יום הזיכרון ויום העצמאות תש"ף
לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ,וכן יום העצמאות תש"ף אנו מביאים כאן מספר
קישורים לאתרים שימושיים ,סרטונים ומאמרים שיוכלו להיות לכם לעזר .כמובן שזאת לא רשימה מלאה ,ונשמח
לקבל מכם חומרים ולשתף אחרים.
השנה ,בהתייחס למצב שבו נמצא העולם ,נדמה שמציינים את שני הימים האלו אונליין ,תוך שימוש בשלל אמצעי
התקשורת והטכנולוגיה ,ממש בבחינת:

 .1אתר משרד הביטחון
מפעלי ההנצחה של משרד הביטחון (אתר האינטרנט "נזכור את כולם" ,ספרי "יזכור" ,ספרי "גווילי אש")
https://www.mod.gov.il/Memorial_Legacy/remembering_the_fallen/Pages/default.aspx
 .2אתר הביטוח הלאומי
אתר לזכר האזרחים חללי פעולות האיבה
https://laad.btl.gov.il/Web/He/Default.aspx
 .3פורטל עובדי הוראה של משרד החינוך
יום הזיכרון – https://bit.ly/3cvFYaa
יום העצמאות – https://bit.ly/2XIZbRP
 .4מכון שיטים ,ארכיון החגים הקיבוצי
יום הזיכרון – https://www.chagim.org.il/memorial-day
יום העצמאות – https://www.chagim.org.il/independence-day
 .5עיר דוד עד הבית (מגוון שפות)
במתחם תוכלו ליהנות מסיורים וירטואליים ב 360-מעלות ,להאזין לסדרת הפודקאסטים בהגשת יובל מלחי,
לצפות בסרטונים המרתקים של מכון מגלים ,להדפיס דפי צביעה ,לפתור חידות ועוד...
/https://www.cityofdavid.org.il
 .6מרכז ההדרכה המקוון (מגוון שפות)
מיזם משותף של המערך לשירותים רוחניים בתפוצות של ההסתדרות הציונית העולמית ובנ"ע העולמית.
יום הזיכרון – https://www.hadracha.org/he/displayItems.asp?method=r&ct=182
יום העצמאות – https://www.hadracha.org/he/displayItems.asp?method=r&ct=184
 .7רעיון לפעילות בקהילה (הרב משה דייויס ,צ'רלסטון)
/https://www.facebook.com/groups/IsraelPride
 .8פנים .יום .זיכרון .מאתר בית אבי חי
מיזם הנצחה אמנותי ההופך זיכרונות מחייהם של חללי מערכות ישראל ופעולות איבה לסרטוני אנימציה.
https://www.bac.org.il/specials/project/pnym-yvm-zykrvn?language=he
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 .1המדריך לרב (באתר המכון .כתבו הרב אליהו בירנבוים והרב בנג'י מאיירס).
חומר עזר כולל רעיונות ,תפילות והלכות סביב יום הזיכרון ויום העצמאות
/https://www.otsamiel.org.il/wp-content/uploads/2020/04המדריך-לרב-יום-הזכרון-ויום-
העצמאותpdf.
 .2פניני הלכה
יום העצמאות ויום ירושלים וימי הזיכרון
https://www.yeshiva.org.il/midrash/3448
 .3אתר התנ"ך
מאמרים שונים הנוגעים ליום העצמאות
https://bit.ly/2RGqLeH
 .4בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון
שיעורים בנושא הלכות מדינה
/https://www.etzion.org.il/heנושאים/הלכות-מדינה
 .5יום העצמאות ,הרב שמואל כץ
"הרבנות הראשית לישראל ,שבעים שנה לייסודה" ,הוצאת "היכל שלמה" תשס"ב
http://www.daat.ac.il/daat/ezrachut/harabanut3-2.htm

 .1דוד בן גוריון מקריא את מגילת העצמאות-גנזך המדינה
https://www.youtube.com/watch?v=BG95PmoeAkM
 .2פלייליסט שירים ליום הזיכרון
https://www.youtube.com/watch?v=l1YuvM1Gqyw&list=PL7qAso9Bl0b8a7NhGLgVd-l2ErGL8vql
 .3שירים וסיפורים ליום הזיכרון (חלק באנגלית או עם כתוביות)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvUub1TpgOhL3TaEnMI7bEGpKSFZby_e0
 .4הרנינו גויים עמו
החזן יעקב מוצן שר את 'הרנינו גויים עמו' בלחנו ,לחן שכתב לזכר אחיו אברהם חיים הי"ד שנפל במלחמת
שלום הגליל.
התזמורת הפילהרמונית בודפשט .מנצח ומעבד מאסטרו אלי יפה.
https://www.youtube.com/watch?v=Brp1CC9cBX0
 .5מי שברך לחיילי צה"ל
שי אברמסון בטקס הכנסת  75ספרי תורה לזכרם של חללי מערכות ישראל בכותל המערבי
https://www.youtube.com/watch?v=hOErXxk2-fo
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 .6תפילה לשלום המדינה
החזן הראשי לצה”ל ,סגן אלוף שי אברמסון ,בליווי המקהלה והתזמורת הפילהרמונית אס.אף.ווי .צילום
ועריכה :ענף קשרי חוץ ודוברות  -אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל.
https://www.youtube.com/watch?v=rcqnUWxfNkU
 .7שבט אחים ואחיות
בהגדרות אפשר לבחור כתוביות באיטלקית ,אנגלית ,ספרדית ,פורטוגזית וצרפתית
https://www.youtube.com/watch?v=xWx3R7WaAQY
 .8קולולם  -על כל אלה
אירוע קולולם לחגיגות  70שנה למדינת ישראל עם השיר "על כל אלה" של נעמי שמר עם אמן אורח שלומי
שבת בליווי תזמורת הרחוב הירושלמית  Jerusalemבשיתוף בית הנשיא ,המשרד לשוויון חברתי ועיריית תל-
אביב-יפו.
https://www.youtube.com/watch?v=oxzR9Z-kG6Q
 .9מרים פרץ בקבלת פרס ישראל" :בלב שנשבר  3פעמים יצאתי אל עמי"
פרץ ,ששכלה שניים מבניה ,זכתה בפרס ישראל על מפעל חיים על חיזוק הרוח היהודית-ישראלית" :לא ידעתי
שיום יבוא ואתן לארצי את היקר לי מכל"
https://www.youtube.com/watch?v=yy0oAUuSA6k
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