
בגלריה מוצגת תערוכה
"שלוש נקישות"

של האמנית רחלי רוגל 

אמנית אורחת: מיכל גור
אוצרת : רוני אנקורי

מצדיעים
ללוחמי
תש“ח

התערוכה מציינת 70 שנות שכול במדינת ישראל

דרך סיפורי החללים, השבויים והנעדרים

ומשפחות שנותרו מאחור

נעילת התערוכה : 30.5.18

שעות ביקור בתערוכה:
א' 15:00-13:00 | ב'  15:00-8:00   

ג' 15:00-13:00, 18:30-16:30 |  ד' 15:00-8:00  
ה' 15:00-8:00  

שבועות  |  20.5.18 - סגור  שבת  |  26.5.18, 11:00-10:00



במעמד 
ראש העיר מר רחמים מלול

האירוע יתקיים בבית יד לבנים, 
רח' הבנים 10 רחובות.  

יום שני, טו' באייר תשע"ח
30.4.18 שעה 19:30 
19:00 - קבלת פנים 

בתוכנית: 

ברכות

חלוקת תעודות הוקרה ללוחמים

פאנל – בהנחיית מר יוסי רזי. 

בהשתתפות:   פרופ‘ אביעזרי פרנקל 

                    מר מיכה נצר 

                    גב' רחלי רוגל

שירה – נעמי דנוך אפרתי, בליווי ילדי בימת הנוער

ניהול מוזיקלי - משה יוסף

הקרנת הסרט "נצחנו - יש לנו מדינה"

סיפורם של לוחמי תש"ח תושבי רחובות 

במאית - גב‘ פנינה חממי

הפקה - המרכז לתקשורת קהילתית

עמוד שער-
לוגו של בית יד לבנים, החברה העירונית, עיריית רחובות

מצדיעים ללוחמי תש"ח

עמוד שני- (צד ימין) + שלישי  לפזר בצורה יפה.
לכבוד 70 שנה למדינת ישראל

אנו מתכבדים להזמינכם לטקס הוקרה ללוחמי תש"ח
במעמד 

ראש העיר מר רחמים מלול

 

 האירוע יתקיים בבית יד לבנים, רח' הבנים 10 רחובות.  
 ביום שני, טו' באייר, תשע"ח, 30.4.18 בשעה 19:30 

 19:00 - קבלת פנים 

בתוכנית: 
ברכות

שיחה – מנחה מר  יוסי רזי. 
משתתפים – גב' רחלי רוגל, אמנית רב תחומית. 

                    גב' פנינה חממי , מתנדבת מהתקשורת הקהילתית. 
                    מר ........

הקרנת סרט "לוחמי רחובות מספרים" – סיפורם של לוחמי תש"ח תושבי רחובות (תקשורת קהילתית).
שירה – נעמי אפרתי בליווי  ילדי בימת הנוער.

            ניהול מוזיקלי משה יוסף.
חלוקת תעודות הוקרה על יד ראש העיר.

אופציה לתמונות על ההזמנה –
 מצרפת 2 תמונות אחרות להזמנה.

את התמונה עם הבחורה והטנק תשימי בכריכה קידמית – שליש עמוד חלק תחתון. לא חייב להיות בשקף. – מה שיותר יפה בעניך.

את התמונה של הלוחמים – תפרסי לאורך   שני  העמודים פנימיים – לאורך השליש התחתון ובשקף.

כריכה אחורית +  התמונה 
תערוכה בגלריה "שלוש נקישות" של האמנית רחלי רוגל. אמנית אורחת: מיכל גור

תערוכה רבת עוצמה ומטלטלת העוסקת בזיכרון והנצחה. באמצעות הבד, הכפתור והחוט יוצרת רחלי קולאז' אסתטי ומרגש של קרבות ואירועים היסטוריים של עמנו.
אוצרת : רוני אנקורי

70 שנה למדינת ישראל

אנו מתכבדים להזמינכם לערב הצדעה
והוקרה ללוחמי תש"ח


