אירועי פסח | יום הזכרון | יום העצמאות 2018
רמלה
רמלה עיר עולם

הערות

תאריך

שעה

שם האירוע

מקום

 30.3.18שישי

19:00

סדר פסח כהלכתו לעולים ונזקקים

אולם קריית מנחם ,הוסטל בן גוריון
מתנ”ס דתי ,מרכז עמידר מענית

1.4.18

ראשון

 -20:00פתיחת שערים קרקס אפריקאי ,תזמורת +הגרלות

מתנ”ס תורני רח’ בר אילן  37רמלה

לכל המשפחה ,כניסה חופשית

1.4.18

ראשון

 -08:00יציאה מהקמפוס טיול משפחות

טיול לצפון

טל' להרשמה – 08-9771869
עלות  ₪ 50למשפחה

2.4.18

שני

-12:45פתיחת אולם
 -13:00הצגה

הצגת ילדים של תיאטרון “נקודה טובה” אבן הברקת

מתנ”ס תורני רח’ בר אילן  37רמלה

ילדים ,כניסה חופשית

2.4.18

שני

-20:00פתיחת אולם
-20:30מופע

מופע שמח של הקומיקאית סמדר מורג

מתנ”ס תורני רח’ בר אילן  37רמלה

נשים בלבד
כניסה ₪ 10

3.4.18

שלישי

09:30

מפה ומצא' הצגות והדרכות במוזיאון

מוזיאון יד לבנים

ללא תשלום

3.4.18

שלישי

-16:00פתיחת אולם
-16:30הצגה

הצגה של עופר הלוי “הגולם”

מתנ”ס תורני רח’ בר אילן  37רמלה

לכל המשפחה
כניסה ₪ 10

4.4.18

רביעי

10:30

מפה ומצא ,פעילויות וסדנאות לחג פסח

מוזיאון יד לבנים

ללא תשלום

8.4.18

ראשון

10:00

מימונה ,הפעלות לילדים

פארק עופר

8.4.18

ראשון

20:00

“יום שישי הגיע”
מופע שלום שבת – מימונה
עידן יניב ,דקלון ,ציון גולן ,דן סודרי

המגדל הלבן רחבה פנימית

 11.4.18רביעי

19:30

מסכת יום השואה עצרת זכרון לקורבנות השואה והגבורה היכל התרבות

 13.4.18שישי

08:00

מרוץ רמלה :מקצים :מקצועי  10ק”מ 5 ,ק”מ
עממי 2 :ק”מ 1 ,ק”מ צרכים מיוחדים ,נשים חרדיות

רחובות העיר

 16.4.18שני

19:30

מסכת מורשת והנצחה לזכר חללי העיר רמלה

היכל התרבות

פרטים באתר www.goramla.com

בעלות  ₪ 10מופלטה +שתייה ,כרטיסים:
היכל התרבות ,תרבות תורנית ,מחלקת
ספורט ואירועים ,מרכז הפיס

ramla.muni.il
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רמלה
רמלה עיר עולם

תאריך

שעה

שם האירוע

מקום

 17.4.18שלישי

17:30

טקס זיכרון לחללי האצל

אנדרטת האצ"ל

 17.4.18שלישי

20:00

עצרת זכרון לחללי מערכות ישראל

אנדרטת יד לבנים מוזיאון רמלה

 17.4.18שלישי

21:00

ערב שירי לוחמים נוער שר לנוער

מועדון גולני

 17.4.18שלישי

21:30

ערב שירי לוחמים אדיר גץ ולאה שבת

היכל התרבות

 18.4.18רביעי

08:30

טקס יום הזיכרון בכל מערכות החינוך

בכל מוסדות החינוך

 18.4.18רביעי

11:00

טקס ממלכתי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

חלקות צבאיות בית עלמין ישן

 18.4.18רביעי

20:00

תהלוכת מחולות עצמאות

בי”ס עמל  -בן צבי  -הסתדרות

 18.4.18רביעי

20:00

במת עצמאות לשומרי מסורת
תפילה חגיגית
הרקדה חגיגית

מגרש ספורט חט”ב עידנים

 18.4.18רביעי

20:30

במה מרכזית עצמאות
השתתפות :אייל גולן ונועה קירל

מתחם פארק עופר

 18.4.18רביעי

20:30

במת עצמאות קריית מנחם
השתתפות :מיכל הקטנה ולהקות ייצוג

בין מרכז מסחרי לגן בריל קריית מנחם

 18.4.18רביעי

22:30

ערב יווני גבינות ויין סביב שולחנות

אמפי תאטרון היכל התרבות

 19.4.18חמישי

10:00

הפנינג עצמאות  -מנגלים ,הפעלות לילדים,
להקות כישרונות מקומיים

פארק עופר

 20.4.18חמישי

15:00-17:00

ישראל רוקדת ומקבלת את השבת

מגדל הלבן

 20.4.18חמישי

19:00

תפילה חגיגית ערבית לכבוד  70שנה למדינה
בבית כנסת נחלת יצחק

רח’ דני מס

 21.4.18שבת

08:00

תפילה חגיגית שחרית לכבוד  70שנה למדינה
בבית כנסת שיבת ציון

רח’ מבצע משה

פרטים באתר www.goramla.com

הערות

עלות כניסה ₪ 40

ramla.muni.il

