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 ע"וטקס יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה תש
 עריכה אמיר לביא

 

 

 דבר המנהלת 

 

 להנפת הדגל לראש התורן הקהל מתבקש לעמוד    )אלין( קריין:

 

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

 

 להורדת הדגל לחצי התורן הקהל יעבור לדום  )אלין( קריין:

 

ljGUq2ysng-https://www.youtube.com/watch?v= 

 

 

 הקהל ימתין לצפירה  קריין:

 

 עמוד.ל  רזכור  והדלקת המשואה הקהל יישאאמירת יל  :קריין

 

ר   ַעם ִיְשָרֵאל ֶאת ָבָניו ּוְבנֹוָתיוִיְזכֹּ

 ֲאֶשר ֵחְרפּו ַנְפָשם ַבַמֲאָבק ַעל ַהְמִדיָנה ַבֶדֶרְך

 ְלִיְשָרֵאל -ַהֲהָגָנה-ְוֶאת ַחָיֵלי ְצָבא

 ֲאֶשר ָנְפלּו ְבִמְלֲחמֹות ִיְשָרֵאל.

ר ִיְשָרֵאל ְוִיְתָבֵרְך ְבָזְרעו  ִיְזכֹּ

 ִזיו ָהֲעלּוִמים ְוֶחְמַדת ַהְגבּוָרה  ְוֶיֱאַבל ַעל

 ּוְקדֹוַשת ָהָרצֹון ּוְמִסירּות ַהֶנֶפש 

 ֲאֶשר ִנְסּפּו ַבַמֲעָרכֹות ַהְכֵבדֹות. 

 ִיְהיּו ִגבֹוֵרי ַהְדרֹור ְוַהִנָצחֹון 

 ַהֶנֱאָמִנים ְוָהַאִמיִצים 

 ֲחתּוִמים ְבֵלב ִיְשָרֵאל ְלדֹור דור .
 

 הנחת הפרחים לזכר הנופלים שהיו תלמידי בית ספר צהלה. קריין:

 

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

 

 

   הקראת רשימת הנופלים

 

 . הקהל מתבקש לשבת קריין:

 

https://www.youtube.com/watch?v=zVpVZttu_DE
https://www.youtube.com/watch?v=-ljGUq2ysng
https://www.youtube.com/watch?v=xAAiYMgFcbw
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 מקהלה 
 שיר

 

שנה למלחמת סיני. הגם שמלחמה זאת נגמרה בניצחון מוחץ  60השנה אנו מציינים 

 חיילים.   177לישראל כנגד צבא מצרים. נהרגו באותה מלחמה  

 ם במבצעים צבאיים ופיגועי טרור.  גם השנה כמו בשנים שעברו איבדנו רבים וטובי

א מחיר גבוה וקשה מנשוא לנופלים דינת ישראל הוהמחיר שאנו משלמים על עצמאות מ

 יהי זכרם ברוך. ולאלה החיים עם כאב האובדן.

 

 בעי החייםצ
 

ת פתוחה הפרשנו –)במקביל להקראת השיר צובעים ילדים מאחור בצבעים שונים על קיר בריסטולים 

 משים על מנת להעביר את מסר השיר(  ת לגבי אופי הציור, מה מציירים ובאיזה צבעים מש

 

 פעם כשהייתי קטן 

 לימדה אותי המורה שקיימים

 הרבה צבעים בעולם 

 

 תי קטן  פעם כשהיי

 וכולנו ישבנו בכיתה 

 חייכנו וצחקנו והאמנו 

 שיש הרבה צבעים יפים בעולם 

 

 ועכשיו איפה אנחנו כולנו 

 חלקנו כבר יחייכו מהתמונות 

 לא יצחקו עוד 

 השאירו לנו את הבכי 

 

 עכשיו אני מכיר רק שלושה צבעים

 ורק הם קיימים בעולמנו 

 

 של שכול המוות  –שחור 

 דם חברי שנפל  –אדום 

 של פניי החיוורות  –לבן 

 למול מצבת השיש הלבנה 

 על משכנו האחרון 

 

 בעולם הוורוד הוא זמני 

 אך השחור והאדום אינם חולפים

 כמו חייו שלו שהיו זמניים

 כל כך קצרים 

 

 האדום של הפרח נבל 
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 השחור של הלילה 

 העיב על הבוקר היפה  

 שזרחה בו השמש

 שבו נסתם עליו הגולל 

 היו שלום צבעי עולם 

 נקטל האמן 

 לא יצבעו עוד תכלת בשמיים לחברי שנפל. 

 

 . 1988שנהרג בלבנון ב  לזכר בועז רבידכתב את השיר   יוסי מנשה למדן

 

 ריקוד  –ילד ואבא ואמא 
 

 

-https://www.youtube.com/watch?v=YfcP_

Y&list=PLED3DC192330A41DAfo0G 

 

 
 ילד ואבא ואמא  

 ילדי החוץ 

 מילים ולחן: עילי בוטנר 

 

 בכל פעם כששמש שוקעת 

 וכשמטוס בשמיים עובר  

 אתה שם בכל אלה, שמור מלמעלה 

 שכלום לא יהיה כאן חסר 

 

 וכשגשם ראשון מגיע 

 והלילה אפל ומנוכר  

 אתה שם בכל אלה, דואג מלמעלה 

   שלא יהיה לנו קר

 

 ובינינו נמצא הים  

 והשמיים ואולי העולם  

 וגם הם לא יפרידו בינינו, ילדי הקטן 

 ואפשר לנסות ולחייך, לאהוב וללכת קדימה  

 ובסוף ניפגש ונשוב להיות 

 ילד ואבא ואמא  

 

 בכל פעם שיש יום הולדת 

 ולבית באים חברים 

 מלמעלה  חאתה שם בכל אלה, משגי 

 שרק יהיה פה טעים  

https://www.youtube.com/watch?v=YfcP_-fo0GY&list=PLED3DC192330A41DA
https://www.youtube.com/watch?v=YfcP_-fo0GY&list=PLED3DC192330A41DA
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 ינוק מפציע וכשבכי ת

 זה דוקר ושורף את הלב 

 אתה שם בכל אלה, שומר מלמעלה 

 שלא יהיה לי כואב  

 

 ובינינו נמצא הים.. 

 
 

 

 

 סגן אלוף משה מועלם נהרג באסון המסוקים בלבנון. אשתו שולי כתבה לו 

 

 משה יקירי

 

 עוד משהו שאתה לא נמצא בו אתנו.  –מסיבת סיום הגן של נועם היתה היום 

בכיתי, שמחתי ונועם היא פשוט מקסימה. איזה השתתפות, איזה שליטה בחומר. כל כך  

 מקסימה. 

 סוף הגן וההליכה עוד מעט לכיתה א', איזה התרגשות.  –אתה יודע שזה בעצם עוד שלב 

 נועם קיבלה חבילה, מה אומר?! –אתמול הלכנו לדואר  

שאלה מי זאת נועם? וממש לא יכלה   –ידה בדואר כאילו הבינה התרגשה משהו, והפק

 להתאפק עד שפתחנו ומצאנו ילקוט לכיתה א' שנשלח ממשרד הביטחון. 

כל כך הרבה תוכניות היו לנו לעשות את זה ביחד, לקנות לה את התיק הכי הכי שישנו 

כמו כל דבר מאז שהלכת לי בלילה   –ולצעוד בגאווה לכיתה א', אבל לצערי אני אצעד לבד 

 הארור ההוא שלפני ארבעה וחצי חודשים.

שוב חוזר אלי הצער והכאב הנורא על כל מה שלא נעשה ביחד, ואני אמשיך לעשות כאן  

 בלעדיך. 

 התחלתי לארגן את יום ההולדת שלך ואני אנסה לעשות זאת הכי טוב שאפשר...

 

 שלך 

 אשתך הזאת שאוהבת שולי

 

 

 

 ר מקהלה שי
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 מקריאים: אוריאל, רותם,אורי ל., זיו, אוהד,מיכאל. 

 מתוך המונודרמה "מחבואים" מאת גדי לוי )על פי סיפורו האישי( 

גדי בחור בן עשרה יושב על סלע בשדה פונה ומדבר אל אחיו הלא נוכח. השלב  

 בו הוא נמצא הוא שלב של הכחשה של אובדן אחיו.  

שונים כישובים על סלע במקומות שונים.   הבימוי ייעשה על ידי העמדת בנים

 והם יגידו חלק מהטקסט

 

 . יום  כל  לך  מחכה  אני,  לך מחכה אניאלי  "... 

  אבל  חזקה כך כל  היא  ימים.  כמה לפני חיילים עם  מדברת אמא את  ראיתי 

 . בקרוב חוזר  שאתה  יודעת לא היא עצובה.

,  קרוב בקרוב א ל אולי  בקרוב...  מגיע שאתה ולקוות לה, לספר רוצה  כך כל  אני

 . תסתיים שלך הסודית שהמשימה אחרי  תכף אבל

  כבר  בכלל אתה  אולי  סודיות? על לשמור  וחייב, מרגל, זרה בארץ  אתה אולי 

  בסוד  זה את לשמור לך אמרו זהו. לך.  אסור מספר?  לא פשוט  ואתה, בישראל

 . ארוכה  כזאת ריגול  משימת  זמן? כמה אבל

  ליד , לדלת קרוב  יושב  אני, באוטובוס הביתה נוסע שאני פעם  שכל  יודע אתה

  האחרונה  בפעם   אותך?  אראה  אני  אולי , הנסיעה כל  החוצה  מסתכל  החלון. 

  רוצה  אני , האוטובוס  את  "תעצור , לעצור לנהג  צעקתי  חיילים.  של  קבוצה  ראיתי 

 . ברירה לו  הייתה לא. שיעצור  השתוללתי. עכשיו"  לרדת

  כאילו  עלי שיסתכלו  אכפת לי היה לא, החיילים  בין אותך  חיפשתי החוצה רצתי 

 ביניהם.  היית לא אתה , השתגעתי

  מסכן  הייתי, אותך מוצא  הייתי  ואם, זה את  שעשיתי  מאמין לא  אני יודע? אתה

 . שלך המשימה ואת  אותך 

  שהיא  מרגיש  אני  בעבר.  לי מספרת הייתה לא שהיא  דברים לי מספרת אמא

  שאני  לבנות אומרת  אותה שומע אפילו  אני  עלי.  סומכים שכולם  עליי  סומכת

 . לי  להקשיב צריכות  והן  שלהן הגדול  האח

  לא  אני, הגדול האח לא אני אחריות. רוצה לא  רוצה.  לא  מוכן. אני  לא  אני

  לא  אני, אמא על  לשמור  רוצה  לא אני. אני  לא זה, אלי , לזה בנוי לא אני  הבכור. 

  זה  שלי. תפקיד ה לא  זה מוכן. לא רוצה! לא, ורותי  נילי עידית  על לשמור רוצה

  זה.  את לעשות צריך אתה, הבכור אתה שלנו.  הגדול האח אתה שלך.  התפקיד 
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  חייב  אתה לחזור!  חייב אתה בשקט. אותי שיעזבו , שלי  לא  שלך. העבודה  זאת

 אתה?"  איפה אלי   אתה פה יא, לבד  מרגיש אני,  לי  לעזור 

 שיר תנועה 

 

 אמא, אבא וכל השאר  

 הפרויקט של עידן רייכל 

 אובן פוליטי מילים: ר

 לחן: עידן רייכל

 

 את השיר כתב ראובן פוליטי שנהרג במלחמת יום כיפור

 

 וכשהלילה תם והשמש מאירה 

 התדעי אמא מה לעינינו נראה?  

 עצים סביב, רמי צמרת אך חרוכי גזע 

 בתים גדולים סביב אך הרוסים הם דהויי צבע 

 מהלך על הריסות אני, אמא 

 ס ואין כאן פרח ותאמיני לי אין כאן שום אג

 

 לא גיבורים אנחנו כי מלאכתנו שחורה  

 תשקע השמש, תבוא העלטה  

 ואז ננום בבגדנו במיטה  

 כן אמא, זה חשוב, זה קשה וזה נורא  

 

 בחיי שזה קשה אך אני נשאר  

 אפורה האדמה ושחור האופק  

 וכחול שמים כאילו משתהה והוא ממתין  

 ולא נוגע, הוא לא נוגע באופק השחור  

 ניהם חלל, שום קשר וכל השאר  בי

 וזה קשה מאוד אך אני נשאר  

 יש כאן גדר תיל ואחריה חרב שלופה  

 אמא, אבא וכל השאר  

 

 לא גיבורים אנחנו כי מלאכתנו שחורה  

 תשקע השמש, תבוא העלטה  

 ואז ננום בבגדנו במיטה  

 כן אמא, זה חשוב, זה קשה וזה נורא  

 

 וכשהלילה תם והשמש מאירה 

 א מה לעינינו נראה? התדעי אמ
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https://www.youtube.com/watch?v=9cUQGFZna8U 

 מקריאים: אייל צ., מיה י., ליה.

 מותי בא לי פתע  

 מילים: יוסף שריג 

 

 

 מותי בא לי פתע  

 כאחד האדם ידעתי כי קרב 

 ושבע חייתי  

 בתפארת  בתום בעוז ו

 בכחול ובירוק  

 ובטעם המסתורין של הדבש  

 ושל היפה  

 מותי בא לי פתע  

 ואיני זוכר אם ברעם אש  

 או בין קירות הפח הזועקים 

 בלבן לבן   אאו שמ 

 הדומם לבסוף  

 עכשיו אני איני זוכר 

 מותי בא לי פתע 

 

 נכתב על ידי יוסף שריג שנהרג במלחמת יום כיפור

 

 

 שיר סיום מקהלה 

 

 

 ה הקהל מתבקש לקום ולשירת התקוין: קרי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9cUQGFZna8U

