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ונפגעי  יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 
של  בנסיבות  השנה  יתקיים  האיבה  פעולות 
ריחוק פיסי. נעמוד בפני האתגר המשפחתי - 
לציין את יום הזיכרון על משמעותו המיוחדת, 
קריאה  קטעי  הערכה  במרכז  בבית.  יחד 
למדינה  והפעלות המדגישים את אחריותנו 

ולעם, בצל זכרון הנופלים. בערכה תמצאו:
 הנחיה לטקס ביתי - הדלקת נר זיכרון. 

לוחמים  של  עטם  מפרי  מכתבים  קטעי   
ועליהם.

 פעילות יצירה בהשראת המכתבים.  

לטקס  אלינו  להצטרף  אתכם  מזמינים  אנו 
המסורתי של בית הפלמ"ח לנעילת יום הזיכרון 
ומעבר ליום העצמאות. הטקס יתקיים בשידור 
חי באינטרנט, בשלהי יום הזיכרון, יום שלישי, 
יוקרנו  בטקס   .17:00 בשעה  באפריל,   28
מכתבים וציורים של ילדים שיועלו לרשתות 
החברתיות, פרי הפעילות שבחוברת. קישור 
בפייסבוק  תמצאו  השידורים  וליום  לטקס 

ובאתר האינטרנט של בית הפלמ"ח.

 

טקס ביתי

 נתכנס כל המשפחה יחד )ניתן להזמין בני משפחה נוספים באמצעות שיחת וידאו(. 
- מומלץ לקיים את המעמד  בסמוך למועד הצפירה. 

לתכנים נוספים 
לחגים במשפחה 

בקרו באתר אסיף 
- חג ישראלי מבית 

מכון שיטים.

נסיים במילותיה של זהרה לביטוב:
א גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדוּ עֹוד  ר "לֹא ִיּשָׂ ָמַתי יָבֹואוּ ַהיִָּמים ַהּטֹוִבים ֲאׁשֶ

ית  יֵָמינוּ. ִמי יֹוֵדַע? אוּלַי לֹא ְרחֹוָקה ָהֵראׁשִ ְמֵהָרה ּבְ ן ְויָבֹואוּ ּבִ ִמְלָחָמה". ִמי ִיּתֵ
ל ָהַאֲחִרית ַהּטֹוָבה.  ׁשֶ

// סגן זהרה לביָטוב. נפלה בהרי ירושלים, כ"ז תמוז תש"ח, 3 באוגוסט 1948.//

נדליק נר זיכרון ונברך:
יר ֶאת ַחיֵּיֶהם  ָאנוּ ַמְדִליִקים יִָאיר ְויְַזּכִ נֵר ֶזה ׁשֶ
ר ֵחְרפוּ  ל ָהָעם, ֲאׁשֶ נָיו וְּבנֹוָתיו ׁשֶ ל ּבָ וּמֹוָתם ׁשֶ

ָרֵאל: ַחְללֵי  קוַּמת ִישְׂ ְלָחָמה ַעל ּתְ ּמִ ם ּבַ נְַפׁשָ
ֻעּלֹות ָהֵאיָבה. ֵעי ּפְ ָרֵאל ְוִנְפּגְ ַמַעְרכֹות ִישְׂ

ִיְהיוּ ַחְללֵי ַמַעְרכֹות ִיְשָֹרֵאל ֲעטוֵּרי ַהִנָּצּחֹון 
לֵב ִיְשָֹרֵאל ְלדֹור ּדֹור. ֲחתוִּמים ְבּ

 נקרא מתוך חזון אחרית הימים 
של הנביא מיכה:

לִָם.  ֵצא תֹוָרה, וְּדַבר- יי ִמירוּׁשָ יֹּון ּתֵ י ִמּצִ ּכִ
ים, ְוהֹוִכיַח ְלגֹוִים  ים ַרּבִ ין ַעּמִ ַפט, ּבֵ ְוׁשָ

ים,  תוּ ַחְרבֵֹתיֶהם ְלִאּתִ ֲעֻצִמים, ַעד-ָרחֹוק; ְוִכּתְ
אוּ ּגֹוי ֶאל-ּגֹוי  ַוֲחִניתֵֹתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות--לֹא-ִישְׂ
בוּ, ִאיׁש  ֶחֶרב, ְולֹא-ִיְלְמדוּן עֹוד ִמְלָחָמה. ְויָׁשְ

ֵאנָתֹו--ְוֵאין ַמֲחִריד: ַחת ּגְַפנֹו ְוַתַחת ּתְ ּתַ
)מיכה ד, ב-ד(



מתכתבים עם זיכרון
ּטָחֹון. ַאְך ִלְפנֵי 73  ָרה ּבִ ה ְיִציָבה וַּמׁשְ ָרֵאל, ֶעֶצם ִקיּוָּמּה הוּא ֻעְבּדָ ְמִדינַת ִישְׂ ים ַהיֹּום ּבִ ֲעבוֵּרנוּ, ַהַחיִּ

ְלָמ"ח, ְצִעיִרים וְּצִעירֹות,  ִאי. ַחְבֵרי ְוַחְברֹות ַהּפַ ְבִחינַת ֲחלֹום לֹא ַוּדָ ָרֵאל ּבִ ִנים ָהְיָתה ְמִדינַת ִישְׂ ׁשָ

ֶרַבע ֵמֲחֵבָריו  ד ּכְ ְלָמ"ח ִאּבֵ גֵן ִלְפנֵי ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאוּת וְּבַמֲהלָָכּה. ַהּפַ ִזי ִמּכֹוַח ַהּמָ ִהוּוּ ֵחלֶק ֶמְרּכָ

ִבים.  ֶאְמָצעוּת ִמְכּתָ ְמרוּ ַהּלֹוֲחִמים ּבְ ִית ׁשָ ּבַ ּנֹוְתרוּ ּבַ ר ִעם ֲאהוֵּביֶהם ׁשֶ ׁשֶ ה. ַעל ַהּקֶ ׁשָ ְלָחָמה ַהּקָ ּמִ ּבַ

ֶבְרתֹו  ל יִָאיר ֶרְזִניק ְלְחֲ בֹו ׁשֶ ִמְכּתָ
נָּה(, 1.1.49 // עוּגָ'ה-ֶאל-ֲחִפיר )ִנּצָ

קֹוְדמֹו  ּלְךָ. יֹום ּכְ עֹולְָמךָ ׁשֶ ְך ּבְ ַחי ִהּנְךָ ְסָתם ּכָ

הוּ ַאֲחָריו ְוִלְפָעִמים  ֶ ִאיר ַמּשׁ עֹוֵבר, ִלְפָעִמים ַמׁשְ

ֵעינַי ְנשׂוּאֹות  ִאיר ְמאוָּמה. ֲאִני, ׁשֶ ֵאינֹו ַמׁשְ

ֶאל ֶהָעִתיד, ָצִריְך ִלְברֹר ִמּתֹוִכי ֶאת ַהֲחׁשוָּבה 

ָבר  ? ּכְ ִנְצחֹונֵנוּ יֵּם ּבְ ְסּתַ ְלָחָמה ּתִ ַהּמִ ׁשֹוַתי. אוּלַי - ׁשֶ ַבּקָ ּבְ

ה ָמה מֹוִציִאים ָעלֶיָה, ַעל ִמְלָחָמה זוֹ,  רֹוֶאה ַאּתָ ׁשֶ מַֹע זֹאת, ַאְך ּכְ ִנְמַאס ִלׁשְ

יֹּוֵדַע  ׁשֶ ָבִרים ֲאֵחִרים; ּכְ ה ּדְ ָקה, ֶאְמָצִעים ְועֹוד ַהְרּבֵ ה ּכֹוחֹות ָאָדם, ַאְסּפָ ּמָ ּכַ

וּב, זֶה ַהּטָמוּן  ּשׁ יִּ ָקִעים ּבַ ָבִרים ְיָקִרים ֻמׁשְ ּלוּלֵא זֹאת ָהיוּ ּכָל אֹוָתם ּדְ ה ׁשֶ ַאּתָ

דֹוָתיו;  ד ֶאת שְׂ ִלי ְיכֹלֶת ְלַעּבֵ ּבוְּנֵקִרים ִמּבְ ר ְוׁשֹוֵכן ּבַ ְדּבָ חֹולֹות ַהּמִ ה ּבְ ַעּתָ

ה  ּקֹוֵרא ַאּתָ ׁשֶ ל ָהאֹויֵב; ּכְ ֹו ׁשֶ ה ֶאת ַהֲחֵבִרים נֹוְפִלים ַעל יְָדךָ ֵמִאּשׁ רֹוֶאה ַאּתָ ׁשֶ ּכְ

ל זֹאת ְולוּ  ה ִלְגמֹר ִעם ּכָ ָמקֹום ַאֵחר - ֲהֵרי רֹוֶצה ַאּתָ נְָּפלוּ ּבְ ים ׁשֶ ים ַרּבִ ַעל ַרּבִ

יַצד לֲַהרֹס.  ִמיד ַרק ּכֵ ְמִחי יָד ַאַחת, ְלַהְתִחיל ִלְבנֹות ְולֹא לֲַחׁשֹב ּתָ ּבִ

// רב"ט יאיר רזניק. נפל ברפיח, ב' טבת תש"ט, 3 בינואר 1949. //



ִניָּה,  ְ ִמְלֶחֶמת ְלָבנֹון ַהּשׁ נֵנוּ ָהָאהוּב ִנְמרֹוד נֱֶהַרג ּבְ  ּבְ

ן 19.  יֹוָמּה ָהִראׁשֹון, ְוהוּא ּבֵ ּבְ

ֶרְך  ִחּפֵשׂ ֶאת ּדֶ לֹום ׁשֶ  ִנְמרֹוד ָהיָה נַַער רֹוֵדף ֶצֶדק ְוׁשָ

יְֵּך ְוָהיָה  ּתַ ֶקֶרב ּכָל ֲחבוָּרה שֵאלֶיָה ִהׁשְ ָרה ּבְ ׁשָ  ַהּפְ

ר הוּא ָאָדם. ֲאׁשֶ ים וְּלָכל ָאָדם ּבַ ָמלֵא ּכָבֹוד לַַחיִּ

י,  ּלִ ה ׁשֶ ִפּלָה ָהֲעֻמּקָ ל ַהּתְ ים ׁשֶ ִזיִּ ְרּכָ יִרים ַהּמֶ נֵי ַהּצִ ׁשְ

ַבת ְלַעם וְּלֶחְבָרה  ְרֵאִלית, ּכְ ִישְׂ ֵאם, ּכְ ַהיֹּוְמיֹוִמית, ּכְ

לֹום  ֶבן ָאָדם, ֵהם ׁשָ ים, וָּברֹאׁש וָּבִראׁשֹונָה ּכְ ֲחֵפַצת ַחיִּ

חוּץ. לֹום ּבַ ְפִנים ְוׁשָ לֹום ּבִ - ׁשָ

ָקפֹוֵתינוּ  ֶרְך ֶאֶרץ וְּכבֹוד ָאָדם, ְוִיְהיוּ ַהׁשְ ינֵינוּ ְלֵבינֵינוּ, ִמּתֹוְך ּדֶ לֹום קֶֹדם ּכָל ּבֵ ׁשָ

ה יֹוֵתר ְמֻסּכָן  ל ֵאּלֶה הוּא אֹויֵב ַהְרּבֵ ָרם ׁשֶ ֵעינַי, ֶהְעּדְ ר ִיְהיוּ. ּבְ ְוֵדעֹוֵתינוּ ֲאׁשֶ

ּלָנוּ נְָפלוּ ַעל ֲהגָנַת ָהָעם ְוַהּמֹולֶֶדת,  ִנים ׁשֶ נֹות ְוַהּבָ ְצָהִרים. ַהּבָ ִמּכָל אֹוְיֵבנוּ ַהּמֻ

ָבִעים. ָכל ַהחוִּטים ִמּכָל ַהּצְ ֶצת ּבְ ּבֶ קֹורֹו הוּא ִרְקָמה ְיֵפהִפיָּה ְמׁשֻ ּמְ ּבִ אֹותֹו ָעם ׁשֶ

ֲעבוּר  לֹום ִעם אֹוְיֵבנוּ, ּבַ ָ ינֵינוּ אוּלַי ּגַם נֵָעז ְלָהִביא ֶאת ַהּשׁ לֹום ּבֵ ְהיֶה ׁשָ יִּ וְּכׁשֶ

ים,  ְצִמיָחה ַחיִּ ּמַ לוּ ַעל ֲאָדָמה ׁשֶ ּלָנוּ, ִאם לֹא ְילֵָדינוּ, ִיְגּדְ ַהּנְָכִדים ׁשֶ ּכוּי ׁשֶ ַהּסִ

יָּה  ן, לֲַעשִׂ ָמָתם, לֲַאָהבֹות וְּלִמּמוּׁשָ ר ְלַהְפנֹוָתם לֲַחלֹומֹות וְּלַהְגׁשָ ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ל ּכָבֹוד  ים ׁשֶ רֹונֹות, ְלִחּנוְּך וְּלַחיִּ ׁשְ ָמעוִּתית ְוִלְתרוָּמה לֶַחְבָרה, ְלִפּתוַּח ּכִ ַמׁשְ

ר הוּא. ֲאׁשֶ ְלָאָדם ּבַ

ל  יָּה וְּנִתינָה, ׁשֶ ל ֲעשִׂ ים ׁשֶ ַחיִּ ים, ּבְ ַחיִּ ְציָה ַאֶחֶרת ֶאּלָא ִלְבחֹר ּבַ ֵאין לָנוּ אֹוּפְ

נֵינוּ ְוָכְך  ל ּבָ ד ֶאת ִזְכָרם ׁשֶ ֲהִכי ְיַכּבֵ ִתי ֶזה ָמה ׁשֶ רוָּמה. ְלַהְרּגָׁשָ ל ּתְ ְמָחה ְוׁשֶ שִׂ

ָכל ּבֶֹקר ֵמָחָדׁש.  ל ִלְנהֹג ּבְ ּדֵ ּתַ ִנׁשְ

 // אסתי כהן היא אמו של סמל נמרוד כהן. 
נפל בדרום לבנון,  ט"ז תמוז תשס"ו, 12 ביולי 2006.  //



ֲאנְַחנוּ  ִנים ׁשֶ ָבר ֵמָאה ׁשָ ָאֶרץ ַהּזֹאת. ּכְ ים ִלְחיֹות ּבָ ֲאנְַחנוּ ְמנַּסִ ִנים ׁשֶ ָבר ֵמָאה ׁשָ ּכְ

ינוּ. ִית, ָמקֹום ְלַהּנִיַח ּבֹו ֶאת ָראׁשֵ ֲאָדָמה ַהּזֹאת, ִלְבנֹות ּבַ ים ִלְתקַֹע יֵָתד ּבָ ְמנַּסִ

מֹוֶתיָה ְוִכּנוּיֶיָה,  ּנָה ֶאת ׁשְ זֹוִהי ִמְלָחָמה ַאַחת ַוֲאֻרּכָה-ֲאֻרּכָה. ִהיא ַרק ְמׁשַ

כוּת לֲַחזֹר ְלֶאֶרץ-ָאבֹות, ִלְחיֹות ּכָאן  ְלָחָמה ַעל ַהּזְ ְוָתִמיד זֹו אֹוָתּה ִמְלָחָמה - ַהּמִ

ָכבֹוד. ְלָוה, ּבְ ׁשַ לֹום, ּבְ ׁשָ ּבְ

ִטיִלים  ין ֵאּלֶה ַהּמְ ַקו ָהֵאׁש, ּבֵ ִנים ַהּזוֹ, ּבְ ָ ל ִמְלֶחֶמת ֵמָאה ַהּשׁ וָּרה ָהִראׁשֹונָה ׁשֶ ּשׁ ּבַ

ים  ִיל, ֶאל ּתֹוְך ָהֵאׁש, ִנְמָצִאים לֹא ַרּבִ ַעְצָמם ְוגוָּפם ֶאל ּתֹוְך ַהּתֶֹפת, ַעל ּגֶֶדר ַהּתַ

ַעם  ל-ַחי, ּפַ ְלּדֹור ִמּתֵ ַעם קֹוְרִאים לֶָהם יֹוֵסף ְטרוְּמּפֶ תֹוֵכנוּ: ּפַ ּבְ ְוֵהם ַהּטֹוִבים ׁשֶ

"ּכ. ּבָ ַ ַאֶחֶרת נַֹעם ּכֵֹהן ֵמַהּשׁ

ל ֲחלוִּציּוּת  לַָכת ַהנֶֶּפׁש ִמּנֶגֶד, רוַּח ׁשֶ בוָּרה ְוַהׁשְ ל ּגְ ל-ַחי, רוַּח ׁשֶ ל ּתֵ רוָּחּה ׁשֶ

ל ַהּטֹוִבים ַההֹוְלִכים ָקִדיָמה ְוַהּנֹוְפִלים ִראׁשֹוִנים, רוָּחם  ְוִראׁשֹוִניּוּת, רוָּחם ׁשֶ

ֵהִביָאה אֹוָתנוּ  ְלּדֹור ַוֲחֵבָריו ְוַחיָּלֵי ַצַה"ל ְונַֹעם ּכֵֹהן ַוֲחֵבָריו, ִהיא זֹו ׁשֶ ל ְטרוְּמּפֶ ׁשֶ

ים ּכָאן,  ָרב ַעל ַהַחיִּ ּקְ דֹוִלים ּבַ ִגים ּכֹה ּגְ ְלֶהּשֵׂ

ּתֹוִביל אֹוָתנוּ  ְוִהיא זֹו ׁשֶ

לֹום. ָ ִמְלָחָמה ַעל ַהּשׁ ּבְ
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