
הצעה לטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 

פעולות האיבה  ולחללי 

ב"תשפ

"הזדמנות להתחבר"בסימן 



:למנחה

,  השנתיים האחרונות היו מורכבות
.ריחוק חברתי והרבה בדידות, בחוסר ודאותשנים שאופיינו 

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

.הזדמנות להתחברבסימן יעמוד הזיכרון יום , גם השנה
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

,  ב"תשפיום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה בטקס סרטונים ושירים לשילוב , לפניך הצעות לקטעי קריאה

".הזדמנות להתחבר"בסימן שיעמוד 



תפילת יזכור

ר יואלהים ֶאת ִיְזכֹּ יו ּוְבנֹותָּ נָּ ,בָּ

ַאִמיִצים ִנים ְוהָּ א, ַהֶנֱאמָּ ֵלי ְצבָּ ֵאל-ַחיָּ נָּה ְלִיׂשרָּ ,ֲהגָּ

רֹות ַוֲחִטיבֹות ַהּלֹוֲחִמים ל לֹוֲחֵמי ַהַמְחתָּ ְוכָּ

ם עָּ ל ַאְנֵשי , ְבַמַעְרכֹות הָּ ַהמֹוִדיִעיןְקִהיִלַיתְוכָּ

חֹון םְוַהִבטָּ ה ֲאֶשר ֵחְרפּו ַנְפשָּ רָּ ְוַאְנֵשי ַהִמְשטָּ

ֵאל ה ַעל ְתקּוַמת ִיְׂשרָּ מָּ ִמְלחָּ ,בָּ

ה לָּּה ֶרץ ּוִמחּוצָּ אָּ ל ֵאֶּלה ֶשִנְרְצחּו בָּ ְוכָּ

ֶטרֹור ְצִחים ֵמִאְרּגּוֵני הָּ .ִביֵדי ְמרָּ

ר ֲעלּוִמיםִיְזכֹּ ַרך ְבַזְרעֹו ְוֶיֱאַבל ַעל ִזיו הָּ ֵאל ְוִיְתבָּ ִיׂשרָּ

צֹון ּוְמִסירּות ַהֶנֶפש רָּ ת הָּ ה ּוְקֻדשָּ ְוֶחְמַדת ַהְּגבּורָּ

ה ה ַהְכֵבדָּ כָּ .ֲאֶשר ִנְסּפּו ַבַמֲערָּ

קדיש

אְשֵמּהְוִיְתַקַדשִיְתַּגַדל ֵמן.ַרבָּ א:אָּ ְלמָּ אִדיְבעָּ ְוַיְמִליְך,ִכְרעּוֵתּהְברָּ

ֵנּהְוַיְצַמח,ַמְלכּוֵתּה ֵרבֻּפְרקָּ לּוְבַחֵייּוְביֹוֵמיכֹוןְבַחֵייכֹון.ְמִשיֵחּהִויקָּ ְדכָּ

ֵאלֵבית א,ִיְׂשרָּ לָּ ִריבּוִבְזַמןַבֲעגָּ ֵמןְוִאְמרּוקָּ ֵמן:אָּ אְשֵמּהְיֵהא:אָּ ַרבָּ

ַרְך ַלםְמבָּ ְלֵמיְלעָּ אּוְלעָּ ְלַמיָּ ַרְך.עָּ ַארְוִיְשַתַבחִיְתבָּ ְוִיְתרֹוַמםְוִיְתּפָּ

רְוִיְתַנֵשא לְוִיְתַעֶּלהְוִיְתַהדָּ אְשֵמּהְוִיְתַהּלָּ ֵמן.הּואְבִריְךְדֻקְדשָּ ּלָּא:אָּ ְלֵעֵֽ

לִמן אכָּ תָּ אִבְרכָּ תָּ אִשירָּ תָּ אִתְשְבחָּ תָּ ן,ְוֶנֱחמָּ אַדֲאִמירָּ ְלמָּ ְוִאְמרּו,ְבעָּ

ֵמן ֵמן.אָּ ֵאלַעל:אָּ ןְוַעל,ִיְׂשרָּ נָּ לְוַעל,ַתְלִמיֵדיהֹוןְוַעל,ַרבָּ ַתְלִמיֵדיכָּ

ְסִקיןַתְלִמיֵדיהֹון אְדעָּ ֵֽ אְבאֹוַרְיתָּ אִדיַקִדיְשתָּ ֵדיןְבַאְתרָּ לְוִדי,הָּ ֲאַתרְבכָּ

נָּאְיֵהא.ַוֲאַתר ֵֽ אִחנָּא,ּוְלכֹוןּוְלהֹון,לָּ םִמן,ְוַרֲחֵמיְוִחְסדָּ אֵריֳקדָּ ְשַמיָּאמָּ

א ֵמןְוִאְמרּו,ְוַאְרעָּ ֵמן:אָּ אְיֵהא:אָּ אְשלָּמָּ אִמןַרבָּ עַחִיים,ְשַמיָּ בָּ ,ְוׂשָּ

ה הִוישּועָּ מָּ אְוֶנחָּ בָּ הְוֵשיזָּ הּוְגֻאּלָּהּוְרפּואָּ הּוְסִליחָּ רָּ לָּהְוֶרַוחְוַכּפָּ ,ְוַהצָּ

ללָּנּו ֵאלַעמֹוּוְלכָּ ֵמןְוִאְמרּו,ִיְׂשרָּ ֵמן:אָּ ֶׂשה:אָּ לֹוםעֹּ יושָּ הּוא,ִבְמרֹומָּ

יו לֹוםַיֲעֶׂשהְבַרֲחמָּ ֵלינּושָּ לְוַעל,עָּ ֵאלַעמֹוכָּ ֵמןְוִאְמרּו,ִיְׂשרָּ ֵמן:אָּ .אָּ

הצעות לקטעי תפילה לשילוב בטקס



נתן אלתרמן/ הכסףמגש •

נעם חורב/ שאני לא יכול לשכוחדברים •

קטעי קריאה באתר יזכור•

פירוןהרב שי / תפילה לשלום המשפחות השכולות•

קוקהרב / המרפא•

לי יה/ מעצבן אותי הגעגוע•

הצעות לקטעי קריאה לשילוב בטקס

https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=3984
https://www.noamhorev.com/single-post/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%97
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://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=12541&wrkid=29183
https://www.facebook.com/yuvtal/posts/10155943141464557


אחים שכולים  קטעים שכתבו –אות לאחי 
בטקסלשילוב 

"האחים שלנו"

https://drive.google.com/drive/folders/1wgHLzXGnljMwjEiU3CEyvIm6m9nZ0c2x?usp=sharing


תמר אופיר: לחן, מרים פרץ ונטע בן עמרם: מילים/ מהכלהחיים חזקים •

הולנדראביחי / יומולדת•

עמיר בניון: מילים ולחן/ סופה•

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

ל"ויינר ז

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•

הצעות לשירים לשילוב בטקס

https://www.youtube.com/watch?v=NuO7G8DBNrE
https://www.youtube.com/watch?v=NuO7G8DBNrE
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


הצעות לסרטונים לשילוב בטקס

דקות1:53. פרץאליסףלהיות אח שכול זה להיות שקוף•

דקות20192:20מיזם האחים שלנו •

דקות8:41מכאןסיפורים | האחות שהקימה עמותה לאחים שכולים ": אני הולכת לגרום לאנשים לבכות"•

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, סימן טוברותם -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

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

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

ארגון להנצחת חללי מערכות ישראליד לבנים
וטיפול במשפחות השכול

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

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

