את זכר הנופלים במערכות ישראל ניתן להעלות במספר
דרכים ,ועם זאת יש מספר שיקולים שחשוב לקחת בחשבון
בתכנון טקס ,אירוע או ערב זיכרון.
בהכנת האירוע מומלץ לשתף את נציגי המשפחות השכולות.

הנחיות כלליות

הנחיות כלליות

מדובר במעמד מרגש מאד ,וחשוב שלא יתארך יותר מדי.
פרק זמן רצוי לטקס יהיה  45-60דקות ,כשהחלק האמנותי
בתוכו אינו עולה על  20-30דקות.
בכל טקס זיכרון נעשה שימוש במרכיבים קבועים:
קריאת "יזכור" ,הדלקת אבוקה ,נר או לפיד זיכרון ,הנחת
זרים (ליד אנדרטה) ,דברים קצרים מפי נציג המשפחות
השכולות ואנשי ציבור ,שירת "התקווה" .לצד מרכיבים
אלה ניתן לשקול שילוב מוטיב מיוחד לאותה שנה .מומלץ
גם להדגיש את מקומו של הישוב בבחירת פרק קריאה
מתאים ,אם מן הספרות ואם מעזבון הנופלים.
בכניסה למקום הטקס או בפינת זיכרון ניתן להציב שולחן
מכוסה בד שחור ועליו סידור פרחים ,נרות נשמה ,תמונות
הנופלים מבני הישוב עם סרט שחור לצידו ותערוכת חוברות
וספרי זיכרון .ניתן לייחד פינה ללפיד זיכרון (בתוך קסדה על
חצובה ,או בכל דרך אחרת) ולמשמר כבוד של שניים ליד
אבוקת אש-תמיד.
הלבוש הרצוי לטקס ,אירוע או ערב זיכרון הוא חולצות
לבנות.
במהלך הטקס ניתן לשלב הקרנת שיקופיות של תמונות
הנופלים מבני הישוב והקראת שמותיהם.

w w w. i z k o r. g o v. i l
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מידע נוסף בנוגע ליום הזיכרון
מופיע באתר ההנצחה הלאומי "יזכור":

•הערכות המוזמנים ברחבת הטקס
•תרועת אבל (חצוצרה) והורדת דגל הלאום לחצי התורן*
•תחילת הטקס בהישמע צפירת דומייה בת דקה לפתיחת
יום הזיכרון*
•הדלקת לפיד הזיכרון על ידי נציג המשפחות השכולות*
•קריאת "יזכור"*
•מקרא" -הצבי ישראל"...
•קטע נגינה או שירת יחיד או מקהלה
•דברים מפי איש ציבור
•מקרא מעזבונם של הנופלים
•פרק תהילים או תפילה לנשמות הקדושים
•אמירת "קדיש" על ידי נציג המשפחות השכולות*
•קריאת "אל מלא רחמים"*
•הנחת זרים למרגלות האנדרטה
•שירת "התקווה"*
•סיום הטקס

סדר טקס בערב יום הזיכרון

טקס בערב יום הזיכרון

הערה:
טקס דומה ניתן לקיים באולם סגור.
במקרה זה לא מקובלת הדלקת אבוקה או לפיד זיכרון ואין
מניחים זרים.
*הקהל יתבקש לעמוד במהלך קטעים אלה.
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•הערכות המוזמנים ברחבת הטקס
•תחילת הטקס בהישמע צפירת דומייה בת שתי דקות*
•הדלקת לפיד הזיכרון על ידי נציג המשפחות השכולות*
•קריאת "יזכור"*
•מקרא פרק תהילים או תפילה לנשמות הקדושים*
•"קדיש" על ידי נציג המשפחות השכולות*
•קריאת "אל מלא רחמים"*
•תרועת אבל
•דברים מפי איש ציבור
•הנחת זרים למרגלות האנדרטה
•שירת "התקווה"*
•תום הטקס

סדר טקס ביום הזיכרון

טקס ביום הזיכרון

מהלך הטקס מבוסס על הנהוג בטקסים הממלכתיים בבתי
הקברות הצבאיים.
הרשות המקומית רשאית לשלב קטעי קריאה ונגינה
נוספים.
*הקהל יתבקש לעמוד במהלך קטעים אלה.
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