
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 יבהלחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות הא זכרוןיום ה
 ו'-שיעור לכיתה ד'מערך 

 מטרות 

 יבה. פעולות האונפגעות לחללי מע' ישראל ונפגעי  כזו של יום הזכרוןהעומד במר כרוןר מהות הזבירו .1

  ז היום. עומדים במרכה נהגיםמהביום הזכרון, ועמידה על  המצויןטיפוח תחושת הזדהות עם האבל הלאומי  .2

 

 )מהלך (שיעור כפול

 דק') 5(פתיחה  .1

יום בו מתייחד עם ישראל עם זהו . די שנה בד' באיירפגעי פעולות האיבה מצוין מנלחללי מערכות ישראל ול זכרוןיום ה

שמסרו נפשם להשגת  וובנותי בניו זכרוןסביב  מתאחד עם ישראלאחת לשנה  ל.ישראזכר בניו ובנותיו שנפלו במערכות 

 ים בכם ביום זה?אלו רגשות מתעורר הבטחת קיומה.עצמאות המדינה ו

  דק') 15( תפילת יזכור .2

טקסי יום הזכרון לחללי וב ן לשואה ולגבורההזכרו יום יטקסנקראת בזו תפילה כור, ונזכיר שאת תפילת יזיא נקר •

 נפגעות פעולות האיבה. פגעי ונמע' ישראל ו

ָרֵאל אֶ ִיְזּכֹר ָעם  יִציםיו וְּבנֹוָתיו ַהּנֱֶאָמִנים נָ ת בָּ ִיׂשְ  ,ְוָהַאּמִ

ֵָּלי ְצָבא  ,ֵאלַהֲהָגָנה ְלִיׂשָר -ַחי

רֹותְוָכל לֹוֲחֵמי הַ  ְחּתָ ַמַעְרכֹות ָהָעם ּמַ  ,וֲַחִטיבֹות ַהּלֹוֲחִמים ּבְ

ּתֵ  רוּת ּבָ ָטָרה ְוׁשֵ ׁשְ חֹון, ַהּמִ ּטָ  ,י ַהּסַֹהרְוַאְנֵשי ְקִהילֹות ַהּמֹוִדיִעין, ַהּבִ

ִמְלָחָמה ַעל חֵ  רֲאׁשֶ  ם ּבַ קוַּמת ְרפוּ ַנְפׁשָ ָרֵאלּתְ  ,ִיׂשְ

ְרצְ  ּנִ רֹורְוָכל ִמי ׁשֶ יֵדי ְמָרְצִחים ֵמִאְרּגוֵּני ָהּטֶ ָאֶרץ וִּמחוָּצה ָלּה ּבִ  .חוּ ּבָ
 

ַזְרעֹו ְויֱֶאַבל ַעל  ַרך ּבְ  ִזיו ָהֲעלוִּמיםִיְזּכֹר ִיׂשָרֵאל ְוִיְתּבָ

 ֶפשת ָהָרצֹון וְּמִסירוּת ַהנֶּ בוָּרה וְּקֻדׁשָ גְּ הַ  ֶחְמַדתוְ 

ֵבָדה ֲעָרָכה ַהּכְ ּמַ ים ּבַ ְסּפִ ל ַהּנִ  .ׁשֶ
 

חֹון ְרכֹותִיְהיוּ ַחְלֵלי ַמעַ  ּצָ ָרֵאל ֲעטוֵּרי ַהּנִ  ִיׂשְ

ֵלב ָרֵאל ְלדֹור ּדֹור. ֲחתוִּמים ּבְ  ִיֹשְ

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 שכדאי לברר ת הן מיליםדגשוהמו מיליםה( , ונבארת או מושגים שאינם מוכריםנשאל האם ישנן מילים לא ברורו •

 .)עם התלמידים

 לה ציבורים נוספים כגוןתפיעם השנים נוספו ל. נכתב בזמן מלחמת העצמאות 'יזכור'הנוסח המקורי של שנספר  •

  טרור.הונפגעי פעולות משטרת ישראל, חללי 

ראשונית, (שאלה  מאיתנו בציווי 'יזכור'? תדורשתפילה מה ה אדם היחיד)? (עם ישראל, הילהפתלמי פונה הנשאל:  •

 ההעמקה בהמשך)

 דק')  15( (דיון) קולקטיבי זכרוןלי איש זכרוןבין  – זכרון .3

 , ספר, סרט, ספר, אנדרטה, טקס, שיר)זכרון(נר  ם מכירים?אילו דרכי הנצחה את •

 לשכוח? גם ור הכל? האם חשובזכהאם כדאי לור? וב לזכמדוע לדעתכם חש •

 אישי? זכרוןלבין  (משותף) קטיביעל אופי לאומי קולב זכרוןין במהו ההבדל  •

 לבין דרכי זכרון אישיים? ף)(משות לאומי קולקטיבי בעלי אופי זכרוןי כמהו ההבדל בין דר •

 ה) במליאצרים ת התודק' להצג 20דק' עבודה בקבוצות חקר,  15(זוכרים? כיצד  .4

יום הזכרון (אם מסגרת ציון פרקטיקת זכרון אחרת הנהוגה בור ל קבוצה תחק. כחקר קבוצות שלושתה לנחלק את הכי

הקבוצות ו לכלל הכיתה. התלמידים יחזרו למליאה ויציגו את מה שלמד . לאחר החקר,טארי)בחוק ואם באופן וולונ

 .זכרוןחוק יום ה, שירי זכרוןם, מדבקת דם המכבי אחד משלושה נושאים:יעסקו ב

 דק')  10( כרונות חייםז – דני והסנדלר'' צפייה בסרטון .5

 .  עם הסנדלר שרקםהקשר המיוחד  דרךדני את  להנציח בחרו היוצריםשראינו בסרטון נאמר:  •

 מותו? או מרגעי ,עם הסנדלר, ולא סיפור אחר מחייו של דניאת סיפור חברותו להציג חרו ב כםעתלד מדוענשאל:  •

  דק') 5( ם'במותם ציוו לנו את החיי' :סיכום .6

וי חמן ביאליק תבע את הביט, ונספר שהמשורר חיים ננרשום על הלוח את הביטוי 'במותם ציוו לנו את החיים' •

 .)שך לדעת'פנ אם ישבמסגרת שיר שכתב ('

ה אחה, בין המוות לחיים, הצוואליק התכוון? מה הציווי שציוו לנו החללים? (בין אבל לשמלדעתכם בי מדוע :נשאל •

 המשיך לחיות ולשמוח). ל

שהקריבו את חייהם  וצומה לאללהמחיש את ההערכה הע בקשמ 'במותם ציוו לנו את החיים' ביטוימורה: הסיכום ה •

   . םין המוות ובין החייב קשר ההדוק והכואבלמען הגנת העם והמדינה, ומביע את ה

 

https://www.youtube.com/watch?v=-od9N6jJyj4
https://www.youtube.com/watch?v=-od9N6jJyj4
https://www.youtube.com/watch?v=-od9N6jJyj4


 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 פחיםנס

 המדינה חוק  –קבוצת חקר 

 .זכרוןקראו את תקציר חוק יום ה .1

 (תקציר) 1963עי פעולות האיבה כות ישראל ונפגחוק יום הזכרון לחללי מער

שנתנו נפשם על הבטחת קיומה של מדינת ישראל הגנה לישראל -רה ללוחמי צבאבון גד' באייר הוא יום זכרו •

 .העלאת מעשי גבורתםוללוחמי מערכות ישראל שנפלו למען תקומת ישראל, להתייחדות עם זכרם ול

 .תי דקות בהן תשבות כל עבודה ותיפסק כל תנועה בדרכיםתהא בכל רחבי המדינה דומיה של ש זכרוןביום ה •

 .בוריים יורדו לחצי התורןבניינים הציה עלהדגלים  •

  .עם-מו אזכרות ועצרותיקוי •

 .הגנה לישראל ובמוסדות חינוך-ייערכו טכסי התייחדות במחנות צבא •

 .את ייחודו של היוםורים יביעו תכניות השיד •

 . יהיו בתי קפה סגורים מתחילת יום הזכרון ועד לזריחת השמש למחרתו זכרוןבליל יום ה •
 

 ת הלוחמים לדעתכם?ייע להנציח אמס כיצד החוק .2

 מהן דרכי ההנצחה המעוגנות בחוק? .3

 יצים?ייתם ממללהוריד או להוסיף מנהג נוסף לחוק, מה המליץ ילו התבקשתם להא –משימה  .4

להוריד או להוסיף , וכן את המלצתכם והסיבות לקיימו בות החוקסחו בפסקה הסבר לכל הכיתה על חשינ –משימה  .5

  מנהג לחוק?
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 דם המכביםמדבקת  –קבוצת חקר 

 פרח זה?ווקא מדוע דהמחולקת במסגרת יום הזכרון?  הר מדוע מופיע פרח על מדבקנסו לשע .1

 סבר המצורף אודות מדבקת 'דם המכבים'. ההקראו את  .2

 דם המכבים

 מדמם של המכביםפרח דם המכבים, הצומח על פי המסורת בכל מקום בו נפלה טיפה הינו  זכרוןסמלו של יום ה

 . (חשמונאים)

דמויות וקבוצות שקדמו לגלות, שיוכלו ה התנועה הציונית אחר בגלות, חיפשכות אחרי שנים ארו הציונות,בראשית 

לחם י. המכבים נתפסו כמי שלחמו, בשונה מהיהודים בגולה, שלא היה בכוחם להללוחמים החדשים לשמש השראה

 א היהודי החדש. צבלחמו בנשלוחמים המודרניים ו מקור השראה ללמען עצמם. המכבים הי

סמל זה שנבחר ליום הזכרון מביט אל העבר בשני מובנים: הוא קושר בין ימינו לבין ימי המכבים כמקור השראה, והוא 

כי במקום שבו נפלו הלוחמים, פורחים פרחים ל הוא גם צופה אל העתיד: ו בקרבות, אבלמביט את הלוחמים שנפ

 חדשים. 

הביטחון מנפק מדבקות עם תמונת הפרח והן מחולקות בטקסי הזכרון השונים ונענדות על דש הבגד. מקורו של משרד 

חודש  במסורת שהתפתחה בבריטניה לאחר מלחמת העולם הראשונה בה עונדים בימי הזכרון של גם הואמנהג ה

 נובמבר פרחי פרג מנייר או פלסטיק על דש הבגד.

 זה? רורר בכם תיאועגש מאיזה ר .3

משתתפים בטקסי יום צתם של המטרתה של מדבקת דם המכבים על דשי חולמה, לדעתכם,  .4

 הממלכתיים? זכרוןה

דם המכבים לסמל, והכרתם את המסר העומד ך פרח שראיתם כיצד הפלאחר  –משימה  .5

 בקה במסגרת יום הזכרון. מאחוריו, חשבו על מסר שהייתם רוצים להעביר באמצעות מד

 , ומה היא מעוררת במשתתפימדבקת 'דם המכבים'מטרת ר לכל הכיתה על נסחו בפסקה הסב .6

 הטקס? 
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  זכרוןשירי  –קבוצת חקר 

 ט נהפוך לשיר'. מיזם 'עוד מעהו קראו את ההסבר על שירי הזכרון .1

 זכרוןום הומטקסים ואירועים של י הרבים והשונים הפכו להיות חלק בלתי נפרד מן ההוויה הישראלית בכלל זכרוןשירי ה

של  זכרוןההנצחה וה ישראל הם חלק מתהליכי מאבק לעצמאות ומלחמותהשירים השונים המלווים את ה .בפרט

מילות השירים, והמנגינות מהוות עבור רבים דרך לחוש את העצב, להזדהות עם  .משפחות הנופלים והציבור הרחב

 והשכול.ולדבר על דרך הכאב חד, גבורה והפה

ראל, ביוזמתה ובהפקתה של תחנת הרדיו גלי היה מיזם מוזיקלי להנצחת חללי מערכות יש לשיר"עוד מעט נהפוך "

, נבחרו מדי שנה מספר שירים שמילותיהם נכתבו על ידי חיילים 2013עד  2001צה"ל. במסגרת המיזם, שנערך בשנים 

ידי מבחר מאמני ישראל המוכרים. , ואלו הולחנו ובוצעו על וחיילות שנפלו ועל ידי אזרחים שנהרגו בפעולות טרור

 .לחללי מערכות ישראל זכרוןם הושמעו במסגרת שידורי התחנה ביום ההשירים המוקלטי

, נאספו ממקורות שונים טקסטים רבים שכתבו חיילים שנפלו 2001במסגרת המיזם, שנערך כמעט מדי שנה מאז 

ם שנהרגו בפיגועי טרור. הטקסטים הועברו אל, וכן שירים שכתבו אזרחיבמשך כל שנות קיומה של מדינת ישר

קאים ישראלים מוכרים, וכל מוזיקאי בחר את השיר אותו הוא מעוניין להלחין. תהליך זה יצר חיבורים ייחודיים בין למוזי

ה"ל עם המשפחות סגנונות מוזיקליים ותרבותיים שונים. כמו כן, במסגרת תהליך הפקת השירים נפגשו אנשי גלי צ

דבר התבטא בכתבת רדיו על אודות כל אחד מהנופלים מנת להכיר מקרוב את סיפוריהם של הנופלים, וה השכולות על

ששיריהם הולחנו במסגרת המיזם. לעיתים אף תהליך הלחנתו והקלטתו של השיר התבצע בליווי בני המשפחה 

 . ת ישראל, במשדר רדיו מיוחדלחללי מערכו זכרוןה ביום ההשירים והכתבות אודות הנופלים הושמעו מדי שנ .השכולה

 (ויקיפדיה)

 מה הם מעוררים בכם? ואוהבים? אתם מכירים ל יום הזכרון)(בהקשר ש זכרון אילו שירי .2

 ?זכרוןלמנהג מרכזי ביום ה זכרוןמדוע לדעתכם הפכו שירי ה .3

ת רשמו פסק . בנוסף, יעו לכיתה במליאה)(אותו תשמ כל קבוצת החקר מכירה ואוהבתש זכרוןחרו שיר ב –משימה  .4

 זכרון למנהג מרכזי ביום הזכרון. ירי הכו שהפמדוע  –הכיתתית במליאה שתציגו הסבר 
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