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שני חיילים עומדים ביום הזיכרון במשמר הכבוד בבית קברות הצבאי 
בקרית שאול, 9/5/1981, צלם: צביקה ישראל, לע"מ.

שתי חיילות מדליקות את המשואה בהר הרצל, 30/4/1998, 
צלם: עמוס בן גרשום, לע"מ.

התייחדות בציבור

 על פי החוק במדינת ישראל, ד' באייר נקבע כ"יום ִזיְכרון-גבורה ללוחמי מערכות ישראל, שנפלו למען תקומת ישראל, ללוחמי 
 צבא-ההגנה לישראל, שמסרו נפשם על הבטחת קיומה של מדינת ישראל, ולנפגעי פעולות האיבה". היום מוקדש להתייחדות 

עם זכרם ודמותם של הנופלים, ולהעלאת מעשי גבורתם בעצרות ומסגרות ציבוריות שונות.

ְוֵאיְך עׂוְמִדים ְּבֶטֶקס ִזָּכרׂון? ְזקּוִפים אׂו ְּכפּוִפים

ְמתּוִחים ְּכׂאֶהל אׂו ְּבִרּׁשּול ֶׁשל ֵאֶבל,

ׂראׁש ֻמְׁשָּפל ַּכֲאֵׁשִמים אֹו רׁאׁש מּוָרם ְּבַהְפָּגָנה ֶנֶגד ַהָּמֶות, 

ֵעיַנִים ְּפעּורֹות ּוְקפּואֹות ְּכֵעיֵני ַהֵּמִתים 

 אֹו ֵעיַנִים ֲעצּומֹות, ִלְראֹות ּכֹוָכִבים ִּבְפִנים, 

ּוָמה ַהָׁשָעה ַהּטֹוָבה ִלְזֹּכר? ְּבַצֳהֵרי ַהיֹום 

ְּכֶׁשַהֵּצל ָחבּוי ִמֵּתַחת ַרְגֵלינּו, אֹו ֵּבין ָהַעְרַּבִים 

ְּכֶׁשַהֵּצל ִמְתָאֵרְך ְּכַגְעּגּוִעים

ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵראִׁשית ְוֹלא ַּתְכִלית, ְּכמֹו ֱאֹלִהים?

)יהודה עמיחי, פתוח סגור פתוח, שוקן, עמ' 174(
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הביעו עמדה:   >
 "להתייחד בציבור" – 
סתירה או השלמה? 

נמקו.

מה אתם מרגישים,   >
כשאתם משתתפים 

בטקס זיכרון?

האם חשוב, לדעתכם,   >
 לקבוע כללי התנהגות 
 בטקס זיכרון? מדוע?

?

מהן האפשרויות השונות לעמוד בטקס זיכרון, על-פי   > 
השיר והתצלומים?

אילו תחושות מבטאת כל עמידה או מחווה?  >
עם איזו תחושה אתם מזדהים, ומדוע?   >

מדוע מתקשה המשורר לדעת איך צריך לעמוד בטקס זיכרון?   >
מה דעתכם על ההתלבטות שלו, נמקו?  >
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 יום הזיכרון חל ביום ד' באייר, יום אחד לפני יום העצמאות, כסמל למחיר ששילמה המדינה על הקמתה. הנוהג החל
  בשנת 1953. בשנת 1963 נקבע ייעודו של היום ב"חוק יום הזיכרון לחללי מלחמת הקוממיות  וצבא-הגנה לישראל". 

 בשנת 1998 החליטה ממשלת ישראל להוסיף ליום הזיכרון את הנצחת חללי פעולות האיבה, והוא נקרא מאז 
 "יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה". 

חוק יום הזיכרון

 עמידה בצפירה בבוקר של יום הזיכרון לחללי צה"ל,
28/4/2009, צלם: יעקוב סער, לע"מ.

איזה מן הביטויים הציבוריים   > 
שבחוק לזכרון הנופלים משמעותי 

במיוחד בעיניכם? מדוע? 

האם ראוי, לדעתכם, לחייב בחוק   >
קיום ביטויים אלה של כבוד 

 לנופלים? נמקו את עמדתכם אל 
מול אפשרויות אחרות.

אילו ערכים חברתיים ִאפשרו,   >
 לדעתכם, את קיומו העקבי 

והמכובד של חוק זה עד היום? 

מה מבין מרכיבי ההתייחדות אתם   >
מקיימים בבית ספרכם? כיצד?

הציעו פעילות בכיתתכם שתבטא   > 
אחריות לזכרון הנופלים.

?
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אילו סמלים   >
טקסיים 

משקף 
תצלום זה?

סעיף 3 לחוק קובע:

"ביום הזיכרון תהא בכל רחבי המדינה דומיה של 
שתי דקות בהן תשבות כלעבודה ותיפסק כל תנועה 
בדרכים; הדגלים על הבניינים הציבוריים יורדו לחצי 

התורן; יקוימו אזכרות ועצרות-עם; ייערכו טקסי 
התייחדות במחנות צבא-הגנה לישראל ובמוסדות 

 חינוך; תכניות השידורים יביעו את ייחודו של היום".

עוד קובע החוק כי "בתי עינוגים" )בתי קפה ומוסדות 
בידור ושעשועים( יהיו סגורים ביום הזיכרון.

 הנפת הדגל לחצי התורן, 
 הר הרצל, 06/05/1992,

 צלם: זיו קורן, לע"מ.

?
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 אתר הנצחה ללוחם הבדואי
 תמונה זו הינה חלק ממפעל ההנצחה
יזכור שנערך על ידי משרד הביטחון

מסורת וחידוש: זיכרון והנצחה של הנופלים

ְוָנַתִּתי ָלֶהם ְּבֵביִתי ּוְבחֹוֹמַתי, ָיד ָוֵׁשם טֹוב ִמָּבִנים ּוִמָּבנֹות: ֵׁשם עֹוָלם ֶאֶּתן-לֹו, ֲאֶׁשר ֹלא ִיָּכֵרת. )ישעיהו נו, 5(

גם הנביא ישעיהו וגם הסיפור על אבשלום,   >
קושרים את ההנצחה לצאצאים )בנים ובנות(: 

מדוע, לדעתכם?

מדוע, לדעתכם, חשוב לאדם ששמו יונצח?  >

השוו בין התפיסות השונות בנוגע להנצחה ולזיכרון:   >
במה הן דומות ובמה הן שונות? 

שוחחו במליאה והציעו תשובות אפשריות לשאלתו   >
של אלכסנדר ז'יימיני: באילו דרכים אפשר לנקוט, 

לדעתכם, על מנת לשמור על זכרם של הנופלים 
כזיכרון חי בציבור הישראלי? הציעו דרכים במישור 

הציבורי וגם במישור האישי.

ְוַאְבָׁשֹלם ָלַקח, ַוַּיֶּצב-לֹו ְבַחָּייו 
ֶאת-ַמֶּצֶבת ֲאֶׁשר ְּבֵעֶמק-ַהֶּמֶלְך 

ִּכי ָאַמר: ֵאין-ִלי ֵבן, ַּבֲעבּור 
ַהְזִּכיר ְׁשִמי; ַוִּיְקָרא ַלַּמֶּצֶבת 

ַעל-ְׁשמֹו, ַוִּיָּקֵרא ָלּה ַיד ַאְבָׁשלֹום, 
ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה.            

)שמואל ב יח, יח(

מדוע, לדעתכם, מייחס הנביא ישעיהו חשיבות   >
לזיכרון שמו של אדם גם לאחר מותו? נמקו

אלכסנדר ז'יימני 
 )סופר יהודי-פולני(

 ִזָּכרֹון ֶשִּנְרַּגע הּוא ִזָּכרֹון ֵמת.

 לא יֹוֵתר ִמְקָטִעים ִמּתֹוְך ְסָפִרים.

ַעל ֵּכן ֵאיְך ְלַהֲחִזיק ּבֹו ַחי 

 ָּכל ַמה ֶשנֹוָרא ְוָכל ַמה ֶשָיָקר,

 ֵאיְך ְלַהְרִּגילֹו, ַּבֶּמה ְלַחְּסנֹו 

ֶשַּיֲחִזיק ַמֲעָמד ְּבתֹוִכי?

 תרגמה: מרים עקביא.
 מתוך: אלכסנדר ז'יימני, פנקס כתובות, 

עקד, 1989 עמ' 14

"אנו נוטעים יער ועוד יער ועוד ניטע הרבה יערות לקיים 

משאלתם ורצונם של הלוחמים אשר מסרו נפשם על 

שחרור מולדתם ... אך לא ביער-עצים אשר ניטע ולא 

 במצבת אבנים אשר נבנה ייחקק ויישמר זכר הגיבורים 

אשר נפלו על גאולת עמם ומולדתם. 

 בלב העם היהודי, בלב כל בני ישראל בדורנו-אנו ועד 

 סוף כל הדורות, יחיה זכר הגבורה והתפארת של 

 הגיבורים אשר העזו ויכלו...

 מעשי-גבורה אלה יעמדו לעד בנשמת האומה, 

 זה המקום הנאמן והיחיד שישמור זכר גיבורינו..."

)מתוך נאום של דוד בן גוריון(
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ורדים מודבקים על קיר הנצחה לחללי צה"ל, לטרון, 
26/4/2001, צלם: אבי אוחיון, לע"מ.

 ַהְּצִבי ִיְׂשָרֵאל ַעל ָּבמֹוֶתיָך ָחָלל ֵאיְך ָנְפלּו ִּגּבֹוִרים:
רּו ְּבחּוצֹות ַאְׁשְקלֹון  ַאל-ַּתִּגידּו ְבַגת ַאל-ְּתַבּׂשְ

 ֶּפן-ִּתְׂשַמְחָנה ְּבנֹות ְּפִלְׁשִּתים
 ֶּפן-ַּתֲעֹלְזָנה ְּבנֹות ָהֲעֵרִלים:

 ֲהֵרי ָבִּגְלּבֹוַע ַאל-ַטל ְוַאל-ָמָטר ֲעֵליֶכם ּוְׂשֵדי ְּתרּומֹות
 ִּכי ָׁשם ִנְגַעל ָמֵגן ִּגּבֹוִרים

ֶמן:  ָמֵגן ָׁשאּול ְּבִלי ָמִׁשיַח ַּבּׁשָ
 ִמַּדם ֲחָלִלים ֵמֵחֶלב ִּגּבֹוִרים

 ֶקֶׁשת ְיהֹוָנָתן ֹלא ָנׂשֹוג ָאחֹור
 ְוֶחֶרב ָׁשאּול ֹלא ָּתׁשּוב ֵריָקם.

 ָׁשאּול ִויהֹוָנָתן ַהֶּנֱאָהִבים ְוַהְּנִעיִמם ְּבַחֵּייֶהם 
 ּוְבמֹוָתם ֹלא ִנְפָרדּו

ִמְנָׁשִרים ַקּלּו ֵמֲאָריֹות ָּגֵברּו: 

]---[

 ֵאיְך ָנְפלּו ִגֹּבִרים ְּבתֹוְך ַהִּמְלָחָמה
 ְיהֹוָנָתן ַעל-ָּבמֹוֶתיָך ָחָלל:

 ַצר-ִלי ָעֶליָך ָאִחי ְיהֹוָנָתן ָנַעְמָּת ִלי ְמֹאד
 ִנְפְלַאָתה ַאֲהָבְתָך ִלי ֵמַאֲהַבת ָנִׁשים

ֵאיְך ָנְפלּו ִּגּבֹוִרים ַוֹּיאְבדּו ְּכֵלי ִמְלָחָמה:

 )שמואל ב, א, יז-כז )קינת דוד(

 דודו
מילים: חיים חפר 

 לחן: אלכסנדר אוריה בוסקוביץ

 הערב יורד עלי אופק בוער,
 רוחות בצמרת הרטיטו,

 ואנו סביב למדורה נספר
 על איש הפלמ"ח ושמו דודו:

 איתנו הלך במסע המפרך,
 איתנו סייר הוא בגבול,

 בקומזיץ היה מזמר ועוד איך,
 איתנו סחב מן הלול...

 הגישו פינג'אן והגידו:
 היש עוד פלמח'ניק כמו דודו?

 היתה לו בלורית מקורזלת שיער
 היתה לו בת צחוק בעיניים,

 ועת הקיפוהו בנות עד צוואר - 
 צחק הוא עד לב השמיים.

]...[ 

 עם שחר הבאנו אותו מן הקרב,
 הברוש צמרתו אט הרכין.

 רק מי ששכל את הטוב ברעיו
 אותנו יוכל להבין...

 רעי, נא אמרו והגידו:
העוד מחייך הוא שם, דודו...?
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גם שיר הוא סוג של הנצחה...

איך דוד היה רוצה לזכור ולהנציח בתודעת   >
הדורות, את דמותם של שאול ויהונתן, שנפלו 

בקרב? העתיקו מילים וביטויים המתארים זאת. 

גם היום, למעלה מ-3,000 שנה לאחר שחוברה,   >
קינת דוד עדיין נאמרת בטקסים לזכר הנופלים. 

האם יש להמשיך במנהג זה לדעתכם? ציינו 
נימוקים בעד ונגד.

מתי לדעתכם, נכתב השיר דודו?   > 
 לפי מה אתם יודעים? האם, לדעתכם

 השיר מתאים גם לימנו? מדוע?

?
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זיכרון – בין זהות יהודית לזהות ישראלית

 זכור
ָזכֹור ֶאת-ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם  

 ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים....
שמות, יג, 3

 ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר-ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק 
 ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים ... 

דברים, כה, 17

ָּבת, ְלַקְּדׁשֹו...  ָזכֹור ֶאת-יֹום ַהּׁשַ
  שמות, כ, 7

מהו צו הזיכרון לפי פשט הכתוב   > 
בכל אחד מהפסוקים?

מהי, לדעתכם, השפעת כל אחד   >
מהפסוקים על הזהות היהודית 

הישראלית שלנו?  

?

?

 באיזה עבר להחזיק?
 "כמעט שאין לך בימינו יהודי שלא שמור 

עמו עבר יהודי כלשהו ... הברירה שניתנה 
 ליהודים איננה האם להחזיק בעבר או לא, 

אלא באיזה סוג של עבר להחזיק". 

מתוך: יוסף חיים ירושלמי, זכור, 
 מאנגלית: שמואל שביב, עם עובד, תשמ"ח, עמ '126. 

איזה סוג של עבר אנו מעצבים   > 
באמצעות חגים בכלל וטקס הזיכרון 

 לנופלים בפרט? 

מה תחושתכם ועמדתכם כלפי דרכי   > 
 עיצוב אלה, כמתבגרים במדינת ישראל?

 הזיכרון ההולך אתנו
 "המעט שאנו, החיים, יכולים לגמול 

 לחברינו המתים - הוא הזיכרון ההולך 
 אחריהם וִאתנו" 

יצחק רבין

איך זיכרון יכול ללכת אתנו? תנו דוגמה   >
 אחת לזיכרון כזה בימי שגרה, ודוגמה 

 אחת מיום הזיכרון לנופלים. 

מה ניתן ללמוד על חברה, שהזיכרון   > 
ההולך איתה מאפיין את זהותה?

? ?

בחרו שניים מבין ההיגדים בנושא תרבות הזיכרון היהודית והישראלית.   > 
צרו כרזה והוסיפו היגד משלכם בו משולבת המילה זיכרון. על הכרזה לשקף את הזהות הייחודית של החברה הישראלית בעיניכם.

בשנים האחרונות ניטש ויכוח בציבור הישראלי על אודות נוסח תפילת "יזכור" לחללי צה"ל. מה הסיבה לוויכוח, להבנתכם? הציעו דרך לגשר בין הצדדים.  >

 יזכור ללוחמים/ ס' יזהר

 נזכור אחים ורעים
 אשר יחד יצאו עמנו

 בפלוגות הלוחמים
 אנחנו חזרנו והמה לא ישובו עוד

 גלים-גלים עלו, שטפו וחזרו
 המה נותרו על החוף אין שֹוב

 צעירים יצאו וחסונים, נאים ותמירים
 כצמח השדה, עד שהשיגתם העופרת

 ורסיסי המוות קטלום.

?
 איש אחר איש נשמטו ונפלו בשדות

 כל בן לאמו, כל אב לילדיו
 כל אוהב לאוהביו - מלוא כל הארץ.
 פלוגות וגדודים של צעירים חסונים

 ותמירים כצמח השדה
 לחיים ולא לכליה, לאהבה, לעבודה

 לחיוב - לתת ברכת שלום בארץ.
 כך נזכור את הנופלים

 אשר אינם עמנו פה היום.

מה דומה בין נוסח "יזכור" של   >
ס' יזהר לבין הנוסח המסורתי 

של ה"יזכור" המופיע בעמוד 3, 
ובמה הם שונים? מהו ההבדל 

 המשמעותי ביותר בעיניכם? 
מה עמדתכם לגביו?

איזה "יזכור" מגדיר יותר את   >
זהותכם? מדוע? איזה 'יזכור' 

הייתם משלבים בטקס בית 
ספרי? זיכרון כסימני דרך

 תמונה זו הינה חלק ממפעל ההנצחה
יזכור שנערך על ידי משרד הביטחון
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הזיכרון: ֶנֶכס או ֵנֶטל?

אילו אירועים או מצבים בחייכם הייתם רוצים לזכור לזמן רב, ואילו אירועים או מצבים הייתם רוצים לשכוח? מדוע??  >
וזיכרון הנופלים בפרט, הוא נכס או נטל? דונו בטקסטים הבאים וגבשו עמדה מנומקת: האם, לדעתכם, הזיכרון בכלל,   >

 נרות זיכרון על מצבת חייל
שנפל במלחמת יום הכיפורים

עם מנסה לזקוף קומה ולהיות חופשי בארצו. 
כנראה שאי אפשר היה לעשות זאת ללא 

כריתה. אי אפשר לייצר שכחות חדשות בלי 
לבער את השכחות האחרות, או לכל הפחות 
לתעל אותן לשכחה החדשה. ואולם, כאשר 

הצבר מגיע עם ניצני זיכרונותיו, דמעות שכול, 
הוא מוצא עצמו מוצף נחלי צער. מאמץ רב 

יידרש כדי לדכא את הזיכרון והשכחה העולים 
מכל כך הרבה מילים עבריות ]...[

אם למרות כל אלו כתב אבי את שירו, אין 
זאת אלא שהיה הדבר חשוב לו. העניין נתון 

לפרשנות, ולי נראה שהוא רצה להזהיר אותנו 
מפני משהו: הוא חשף מוקש בדרך הזיכרון 
שלנו את החושך והצלמוות של השכול. אני 

קורא את שירו “בינו נא מורדים” כניסיון 
להעמיד אותנו על מגבלות ההבניה של השכול, 

כפי שיצקה אותה הלאומיות הישראלית.

מתוך: מאיר בוזגלו, “סאלים, חיים ודוד, וריאציות של שכחה”, 
תיאוריה וביקורת, 22 )2003(

ֶׁשָהר הזיכרון יזכור 
במקומי / יהודה עמיחי
ֶׁשָהר הזיכרון יזכור במקומי,

זה תפקידו.  ֶׁשַהַּגן ְלֵזֶכר יזכור,
שהרחוב על שם יזכור,
שהבניין הידוע יזכור,

שבית התפילה על שם 
אלוהים יזכור,

שספר התורה המתגלגל יזכור...
שחיית השדה ועוף השמים 
יאכלו ויזכרו, שכולם יזכרו. 

כדי שאוכל לנוח.

הזיכרון הוא כמו דופק.
אני רוצה להקשיב לדופק, 

להתנגח אתו.
 ולא לשמוע אותו, לפעמים, 

כי אני רוצה לחיות.
אבל הוא שם כל הזמן. 

נאווה סמל

כל עוד מישהו זוכר אותנו, 
אנחנו חיים.

קרלוס רואיס סאפון, ִצלה של הרוח

 אנו עם אֶבל, אך לא נואש. עטופי יגון, אך רחוקים 
מחמלה עצמית. מקוננים על אסון, נזכרים בחטאינו, 
קטיגורים ]ביקורתיים[ על עצמנו. הֶאֶבל הוא קריאה 

לתשובה, אנו עם השרוי באבל שתכליתו תיקון. 
צער כה עמוק מטהר. זוהי דרך שלא במתכוון 
להעמקת רגש החמלה, להבנה שההיסטוריה 

החולפת לנגדנו אינה סוף פסוק. הקינה מטילה 
את צלילה לתוך קול צחוקנו. אולם הצער העמוק 

טעמו גם כהקדמה לגאולה.

אברהם יהושע השל

ליהודים יש שישה חושים: מישוש, טעם, ראייה, ריח, שמיעה ]...[ 
וזיכרון ]...[ עבור היהודים, הזיכרון הוא לא פחות בסיסי מדקירת מחט, 
או נצנוצה הכסוף, או טעם הדם שהיא שולפת מן האצבע. היהודי נדקר 

על ידי סיכה ונזכר בסיכות אחרות. רק בכך שדקירת הסיכה מחזירה 
אותו אחורה אל דקירות סיכה קודמות – כשאמו ניסתה לתקן את שרוול 
חולצתו כשזרועו עוד הייתה בפנים, כשאצבעותיו של סבו נרדמו מרוב 

שליטפו את מצחה הלח של אם-סבו, כשאברהם בחן את חוד הסכין כדי 
להיות בטוח שיצחק לא יחוש כאב – היהודי יכול להבין למה זה כואב. 

כשיהודי נתקל בסיכה, הוא שואל: כמו מה זה נזכר?

ג’ונתן ספרן-פויר, “הכול מואר”, תרגום: אסף גברון, עמ’ 230 בהוצאת כינרת, זמורה-ביתן
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יום הזיכרון: בין ערכים אישיים לערכים חברתיים

 אורי, אתה היית לי מישהו לרוץ ִאתו
 מתוך הספד שנשא דוד גרוסמן לבנו אורי, שנפל במלחמת לבנון השנייה.

"... אני לא אומר כרגע דבר על המלחמה שבה נהרגָת. ...  אנחנו נתכנס בתוך כאבנו, מוקפים 
בחברינו הטובים, עטופים באהבה עצומה שאנו חשים היום מכל-כך הרבה אנשים, שאת רובם 

איננו מכירים, ואני מודה להם על תמיכתם שאין לה גבול. הלוואי שאת האהבה והסולידריות 
 האלה נדע לתת אלה לאלה גם בזמנים אחרים. זה אולי המשאב הלאומי הייחודי ביותר שלנו. 
זה אוצר הטבע האנושי הגדול שלנו. הלוואי ונדע להיות קצת יותר עדינים זה אל זה. הלוואי 

 ונצליח לחלץ את עצמנו מן האלימות והאיבה שחלחלו כל כך עמוק אל כל מערכי חיינו. 
 הלוואי שנדע להתעשת ולהציל את עצמנו כעת, ברגע האחרון ממש, כי זמנים קשים מאוד 

 עוד מחכים לנו.
  

אורי היה ילד ישראלי מאוד, אפילו שמו ישראלי ועברי כל כך. הוא היה תמצית הישראליות כפי 
שהייתי רוצה לראות אותה. זו שכבר כמעט נשכחה. זו שלפעמים נחשבת כמעט לקוריוז. והוא 

היה אדם ערכי. המילה הזאת נשחקה מאוד וגם הייתה ללעג בשנים האחרונות, כי בעולמנו 
המטורף והאכזר והציני, זה לא "קול" להיות ערכי, או להיות הומניסט, או להיות רגיש באמת 

למצוקתו של האחר, גם אם האחר זה אויבך בשדה הקרב. אבל אני למדתי מאורי שאפשר וצריך 
גם וגם. שאנחנו אכן צריכים לעמוד על נפשנו. אבל לעמוד על נפשנו בשני המובנים: גם להתגונן, 

אבל גם להתעקש על נפשנו. להתעקש ולשמור עליה מפני הכוח והחשיבה הפשטנית, מפני 
 ההשחתה שיש בציניות, מפני זיהום הלב והזלזול באדם שהם הקללה הגדולה באמת של מי 

שחי את כל חייו באזור אסון כמו שלנו. ..."
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על אילו ערכים יהודיים מצביע גרוסמן בהספד? מה הביקורת שלו בהקשר זה? ?  >
הביעו עמדה על ביקורת זו.

אילו ערכים ישראליים ייצג אורי על-פי ההספד?   >
אילו תיקונים מעוניין גרוסמן לקדם בחברה שלנו? אילו ערכים יובילו אותה?   > 

אילו ערכים, לדעתכם, אמור לקדם יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל? מדוע?  > 
 הביעו עמדתכם – מדוע יום האבל האישי והלאומי מהווה בעיני רבים הזדמנות 

לשוחח על תיקון חברה ועולם? 

לֹום.   ְיהָוה ֹעז, ְלַעּמֹו ִיֵּתן; ְיהָוה, ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּׁשָ
)תהילים, כט, 11(

ַאְרְצֶכם ְוָנַתִתּי ָשׁלֹום ָּבָאֶרץ. ִויַשְׁבֶתּם ָלֶבַטח ּבְְ
 )ויקרא כו, 5(

ַוֵּיֶׁשב ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל ָלֶבַטח, ִאיׁש ַּתַחת ַּגְפנֹו ְוַתַחת ְּתֵאָנתֹו, 
ִמָּדן ְוַעד-ְּבֵאר ָׁשַבע, ֹּכל ְיֵמי ְׁשֹלֹמה.

)מלכים א, ה, 5(

בכל אחד מהפסוקים מושג השלום קשור למושג משמעותי   >
 נוסף: מהו? האם הקשר הזה בין המושגים הכרחי, לדעתכם, 

 גם בימינו? מדוע? 

חפשו בתנ"ך שלושה פסוקים נוספים לפחות שבהם מופיעה המילה   >
שלום. צרו כרזה ממבחר הפסוקים והוסיפו היגד משלכם שבו 

משולבת המילה שלום לצד מושגים נוספים הקשורים בו, לדעתכם.

?

עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל 
 ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן.

 )מן הסידור(

נוסח חדש: התנועה ליהדות מתקדמת הוסיפה מילים אחדות 
 לטקסט המסורתי: 

עֹוֶשּׁה ָשׁלֹום ִבְּמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶשּׁה ְבַּרֲחָמיו ָשׁלֹום ָעֵלינּו ְוַעל 
 ָּכל ִיְשָׂרֵאל וַעל ָּכל יֹוְשֵבי ֵתֵּבל, ְוִאְמרּו ָאֵמן.

יהי רצון מלפניך, ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתבטל מלחמות 
ושפיכות דמים מן העולם, ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם, ולא 
ישאו עוד "גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" )ישעיה ב, ד(, 
רק יכירו וידעו כל יושבי תבל האמת לאמיתו, אשר לא באנו לזה 

העולם בשביל ריב ומחלוקת חס ושלום, ולא בשביל שנאה וקנאה 
וקנטור ושפיכות דמים חס ושלום, רק באנו לעולם כדי להכיר 

ולדעת אותך, תתברך לנצח.
)מתוך ליקוטי תפילות, בהשראת רבי נחמן מברסלב, חלק שני, תפילה נג(


