
 

   

 

 

12.4.21  
 ל' ניסן תשפ"א

 
 

 לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה  יום הזיכרון  –באופן יסודי 
 

 ,מנהלים, צוותי חינוך, מנהלי מחלקות חינוך ועובדי הוראה יקרים

 
"יש שעה ואדם נמשך לרעהו ורוצה לגלות לו את כל נשמתו ולשפוך לפניו 

את כל יגונו ולהשיח את שמחתו וחלומותיו ותקוותיו. אבל הן יש שעה 

 ואדם רוצה להתבודד ולהצטנף דום יחד עם יגונו הגדול."

 יוסף טרומפלדור

 נפילתםתרכין מדינת ישראל את ראשה נוכח הכאב והאבל על  תשפ"א, באייר' בבתאריך 

 ,משרתי כוחות הביטחון ואזרחי המדינה לישראל, חיילי צבא ההגנה בניה ובנותיה, של

 במלחמות ישראל ובפעולות האיבה. 

של עולמות שלמים  האובדןכאב יסורי השכול ובי וכפרטים, כאומה ,ביום זה אנו מתכנסים

 שנגדעו באחת.

 ואשר צרוב בנרטיב זה מבטא את הכאב היומיומי אותו נושאות המשפחות השכולות יום

  של מדינת ישראל, לדור דור.  הקולקטיבי

המעבר החד והכואב מאבל ליום חג, מיום זיכרון ליום עצמאות מעצים את ההוויה 

 אבל מתערבב ביום חג.לה בעצב ושמחה מהו זיכרון שזור בתקווה,של הקולקטיבית 

 . להעלות על ראשינו את זכר אלה שמידם באה לנו עצמאות"יש  גם ביום חג"

 דוד בן גוריון

 לגיל תלמידי היסודי מיםימתא ושידורים שיעורים לרשותכם.ן  .1

 בפורטל עובדי הוראהיום הזיכרון לחללי צה"ל 

 ו' –ליום הזיכרון וליום העצמאות לכיתות א'  יםשיעור –מפתח הל"ב 

 להלן השידורים במערכת השידורים הלאומית:

 דינת ישראלמ

 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי 

 אגף א' לחינוך יסודי

 

https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/hagim_yamim_meyuchadim/yom_zikaron_halaley_maarachot_israel/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/ChodeshEyar.htm


 

 

 ד-יום הזיכרון ויום העצמאות ג

 ו-יום הזיכרון ויום העצמאות ה

 אהיום העצמאות בפורטל עובדי הור

יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה  –הערכות למפגשי זיכרון  .2

 בסימן אחדות ושותפות – התשפ"א

ימי הזיכרון הבאים עלינו השנה, כבכל שנה, מהווים נדבך משמעותי בחינוך לערכים בבתי 

שותפים למהלך חדש וייחודי, (ביוזמת ארגון אלמנות  השנה אנו .ישראל הספר במדינת

ומערכת הביטחון) המבקש להפגיש  ויתומי צה"ל, ארגון יד לבנים, משרד הביטחון

  .הזום משפחות שכולות עם תלמידי מערכת החינוך, באמצעות פלטפורמת

להביע אחדות ושותפות גורל עם כמה שיותר משפחות   :ערכית-המטרה החינוכית

 .אמצעות מפגשים עם תלמידיםשכולות, ב

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon70/zikaron.pdf 

 כרון והעצמאותיהנחיות לאירועי וטקסי ימי הז .3

  

 

https://youtu.be/YqcwYBCvi4M
https://youtu.be/JNQ10LQw_o0
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/hagim_yamim_meyuchadim/yom_atzmaut/
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon70/zikaron.pdf


 ביום זה ובכל ימות השנה ,וכאב המשפחות ליבנו עם זכר הנופלים

 בברכת חג עצמאות שמח 

 אתי סאסי

 וך יסודימנהלת האגף לחינ

 

 

 

 

 


