הקהילתי 
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יום ראשון ד׳ באייר תשע״ז 30.4.17
בשעה 19:45 באמפי ״לב ביישוב״ )האמפי הקטן(

בטקס - צפירה בשעה 20:00 בדיוק

תפילות: ״יזכור״ - גדי מנהיים,
״אל מלא רחמים״ - יו״ר המועצה הדתית, מר שמעון מויאל

״קדיש״: מפי אב שכול
דבר ראש המועצה: מר שלמה קטן

מנחה: גדי מנהיים

״הרעות נשאוך בלי מילים... ״

בימוי ועריכה: ליאור וידושינסקי 
הפקה: מרכז קהילתי אלפי מנשה

נהול מוזיקלי: פיני שפיגלר
שירה: להקת הנוער אלפי מנשה - מרכז קהילתי אלפי מנשה, 

להקת הזמר “אלפי שיר”, בניהולו של יאיר שדה
ריקוד: להקת ״פנים וגוף״, ביה״ס למחול אלפי מנשה 

כוריאוגרפיה: ערן אבוקסיס
עריכת וידאו: מתנדבי התקשורת הקהילתית

משתתפים: תושבים ונוער מהיישוב

יום ראשון, כ"ז ניסן, תשע"ז 23.4.17 
בשעה 20:00 באולם הפיס

בטקס:
תפילות: קריאת “יזכור” - איציק שטיינברג

“אל מלא רחמים” ו״קדיש״ - יו”ר המועצה הדתית מר שמעון מויאל
הדלקת משואת זיכרון: : ניצולי שואה תושבי הישוב

ונציג נוער שהשתתף במסע לפולין
דבר ראש המועצה: מר שלמה קטן 

מנחה: איציק שטיינברג  

"קיבוץ געגועים"  על פי ספרה של עוזית דגן 

בימוי ועריכה: ליאור וידושינסקי 
הפקה: מרכז קהילתי אלפי מנשה

ניהול מוזיקלי:  פיני שפיגלר
שירה: להקת הנוער אלפי מנשה - מרכז קהילתי אלפי מנשה,

להקת הזמר “אלפי שיר”, בניהולו של יאיר שדה
נגנית כינור: נטע אלגרנטי

ריקוד: שכבה ח’, ביה"ס למחול אלפי מנשה
כוריאוגרפיה: רוני דגן 

עריכת וידאו: מתנדבי התקשורת הקהילתית
משתתפים: תושבים ונוער מהיישוב

שינוי בהסדרי תנועה: 
הכביש מכיכר המועצה ועד רחוב גלבוע פינת רחוב ארבל 

ייסגר לתנועה החל מהשעה 19:00 ועד תום הטקס. 
הציבור מתבקש להישמע להוראות השוטרים.

יום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל
וחללי פעולות האיבה

יום הזיכרון 
לשואה ולגבורה
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ערב יום העצמאותערב שירי לוחמים

יום שני ה׳ האייר תשע״ז , 1.5.17  
שעה : 20:00  באמפי ״העשור״ )האמפי הגדול(

בתוכנית:
טקס הבדלה בין יום הזיכרון וחגיגות העצמאות:

יו״ר המועצה הדתית, מר שמעון מויאל 
מצעד הדגלים: תלמידי ביה”ס צופי השרון כיתה ו’2 מחנכת אורנה קורנל

כירואגרפיה: עינת הולצנקר ואורנה קורנל מוסיקה: מר”ש צה”ל 
קטע מוזיקלי: “ביחד” מקהלת ביה”ס נופי החורש בניהול רותי שטרית

מופע נבחרת התעמלות קרקע בניהולה של גלית אור, מרכז קהילתי
מופע לחימה משולבת בניהול צוות מאמני לחימה משולבת, מרכז קהילתי

דבר ראש המועצה ופתיחת אירועי יום העצמאות: מר שלמה קטן
הענקת תעודות הוקרה

מנחים: דליה נחום לוי וגדי מנהיים

״כ  ול הכרטיסים אזלו״
בימוי וכתיבה: ליאור וידושינסקי

הפקה: מרכז קהילתי אלפי מנשה
ניהול מוזיקלי: פיני שפיגלר

שירה: “להקת צעירי אלפי מנשה” - מרכז קהילתי אלפי מנשה 
ריקוד: להקת צעירה ה-ו 

מגמת המחול ״חצב״ שכבות ז, ח, ט
ביה״ס למחול אלפי מנשה ולהקת המחול ״פנים וגוף״ 

נהול כוריאוגרפיה: עדי דניאל
סרטים ועריכת וידאו מתנדבי תקשורת הקהילתית

בהנחיית לימור שושטרי
משתתפים: תושבים ונוער מהיישוב

יום ראשון ד׳ באייר תשע”ז 30.4.17
במצפה השניים בנים בשעה 21:30  
בהובלת: שבט צופים ״נחשון״ אלפי מנשה

קלידן: עומרי אלווירו
נא להגיע בבגדים חמים!

טקס זיכרון לחללי צה"ל
יום שני ה׳ האייר תשע”ז , 1.5.17  

בשעה  11:00 בחלקה הצבאית בבית העלמין ביישוב

בטקס: צפירה 
הדלקת משואת זיכרון ע"י אב שכול

תפילות: "אל מלא רחמים", "יזכור" - יו"ר המועצה הדתית מר שמעון מויאל
הנחייה: אורנה קורנל

דבר ראש המועצה: מר שלמה קטן
דבר הרמטכ"ל: רא"ל גדי איזנקוט 

למשפחות השכולות מפי נציג צה"ל
הנחת זרים

הנחת זרים בבתי העלמין ברחבי הארץ 
לחללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה ובאנדרטאות ביישוב, 

ע”י בני נוער, מלווים: מלי סרוסי וגיא שרון

המופע המרכזיק



תודות: להנהלת המתנ״ס וחברי ועדת תרבות, לעובדי המתנ״ס, לכוחות הביטחון 
והמשטרה, לעובדי המועצה ומחלקותיה: ביטחון, אחזקה, רישוי, לשכה, 
למתנדבי הביטחון; המשמר האזרחי, מד״א, כיבוי והצלה.
למנחים: איציק  שטיינברג, גדי מנהיים, דליה נחום לוי.
מניחי הזרים: מלי סרוסי, גיא שרון ונוער הישוב.
לרב שמעון מויאל, לשחקנים ולזמרים תושבי היישוב, חבורת הזמר ״אלפי שיר״,

להקות הזמר ״צעירי אלפי מנשה״, להקת הנוער-אלפי מנשה ולכנרית נטע אלגרנטי. 
למופעי הראווה: לרקדניות ביה״ס למחול וללהקת ״פנים וגוף״ בהנהלת עדי דניאל, 
לביה״ס צופי השרון וביה״ס נופי החורש, לנבחרת התעמלות קרקע ולגלית אור,
לקבוצות לחימה משולבת וצוות המאמנים ולקבוצת הקפווארה ולטומי ראם,
ולצופים - שבט ״נחשון״. למתנדבי התקשורת הקהילתית בהנחיית לימור שושטרי,
למתנדבים מהקהילה: דבורית פינקלשטיין, דרורה ברקאי, רווית בוסי, אורנה קורונל, 
דליה כהן, סוניה בוחבוט, ונגה אגוזי. לצוות המתנ״ס: יוסי חזן, דניאל ברבי, 
ענבל דוד, רוחמה שלזינגר, אתי מזרחי, אושרת מלדעי ועדנה בן חור
תודה מיוחדת: אריה זיסמן, מאיר ברקאי, חנן דיקשטיין, אילת אליהו וג׳יהאד.

 
הפקה בפועל: איריס ברוקס

רוקדים עצמאות
הופעת משתתפי הקפוארה, 
בניהולו של טומי ראם, מתנ״ס אלפי מנשה
 מסיבת הריקודים להורים וילדים 
עם D.J גיא שמולביץ'
ברחבת אולם הפיס
מיד בסוף המופע באמפי. 

להלן שינויי תנועה ביישוב:
בערב יום העצמאות ייסגר לתנועה רחוב כרכום

החל משעה 19:00.
תושבי השכונות הצפוניות, ייסעו דרך רחוב העפרוני ויפנו

לדרך הביטחון על פי הכוונה.

הכניסה חופשית!


