


כי רעות שכזאת לעולם"

"לא תיתן את ליבנו לשכוח

(חיים גורי)

.  בשבוע הבא יתקיים יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
ערך המלווה את עם  , הרעות והערבות ההדדיתלערך השנה יוקדש יום הזיכרון 

.ל בעבר ובהווה בפעילותם"ישראל ואת חיילי צה
,  חברה ונוערמינהלחומרים רבים נשלחו עד כה מטעם 

.  בחרנו לאגם במסמך אחד לנוחיותכם
.ל ישודר טקס מחוזי לשימושכם"גם ביום הזיכרון לחללי צה

על עשייה  , מברכים את הצוותים החינוכיים ברשויות המקומיות ובבתי הספר
.יצירתית ומשמעותית, ערכית

,  אנו כאן לרשותכם
ן-חמינהלצוות 

מחוז דרום  



טקסים
הצעה לטקס יום הזיכרון לחללי מערכות 

ן-חמינהל-ס ממלכתיים "בי, ישראל

, הצעה לטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ן-חמינהל–ד"חמס "בי

https://drive.google.com/file/d/1Ujo-c5iPBuOU9QrR-FlGGHhxe0QwX5Wm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rU6-zoiZq6FjLiVs9KcZmxFDx7AT88JB/view
https://drive.google.com/file/d/1rU6-zoiZq6FjLiVs9KcZmxFDx7AT88JB/view


?מה אפשר למצוא שםקישור/אתר

סיפורי גבורה וערבות הדדית ממלחמת ששת הימים  6שש על שש

אתר במחנה

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

YNETבאתר 

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

בית . מערכות ישראל ופעולות איבה לסרטוני אנימציה

אבי חי  

יו טיוב-סרטי נופלים 

2-יו טיוב-סרטי נופלים 

סרטי זיכרון

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


?מה אפשר למצוא שםקישור/אתר

ניתן לחפש  . )סיפור חייהם של הנופלים במערכות ישראלסיפורי נופלים-אתר יזכור

(שנה/ לפי 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

אתרי זיכרון  
ממלכתיים

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 %D7%97%D7%99%D7%99%D7%94%D7%9D
https://laad.btl.gov.il/Web/He/Default.aspx
https://www.yadlabanim.org.il/


האחים שלנו  
מתחברים 

זוכרים

סים יוצאים  "החינוך החברתי קהילתי והחברה למתנ-חברה ונוערמינהל
. 'מתחברים וזוכרים'ומיזם ' האחים שלנו'למיזם משותף עם עמותת 

ביום הזיכרון  " האחים שלנו"הרצאות 

באופן פרטיהרישום מתבצע . המשתתפים הראשונים500מוגבל ל

.  המצורפיםבלינקים 

 ל"זאח של סגן אוריאל פרץ , פרץאליסףהרצאתו של –שלו בדרכו

:  הרשמה למפגש, ל"ן אלירז פרץ ז"ורס

https://connect2care.ourbrothers.co.il/#/meeting/82

401479: מפגשקוד 

ט-לכיתות ז12:00בשעה 28.4-תתקיים ביום שני ה

למפגשהרשמה , ל"זפרקשאחות של סרן תם , פרקשעמית הרצאתה של –בלעדיו , איתו:

https://connect2care.ourbrothers.co.il/#/meeting/80

523150: מפגשקוד 

יב-לכיתות י13:00בשעה 28.4-תתקיים ביום שלישי ה

https://connect2care.ourbrothers.co.il/#/meeting/82
https://connect2care.ourbrothers.co.il/#/meeting/80


שיעורי חברה 
במערכת  
הלאומית  
המקוונת

,ל"מצטיין רמטכ, לוטם שחר תספר על אחיה סרן עמרי שחר# 

(.  27.6.2012)ב "תשעבתמוז ' זבעת מילוי תפקידו ביום שנפל 

.עשרים וחמש היה בנפלובן 

שהיה קצין המנהרות הראשון  , חקאניתספר על אחיה סרן אביב חקאניאדוה# 

בעת  (  12.5.2004)ד "א באייר תשס"ל ונפל בקרב בציר פילדלפי שברפיח ביום כ"בצה

והחליטה  11הייתה אז בת אדוה.ט"נש שעליו פיקד מפגיעת טיל "התפוצצות הנגמ

.להמשיך את דרכו בשירות משמעותי ביחידת ההנדסה בה הוא שירת

-שיעורי חברה במערכת הלאומית המקוונת . 1

–חברתי בחירום שיעורי חינוך . 2

,      ב ערכת חירום"מצ, ימי הלוח המתקיימים בחודשים ניסן איירלקראת 
2' תמיד יחד מס

https://shoutout.wix.com/so/72N5DjSrM#/main


האחים "
"שלנו

- השכולים  עם התלמידים והנוער בנושא האחים דיון

 של מפגשים ביתיים בהם  ' דק15-סרטונים של כ5-"האחים שלנו"רשת סדרת

אחים שכולים מספרים את סיפורם האישי והמרגש ועל החיים לאחר מותו של  

:  בלינק המצורף. האח

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJi3ky6m6AiuMuVjX--IIXjLH5WmI21iz

שיעורמערך 

על ידי אחים שכולים  2017הוקמה בשנת " האחים שלנו"עמותת

במטרה ליצור קהילה תומכת ומעצימה עבור האחים , ומתנדבים

.והאחיות השכולים במדינת ישראל

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJi3ky6m6AiuMuVjX--IIXjLH5WmI21iz
https://drive.google.com/open?id=1AnMYDroYE2CLYQ1Ka9ncyhrAiRvOcfE-


יום 
העצמאות

,  באפריל29,באייר' ה, ביום העצמאותך יתקיים השנה "חידון התנ–יום העצמאות

קהל ועם מתמודדים ישראליים בלבד ובשמירה על הנחיות  ללא –במתכונת מצומצמת 

שאר המתמודדים    מהעולם ישתתפו בחידון מהמדינות שלהם בשידור . משרד הבריאות

ובמוקדו , "ערבות הדדית", החינוךהחידון יתקיים בסימן הנושא השנתי של משרד  .ישיר

לשלב הגמר  (. א, קלגתהלים )" הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד" :יעמוד הפסוק

,  מקסיקו, ארצות הברית, ישראל: מהמדינות, הגיעו מתמודדים מרחבי העולם היהודי

הזוכים במקומות הראשונים יזכו במלגת  .דרום אפריקה ופנמה, ארגנטינה, אנגליה

בערוץ  11:00החידון ישודר בשעה .בולכל מוסד לימודי בישראל שיבחרו ללמוד לימודים 

".11כאן "



מיזם מועצת  
הנוער 

המחוזית  



...שתפו אותנו

https://www.facebook.com/groups/200249617920347/
https://www.facebook.com/groups/200249617920347/

