
הצעה לטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 

א"ונפגעי פעולות האיבה תשפ

"הזדמנות להתחבר"בסימן 

 power pointהורדת המצגת בגרסת 

https://meyda.education.gov.il/files/noar/dayzikron2021.pptx
https://meyda.education.gov.il/files/noar/dayzikron2021.pptx


:למנחה

,  השנה האחרונה הייתה מורכבת
.ריחוק חברתי והרבה בדידות, שנה מלאה בחוסר ודאות

.להתחבר ולהתחזק ביחד, להתחבק, ביום הזיכרון אנחנו רוצים להיות יחד

.הזדמנות להתחבריום הזיכרון השנה יעמוד בסימן 
לבני המשפחה שלנו  , לחברים שלנו, להתחבר לאחים שלנו

.הנצחה ואחדות, ולצאת יחד למסע של זיכרון
.  יחד. להתחבר. זו ההזדמנות שלנו

"  האחים שלנו"ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה עמותת 
,  מחברת אותנו אל סיפורי הנופלים

.ואל אלה שעדיין לא, אל הסיפורים שנשמעו

.נזכור את כולם

,  א"יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה תשפבטקס סרטונים ושירים לשילוב , לפניך הצעות לקטעי קריאה

".הזדמנות להתחבר"בסימן שיעמוד 



תפילת יזכור

יואלהים ֶאת ִיְזכֹּר נָּיו ּוְבנֹותָּ ,בָּ

ַאִמיִצים ִנים ְוהָּ אַחיָּל  , ַהֶנֱאמָּ ֲהגָּנָּה  -י ְצבָּ

ל א  ,ְלִיׂשרָּ

רֹות ַוֲחִטיבֹות י ַהַמְחתָּ ל לֹוֲחמ  ַהּלֹוֲחִמיםְוכָּ

ם עָּ י , ְבַמַעְרכֹות הָּ ל ַאְנש  ןַהמֹוִדיִעייִלַיתְקהִ ְוכָּ

חֹון רָּ ְוַהִבטָּ י ַהִמְשטָּ ְרפּו ַנְפשָּ ְוַאְנש  םה ֲאֶשר ח 

א   ה ַעל ְתקּוַמת ִיְׂשרָּ מָּ ִמְלחָּ ,לבָּ

ָאֶרץ ּו ֶּלה ֶשִנְרְצחּו בָּ ל א  ְּוכָּ ה לָּ ִמחּוצָּ

טֶ  ִאְרּגּונ י הָּ ְצִחים מ  י ְמרָּ .רֹורִביד 

ַרך ְבַזְר ִיְזכֹּר ל ְוִיְתבָּ א  עֹו ְוֶיֱאַבל ַעל ִזיו ִיׂשרָּ

ֲעלּוִמים הָּ

רָּ  ת הָּ ה ּוְקֻדשָּ צֹון ּוְמִסירּות  ְוֶחְמַדת ַהְּגבּורָּ

ַהֶנֶפש

ה ַהכְ  כָּ הֲאֶשר ִנְסּפּו ַבַמֲערָּ דָּ .ב 

קדיש

אִיְתַּגַדל  ּ ַרבָּ ן. ְוִיְתַקַדש ְשמ  ּבְ : ָאמ  א ִכְרעּות  א ִדי ְברָּ ְלמָּ ,  עָּ

ּ ר  , ְוַיְמִליְך ַמְלכּות  נ ּ ִויקָּ ְּוַיְצַמח ֻּפְרקָּ ְבַחי יכֹון. ב ְמִשיח 

יכֹון לּוְבַחי י ּוְביֹומ  לְדכָּ א  ית ִיְׂשרָּ ִריב ְוִאְמרּו  ַבֲעגָּלָּ , ב  א ּוִבְזַמן קָּ

ן ן:ָאמ  ַלם : ָאמ  ַרְך ְלעָּ א ְמבָּ ּ ַרבָּ א ְשמ  יּולְ ְיה  ְלמ  ְלַמיָּאעָּ ַרְך  ִיְתבָּ . עָּ

ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנש   ר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתהַ ְוִיְשַתַבח ְוִיְתּפָּ ל א ְוִיְתַהדָּ ּלָּ

 ּ אְשמ  ן.  הּואְבִריְךְדֻקְדשָּ א:ָאמ  ּלָּ ל ְלע ֵֽ אִמן כָּ תָּ אִבְרכָּ תָּ ִשירָּ

א תָּ אִתְשְבחָּ תָּ ן, ְוֶנֱחמָּ אַדֲאִמירָּ ְלמָּ ן, ְבעָּ ן. ְוִאְמרּו ָאמ  ַעל :ָאמ 

ל א  נָּן, ִיְׂשרָּ יהֹוןְוַעל , ְוַעל ַרבָּ י ְוַעל כָּ , ַתְלִמיד  יהֹוןל ַתְלִמיד  ַתְלִמיד 

ְסִקין אְדעָּ אְבאֹוַרְיתֵָּֽ אְבַאתְ ִדי ַקִדיְשתָּ יןרָּ ד  ל ֲאַתר  , הָּ ְוִדי ְבכָּ

א . ַוֲאַתר נָּאְיה  אִחנָּא, ּוְלכֹוןּוְלהֹון , לֵָּֽ יְוִחְסדָּ י  , ְוַרֲחמ  אר  ם מָּ ִמן ֳקדָּ

א ן, ְשַמיָּא ְוַאְרעָּ ן: ְוִאְמרּו ָאמ  א ִמן ְש :ָאמ  א ַרבָּ מָּ א ְשלָּ ,  ַמיָּאְיה 

ע בָּ ה , ַחִיים ְוׂשָּ מָּ ה ְוֶנחָּ אִוישּועָּ יזָּבָּ ה ּוְר ְוש  ה ּוְסִליחָּ פּוָאה ּוְגֻאּלָּ

ה לָּ ה ְוֶרַוח ְוַהצָּ רָּ ל ַעמֹו ִיְׂש , ְוַכּפָּ נּו ּוְלכָּ ללָּ א  ן, רָּ ן:ְוִאְמרּו ָאמ  :  ָאמ 

יו לֹום ִבְמרֹומָּ יו ַיֲעֶׂשה שָּ , עֶֹּׂשה שָּ ינּוהּוא ְבַרֲחמָּ ל  ל  , לֹום עָּ ְוַעל כָּ

ל א  ן, ַעמֹו ִיְׂשרָּ ן: ְוִאְמרּו ָאמ  .ָאמ 

הצעות לקטעי תפילה לשילוב בטקס



נתן אלתרמן/ מגש הכסף•

חלי ראובן/ ויש את האחים והאחיות•

נעם חורב/ דברים שאני לא יכול לשכוח•

יהלי / מעצבן אותי הגעגוע•

קטעי קריאה באתר יזכור•

פירוןהרב שי / תפילה לשלום המשפחות השכולות•

הרב קוק/ המרפא•

הצעות לקטעי קריאה לשילוב בטקס

https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=3984
https://ourbrothers.co.il/assets/texts/12.pdf
https://ourbrothers.co.il/assets/texts/9.pdf
https://ourbrothers.co.il/assets/texts/16.pdf
https://www.izkor.gov.il/b7f9ea2dc72e2cccfd31d2376ae2c7a2
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-2/
https://ourbrothers.co.il/assets/texts/11.pdf


סיפורי אחים שכולים לשילוב בטקס

קלנגל( וחא'ג)ן יוחאי "כותב על אחיו רסקלנגלאמיר •

ל"ז

ל"ט אלעד שפרן ז"איתי שפרן כותב על אחיו רב•

ל"ב עדי סלים ז"דניאל סלים כותבת על אחיה רס•

ר אמיר קרא  "כותבת על אחיה סמואזאנאאדוה קרא •

ל"ז

ר ירון  "ברוך כותבת על אחיה סמפיקהולץאיילה •

ל"זפיקהולץ

כותבת על אחיה סמל אביעד דותן  אוסטרמןאיילת •

ל"ז

ר שחר "איל שלו ודגנית לוין כותבים על אחיהם סמ•

ל"שלו ז

שרייבמןפולק כותבת על אחיה סגן ניר -שרייבמןטל •

ל"ז

ליבוביץר אלעזר "כותב על אחיו סמליבוביץיהודה •

ל"ז

ל"ר טל יפרח ז"נוי פרי כותבת לאחיה סמ•

ל"ניר סגל כותב לאחיו טוראי אמיר סגל ז•

ר ברק רפאל  "כותב על אחיו סמדגורקרסהר •

ל"זדגורקר

ל"ר עידן כהן ז"ספיר כהן כותבת על אחיה סמ•

עינת חסון כותבת על אחיה סגן גונדר רפי אלקלעי  •

ל"ז

ט שמחה "מנקר כותבת על אחיה רב-ציק'צפנינה •

ל"מנקר ז

ל"ט אברהם שטיין ז"ציפי וייל כותבת על אחיה רב•

https://ourbrothers.co.il/assets/texts/6.pdf
https://ourbrothers.co.il/assets/texts/5.pdf
https://ourbrothers.co.il/assets/texts/10.pdf
https://ourbrothers.co.il/assets/texts/1.pdf
https://ourbrothers.co.il/assets/texts/2.pdf
https://ourbrothers.co.il/assets/texts/3.pdf
https://ourbrothers.co.il/assets/texts/4.pdf
https://ourbrothers.co.il/assets/texts/13.pdf
https://ourbrothers.co.il/assets/texts/14.pdf
https://ourbrothers.co.il/assets/texts/17.pdf
https://ourbrothers.co.il/assets/texts/18.pdf
https://ourbrothers.co.il/assets/texts/19.pdf
https://ourbrothers.co.il/assets/texts/20.pdf
https://ourbrothers.co.il/assets/texts/21.pdf
https://ourbrothers.co.il/assets/texts/22.pdf
https://ourbrothers.co.il/assets/texts/23.pdf


עמיר בניון: מילים ולחן/ סופה•

אהוד מנור כתב את השיר לזכרו של  . זראייוחנן , לחן; אהוד מנור, מילים/ יהודהאחי הצעיר •

ל"טוראי יהודה ויינר ז, אחיו

דורון מדלי: מילים ולחן/ אח שלי•

מילים ולחן נעמי שמר/שנינו מאותו הכפר•

דעבולאהובה עוזרי ומשה : לחן, מילים שי גבסו/ ארים ראשי •

ל"זפרקשכתבה את השיר לזכרו של אחיה סרן תם פרקשעמית / מיליון כוכבים•

מילים ולחן משה פרץ/ אמאגיבור של •

אימברמןשמואל : לחן, אבי קורן: מילים/ אנחנו לא צריכים•

יהודית רביץ: לחן, יעקב גלעד: מילים/ ילדות נשכחת•

ברוך פרידלנד: מילים ולחן/ מקיץ אל חלום•

הצעות לשירים לשילוב בטקס

https://www.youtube.com/watch?v=CmcrKU646NM
https://www.youtube.com/watch?v=PBm8V5N2q7c
https://www.youtube.com/watch?v=iWYgae3adc4
https://www.youtube.com/watch?v=t8z8fRczupE
https://www.youtube.com/watch?v=6sRGD6jwroE
https://www.youtube.com/watch?v=kKettLssm8g
https://www.youtube.com/watch?v=0ThgAUQiz_0
https://www.youtube.com/watch?v=7Yifn8ftSuQ
https://www.youtube.com/watch?v=RRlVnDI2NyU
https://www.youtube.com/watch?v=RRFYpRAeQR0


הצעות לסרטונים לשילוב בטקס

דקות1:53. פרץאליסףלהיות אח שכול זה להיות שקוף•

דקות20192:20מיזם האחים שלנו •

סיפורים  | האחות שהקימה עמותה לאחים שכולים ": אני הולכת לגרום לאנשים לבכות"•

דקות8:41מכאן

דקות14:08קולות אחים–שואלים אחים שכולים •

דקות2:23?מה הזיכרון הכי חזק ממנו. אחים שכולים–סליחה על השאלה •

דקות11:18ר בניה נפתלי רובל"סמ, ליאל רובל מספר על אחיו–האחרון המפגש •

דקות7:37טלי בן יקיר מספרת על אחיה דני חייט-הכבאי הגיבור דני •

1:00ל"ר שילה סימן טוב ז"אחות של סמ, רתם סימן טוב-2019שלנו האחים •

"האחים שלנו"של היוטיובאחים שכולים שמספרים את סיפוריהם בעמוד •

https://www.youtube.com/watch?v=rJjV-h3O7Sg
https://www.youtube.com/watch?v=eWZ1xA8cWKY
https://www.youtube.com/watch?v=4UhklEYFQJ8
https://www.youtube.com/watch?v=Ubj5InYZgGU
https://www.youtube.com/watch?v=WkGy1AD8c9M
https://www.youtube.com/watch?v=sMt3Yn1EvYs
https://www.youtube.com/watch?v=HmPNftZQPJA
https://www.youtube.com/watch?v=8dzNM4KMTrU
https://www.youtube.com/channel/UCgKTy9WBTcb2Udm0tqwIzAg


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

