
הצעה לטקס יום הזיכרון לחללי מערכות  

פ"ישראל ונפגעי פעולות האיבה תש

.  ברמת כיתה או בית ספר, חשוב שנמצא דרך לציין את יום הלוח בדרך וירטואלית, לקראת ימי הלאום הקרבים

.  בהצלחה, ב הצעה לטקס זיכרון"מצ

הר אדרונוערמינהל חברה ונוער , מחוז ירושלים, מרכז הדרכה–עריכה 



:מנחה

אני מתכבד לפתוח את טקס יום הזיכרון לחללי  

.ף"מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה תש

.אתם מתבקשים לעמוד, עם הישמע הצפירה

*צפירה*



_____________:לקריאת יזכור אני מזמין את:מנחה

יזכור

,ַעם ִיׂשָרֵאל ֶאת ָבָניו ּוְבנֹוָתיוִיְזכֹּר

,ֲהָגָנה ְלִיׂשָרֵאל-ַחָיֵלי ְצָבא, ַהֶנֱאָמִנים ְוָהַאִמיִצים

ְוָכל לֹוֲחֵמי ַהַמְחָתרֹות ַוֲחִטיבֹות ַהּלֹוֲחִמים

ַהמֹוִדיִעיןְקִהיִלַיתְוָכל ַאְנֵשי , ְבַמַעְרכֹות ָהָעם

ְוַאְנֵשי ַהִמְשָטָרה ֲאֶשר ֵחְרפּו ַנְפָשםְוַהִבָטחֹון

,ָבִמְלָחָמה ַעל ְתקּוַמת ִיְׂשָרֵאל

ְוָכל ֵאֶּלה ֶשִנְרְצחּו ָבָאֶרץ ּוִמחּוָצה ָלּה

.ִביֵדי ְמָרְצִחים ֵמִאְרּגּוֵני ָהֶטרֹור

ִיׂשָרֵאל ְוִיְתָבַרך ְבַזְרעֹו ְוֶיֱאַבל ַעל ִזיו ָהֲעלּוִמיםִיְזכֹּר

ְוֶחְמַדת ַהְּגבּוָרה ּוְקֻדָשת ָהָרצֹון ּוְמִסירּות ַהֶנֶפש

.ֲאֶשר ִנְסּפּו ַבַמֲעָרָכה ַהְכֵבָדה



.הקהל מתבקש להמשיך לעמוד, לתפילת אל מלא רחמים:מנחה

,ׁשוכֵן ַבמְּרוִמים, ֵאל ָמלֵא ַרֲחִמים

נּוָחה נְּכונָה ֵצא מְּ כִינָה, ַהמְּ ְּגִבוִריםטְּהוִרים , בְַּמֲעלות קְּדוִׁשים, ַעל כַנְֵּפי ַהשְּ ְִּהיִריםכְּזַֹהר, ו ,ָהָרִקיַע ַמז

ָרֵאל לּו בְִּמלְֲּחמות יִשְּ נָפְּ ָתרֹות ׁשֶׁ ְּלֹוֲחֵמי ַהַמחְּ ָרֵאל ו כות , לְּנִׁשְּמות ַחיָלֵי צְָּבא ֲהגָנָה לְּיִשְּ ְּכָל ַהּלֹוֲחִמים בְַּמַערְּ ו

ָׁשם לָמּות ַעל קְֻּדַשת ַהֵשם פּו נַפְּ ְַּרת , ָהָעם ׁשֵֶׁחרְּ ִדינָה  ֱאֹלֵהיּובְּעֶׁז ְַּהמְּ קּוַמת ָהֻאָמה ו ָרֵאל ֵהִביאּו לִתְּ כות יִשְּ ַמַערְּ

ְּלִגְֻּאּלַת ְִּעיר ו ץ ו ּגּונֵי ַהֵטרֹור, ָהֱאלִהיםָהָארֶׁ ַרצְִּחים ֵמִארְּ ץ ּוִמחּוָצה לָּה ִביֵדי ַהמְּ צְּחּו ָבָארֶׁ נִרְּ ְּכָל ֵאּלֶׁה ׁשֶׁ .ו

ר כְּנָָפיו לְּעֹולִָמים ִתיֵרם בְֵּסתֶׁ ְּיִצְּרֹור ִבצְּרֹור ַהַחיִים אֶׁת נִׁשְָּמָתם, לָכֵן ַבַעל ָהַרֲחִמים יַסְּ ְּיָ הּוא נֲַחלָָתם. ו ,י

ן  ֵהא)בְּגַן ֵעדֶׁ נּוָחָתם( תְּ כָָבם, מְּ ְּיָנּוחּו בְָּׁשלום ַעל ִמׁשְּ ְּיַַעמְּדּו לְּגֹוָרלָם לְֵּקץ ָהיִָמין, ו ְּנֹאַמר ָאֵמן, ו .ו



.הקהל מתבקש להמשיך לעמוד, לאמירת הקדיש: מנחה

_____________:לאמירת הקדיש אני מזמין את

ְדָכלי ּוְבַחיֵ ּוְביֹוֵמיכֹוןְבַחֵייכֹון. ַמח ֻּפְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִשיֵחּהְוַיצְ , ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ְבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה: ָאֵמן. ִיְתַּגַדל ְוִיְתַקַדש ְשֵמּה ַרָבא

א  ְוִיְשַתַבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנשֵ ִיְתָבַרְך. ָעְלַמָיאּוְלָעְלֵמיְיֵהא ְשֵמּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם : ָאֵמן:ַבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן, ֵבית ִיְׂשָרֵאל

ָּלא:ָאֵמן.  הּואְבִריְךְדֻקְדָשאְוִיְתַהָדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְשֵמּה  .  ְוִאְמרּו ָאֵמן, ְבָעְלָמאֲאִמיָרןַד , ְוֶנֱחָמָתאִתְשְבָחָתאִשיָרָתאִבְרָכָתאִמן ָכל ְלֵעֵֽ

.  ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר, ָהֵדיןְבַאְתָראִדי ַקִדיְשָתאאְבאֹוַרְיָתֵֽ ְדָעְסִקיןַתְלִמיֵדיהֹוןְוַעל ָכל ַתְלִמיֵדי , ַתְלִמיֵדיהֹוןְוַעל , ְוַעל ַרָבָנן, ַעל ִיְׂשָרֵאל:ָאֵמן

ָנאְיֵהא  ָעה  ִוישּו, ַחִיים ְוָׂשָבע, ְיֵהא ְשָלָמא ַרָבא ִמן ְשַמָיא:ןָאמֵ : ְוִאְמרּו ָאֵמן, ִמן ֳקָדם ָמאֵרי ְשַמָיא ְוַאְרָעא, ְוַרֲחֵמיְוִחְסָדאִחָנא, ּוְלכֹוןּוְלהֹון , ָלֵֽ

הּוא ְבַרֲחָמיו , עֶֹּׂשה ָשלֹום ִבְמרֹוָמיו: ָאֵמן:ְוִאְמרּו ָאֵמן, ָלנּו ּוְלָכל ַעמֹו ִיְׂשָרֵאל, ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה ְוֶרַוח ְוַהָצָלהְוֵשיָזָבאְוֶנָחָמה 

.ָאֵמן: ְוִאְמרּו ָאֵמן, ְוַעל ָכל ַעמֹו ִיְׂשָרֵאל, ַיֲעֶׂשה ָשלֹום ָעֵלינּו



ִוד  'א', ספר שמואל ב/ ִקיַנת דָּ

לּו  יָך ָחלָל ֵאיְך נָפְּ ָרֵאל ַעל ָבמֹותֶׁ : ּגִבֹוִריםַהצְִּבי יִשְּ
ן-ַתּגִידּו בְּגַת ַאל-ַאל ַבשְּרּו בְּחּוצֹות ַאׁשְּקְּלֹון פֶׁ ִתים -תְּ לִׁשְּ נָה בְּנֹות פְּ ִתשְַּמחְּ
ן ְּנָה-פֶׁ : בְּנֹות ָהֲעֵרלִיםַתֲעֹלז

ְַּאל-ֲהֵרי ָבּגִלְּבֹועַ ַאל רּומֹות כִי ָׁשם נִגְַּעל ָמגֵן -ַטל ו ֵדי תְּ ּגִבֹוִריםָמָטר ֲעלֵיכֶׁם ּושְּ
ן :  ָמגֵן ָׁשאּול בְּלִי ָמִׁשיַח ַבָשמֶׁ

ְּהֹונָָתן לֹא ּגִבֹוִריםִמַדם ֲחלָלִים ֵמֵחלֶׁב  ב ָׁשאּול לֹא ָתׁשּוב ֵריָקםנָשֹוגקֶׁׁשֶׁת י ְּחֶׁרֶׁ .  ָאחֹור ו
ָרדּו ִמנְָּׁשִרים ַקּלּו ֵמֲאָריֹות ּגֵָברּו ְַּהנְִּעיִמם בְַּחיֵיהֶׁם ּובְּמֹוָתם לֹא נִפְּ : ָׁשאּול וִיהֹונָָתן ַהנֱֶׁאָהִבים ו

ָרֵאל אֶׁל כֶׁםָׁשאּול בְּכֶׁינָה -בְּנֹות יִשְּ כֶׁן  -ָׁשנִי ִעםַהַמלְִּבׁשְּ ֲעָדנִים ַהַמֲעלֶׁה ֲעִדי זָָהב ַעל לְּבּוׁשְּ
ְּהֹונָָתן ַעל לּו גִבִֹרים בְּתֹוְך ַהִמלְָּחָמה י יָך ָחלָל-ֵאיְך נָפְּ :  ָבמֹותֶׁ

ָת לִי מְּאֹד -ַצר ְּהֹונָָתן נַָעמְּ לְַּאָתהלִי ָעלֶׁיָך ָאִחי י ָך לִי ֵמַאֲהַבת נִפְּ נִָׁשים ַאֲהָבתְּ
לּו ֵאיְך  :וַיֹאבְּדּו כְּלֵי ִמלְָּחָמהּגִבֹוִריםנָפְּ



הקראת שמות הנופלים מבית הספר 

הנחת זרים  

הנכם מוזמנים לשבת



נתן אלתרמן/ מגש הכסף 

עין שמים אודמת, והארץ תשקוט 

.תעמעם לאיטה על גבולות עשנים

...לב אך נושמתקרועת–ואומה תעמוד 

.לקבל את הנס האחד אין שני

היא תקום למול סהר. היא לטקס תיכון

.עוטה חג ואימה, יום-טרם, ועמדה

אז מנגד יצאו נערה ונער--

.ואט אט יצעדו הם אל מול האומה

וכבדי נעלים, חול וחגורלובשי

.בנתיב יעלו הם הלוך והחרש

לא מחו עוד במים, לא החליפו בגדם

.הפרך וליל קו האש-את עקבות יום

,נזירים ממרגוע, עייפים עד בלי קץ

...ונוטפים טללי נעורים עבריים

.ועמדו לבלי נוע, דום השנים ייגשו

.ואין אות אם חיים הם או אם ירויים

אז תשאל האומה שטופת דמע וקסם

והשניים שוקטים" ?מי אתם: "ואמרה

,אנחנו מגש הכסף: "יענו לה

".שעליו לך ניתנה מדינת היהודים

צלעוטפיכך יאמרו ונפלו לרגלה 

.והשאר יסופר בתולדות ישראל



דני רובס: מילים ולחן/ מכתב קטן :שיר

https://www.youtube.com/watch?v=eWuAgaOcXy8


ית/קריין

.אהוב ורצה גם לרעך–מה שאתה אוהב ורוצה לעצמך . נתינה מעצמך: פירושו" ואהבת לרעך כמוך"

ערך המלווה את עם ישראל ואת , החלטנו להקדיש את הטקס לערך הרעות והערבות ההדדית, השנה

.  ל בעבר ובהווה בפעילותם"חיילי צה

הוא הסביר כי רעות היא תחושת המחויבות העזה . ח יצחק שדה"את ערך הרעות טבע מפקד הפלמ

.  שהוא וחבריו חשו זה כלפי זה

החייל יפעל  –רעות ": "ל"רוח צה"היא , ל"ערך הרעות הונצח בתעודת הזהות הערכית של צה, לימים

חרף כל  , וייחלץ תמיד לעזרתם כשהם זקוקים לו או תלויים בו, מתוך אחווה ומסירות לחבריו לשירות

".עד כדי חירוף הנפש, סכנה וקושי



ית/קריין

:  אמרה כך בריאיון לפני כמה חודשים, כלת פרס ישראל, מרים פרץ

על  , על אחריות, בבית הספר היסודי והתיכון מדברים על אחווה, ל מדברים על רעות"בצה

,  כשהם רואים בתוך הבית את היחסים, ערך הרעות מתחיל בבית. על אכפתיות, ערבות הדדית

אתמול ראיתי את ערך הרעות בלי לקרוא לו ... אחר כך מהשכונה, האם לאחד אכפת מהאח שלו

, בני עקיבא, היו שם עשרת אלפי בני נוער מכל תנועות הנוער, דיברתי אתמול בכיכר רבין. רעות

זה לא רק . ככה זה מתחיל. משוחחים, מדברים, מעגליםיושבים מעגלים . הצופים, השומר הצעיר

.  זה מתחיל בתחושה שאכפת לי ממך, להסתער ולמות בשביל מישהו



ית/קריין

, ל"ל צה"אז רמטכ, ל"נשא יצחק רבין ז, לאחר מלחמת ששת הימים

:וכך אמר, נאום באוניברסיטה העברית בירושלים

,  אך דווקא במלחמה זו. מלווה בהרבה דם ודמעות, המלחמה היא עניין קשה ואכזרי בעיקרו

בצדם של גילויים  , באו לידי ביטוי גילויים מופלאים ונדירים של אומץ לב וגבורה, שעברה עלינו

.רעות ואפילו שאר רוח, אנושיים של אחווה

כאשר מפקדם הרוג ורכבם  , הממשיכים בתקיפת הסתערות, מי שלא ראה אנשי צוותו של טנק

מי שלא ראה את . למלט חברם הפצוע בשדה מוקשים, חבלנים שסיכנו חייהם. פגוע קשה

אינו יודע  –כדי לחלץ טייס שצנח בשטח אויב , שמגלה חיל האוויר כולו, התזזית והמאמץ, הדאגה

.מסירות של חבר לחבר מהי



סאשה ארגוב  , לחן; חיים גורי, מילים/ שיר הרעות 

השמעת השיר ברקע והקריין ידקלם

ַהְסָתוַעל ַהֶנֶגב יֹוֵרד ֵליל 

ּוַמִצית כֹוָכִבים ֶחֶרש ֶחֶרש

ֵעת ָהרּוַח עֹוֵבר ַעל ַהַסף

.ֲעָנִנים ְמַהְּלִכים ַעל ַהֶדֶרְך

ֹלא ִהְרַּגְשנּו ִכְמַעט. ְכָבר ָשָנה

.ֵאיְך ָעְברּו ַהְזַמִנים ִבְׂשדֹוֵתינּו

ְונֹוַתְרנּו ְמַעט, ְכָבר ָשָנה

.ָמה ַרִבים ֶשֵאיָנם ְכָבר ֵביֵנינּו

:ַאְך ִנְזכֹּר ֶאת ֻכָּלם

–ְוַהתַֹּארֶאת ְיֵפי ַהְבלֹוִרית 

ִכי ֵרעּות ֶשָכזֹּאת ְלעֹוָלם

.ִלְשכֹּחַ ֶאת ִלֵבנּו ִתֵתןֹלא 

ַאֲהָבה ְמֻקֶדֶשת ְבָדם

.ַאְת ָתשּוִבי ֵביֵנינּו ִלְפרֹּחַ 

1948, חיים גורי–הרעות 

https://www.youtube.com/watch?v=JqnjeXWGBxY


ל"טוראי ישראל שפירא ז

ית/קריין

בפיקודו של טוראי ישראל , ח"כוח מן הגדוד הרביעי של הפלמ, במלחמת העצמאות

כשכוח שריון ירדני תקף את המוצב ואת  . שכן במוצב סמוך לאנדרטת הראל, שפירא

ואילו הוא עצמו נשאר במוצב וכוון , פקד ישראל על אנשיו לצאת ולתפוס מחסה, סביבתו

כולם להתפנות ולתפוס  : "מילותיו האחרונות לפקודיו היו. הירדניהםאת האש אל הכוחות 

."אני עולה לאתר את האויב. מחסה

.ישראל נהרג מפגיעת פגז ונקבר בבית העלמין הצבאי בקריית ענבים



ל"טוראי נתן אלבז ז

ית/קריין

, עוד בגיל צעיר. 1932טוראי נתן אלבז נולד במרוקו בשנת 

הלהיבה אותו מאוד התנועה הציונית והוא רצה לעלות לארץ

.  ללא ידיעת הוריו1952נתן עלה לארץ בשנת . ישראל ולהשתתף בהקמת המדינה

.שלח להם מכתבים והרגיע אותם שהכול יהיה בסדר, כמה שבועות לאחר שהגיע

עסק נתן בפריקת רימונים באוהל שלו לצד כמה חיילים  , 1954בפברואר 11-ב

אחד , במהלך פריקת הרימונים. המחנה היה הומה אדם. שעסקו באותה המשימה

נתן רץ אל מחוץ לאוהל כשהרימון בידיו ובאקט של גבורה ושל . מהם הופעל לפתע

. חשיבה על האחר הצמיד את הרימון לחזהו ונשכב ארצה

.  ל"ש הרמטכ"הוענק לו צל, לאחר מותו. הציל נתן אלבז את חיי חבריו, במעשה זה

.הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בקריית שאול



ית/קריין

, בפיצוץ הראשון. אירע פיגוע תופת רצחני בצומת בית ליד, 1995בינואר 

שהתה, זכרה לברכה, קופשטייןהחיילת מאיה . ל"נהרגו שמונה חיילי צה

היא חשה למקום האירוע במטרה לסייע  , עם שוך הפיצוץ הראשון. במתחם הצומת

וזאת למרות ידיעות אשר הזהירו  , בחילוץ הפצועים הרבים שהיו מוטלים בזירת הפיגוע

עימה נפלו  . אירע פיצוץ שני והיא נהרגה, במהלך הטיפול בפצועים. מפני פיצוץ נוסף

,  על חירוף הנפש: "ש אישי"הוענק לה צל, על מעשה זה. חיילים ואזרח אחד 21

".  והיותה מופת ודוגמאתושיהגילוי , אומץ לב, מימוש ערך הרעות תוך סיכון עצמי

.  20מאיה הובאה למנוחות בבית העלמין בהר הרצל והיא בת 

ל"זקופשטייןמאיה סמלת



מילים ולחן נעמי שמר /שנינו מאותו הכפר

https://www.youtube.com/watch?v=t8z8fRczupE


ל"זאסרףאור 

ית/קריין

בקרבאסרףלחם אור , במבצע צוק איתן, 2014בחודש יולי 

,במהלך הקרב. ביחידת אגוזחמניעם חבריו לצוות אעיה'בסג

אור יצא  . אור ומרבית חבריו נפצעו. ל"נפלו חבריו לצוות יובל דגן וטל יפרח ז

ברעידת אדמה שפקדה את נפאל  . חודשים מספר לאחר מכן" טיול הגדול"ל

. נעלם אור והוכרז נעדר, 25.4.2015-ביום שבת ה

הגיעו מישראל , במעשה ערכי של ערבות הדדית ושל רעות ובסיכון חיים ממשי

הם חיפשו אחרי אור ימים מספר עד אשר . יחידות החילוץ ובהן חבריו לצוות

אור חולץ מהמקום במאמץ עילאי וארוך והושב  . איתרו את גופתו ליד גדת נהר

.לארץ למנוחת עולמים



ית/קריין

:על מעשה זה כתב אבי רט

לעולםשכזאתרעותכי"–החברותולערךאורשללחבריםולהצדיעלעמודרוצהאני

,החבראתלחפשהעולםלקצהעדשטסולחבריםלהצדיע."לשכוחליבנואתתיתןלא

.לפקודקבריהיהשלפחותכדי,ישראלארץשללאדמתהבדרךאותונושאיםהםועכשיו

,פיזייםגבולותללאהםהחברותועוצמתהרעותערךשעבורםצעיריםשלנפלאלדורלהצדיע

ספגושהםמהזהכי..."לפרוחבינינותשוביאתבדםמקודשתאהבה".אהבהשלגבולותוללא

,הגדוליםהאימהבלילותגם.האמיתיישראלעםזהכי.ובצבאהנוערבתנועת,בתיכון,בבית

."ודולקתבהירהנותרתאת"–נפאלבהריגם



:  שיר

שי גבסו/ ארים ראשי 

דעבולאהובה עוזרי ומשה : לחן, מילים שי גבסו

https://www.youtube.com/watch?v=6sRGD6jwroE


לשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד :מנחה

*התקווה*

(ד"חממוסדות )אני מאמין 

.ף"תשתם טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה :מנחה



אתרים ומקורות נוספים

?מה אפשר למצוא שםקישור/אתר

ניתן לחפש לפי  . )סיפור חייהם של הנופלים במערכות ישראלסיפורי נופלים-אתר יזכור
(שנה/ שם נופל

אתר לזכר האזרחים חללי פעולות האיבהאתר לזכר חללי פעולות איבה
(  ניתן לחפש לפי שם)

ארגון להנצחת חללי מערכות ישראליד לבנים
וטיפול במשפחות השכול

סיפורי גבורה וערבות הדדית ממלחמת ששת הימים אתר  6שש על שש
במחנה

באתר  . י משפחות הנופלים"שהוכנו עם או עסרטי הנצחה60מאגר סרטי הנצחה של נופלים
YNET

מיזם הנצחה אמנותי ההופך זיכרונות מחייהם של חללי מערכות בית אבי חי-זיכרון.יום.פנים
בית אבי חי  . ישראל ופעולות איבה לסרטוני אנימציה

יו טיוב-סרטי נופלים 
2-יו טיוב-סרטי נופלים 

https://www.izkor.gov.il/%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%9D/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%94%D7%9D
https://laad.btl.gov.il/Web/He/Default.aspx
https://www.yadlabanim.org.il/
https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%A9-%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%A9/
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-5391,00.html
https://www.bac.org.il/specials/project/pnym-yvm-zykrvn?
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrsmU5k2_0XxZ3BArYtz3x5PN3cp2VVvC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMzzWQNrGjPvxREU9E5HyxjnKul2aAnhU

