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" 33.0901טקסי הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות למדינת ישראל "
כללי
 00יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (להלן" :יום הזיכרון") יחול בהתאם לחוק יום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל ,התשכ"ג 00791-
מטרה
 03קביעת הכללים המנחים לעריכת טקסי הזיכרון לחללי מערכות ישראל במחנות צה"ל ,ביחידותיו
ובבתי הקברות הצבאיים ,טקסי ההתייחדות וטקסי יום העצמאות למדינת ישראל0
פקודת יום
 01את פקודת היום ליום הזיכרון יפרסם הרמטכ"ל ,והיא תיקרא במהלך טקס יום הזיכרון הנערך
ביחידות הצבא בהתאם לנוהל הקראת פקודת היום ,כמפורט בהק"א " 11-01-.0פקודות יום",
ולכללים הקבועים בהק"א " 11-01-.0נוהג וטקס בצה"ל"0
ערב יום הזיכרון ויום הזיכרון במחנות צה"ל וביחידותיו
 00יום הזיכרון ייפתח בצפירה של דקה אחת בשעה  03.:..לאחר הישמע הצפירה יודלק נר הזיכרון,
ודגל הלאום יורד לחצי התורן0
 05בערב יום הזיכרון יתקיים ביחידות צה"ל ערב יחידה לציון יום הזיכרון כהשלמה ,נוסף על מסדר
יום הזיכרון שייערך למחרת ,כמפורט בסעיף  0.להלן0
 09במחנה רב -יחידתי ,ניתן לקיים ערב מרכזי על ידי מפקד המחנה הרב -יחידתי עבור כל חיילי
המחנה0
 09ביחידות הנוטלות חלק בפעילות מבצעית ,יקבע מפקד היחידה את מועד ערב היחידה בהתאם
לפעילות היחידה0
הקחָ "ר (קציין החינוך והנוער הראשי) תפיץ בסמוך לערב יום הזיכרון דף הסברה לכל
 08מִ פקדת ַ
יחידות צה"ל ,ובו יינתנו ההנחיות לארגון ערב היחידה ויפורטו תכנים חינוכיים מומלצים למפקדי
היחידות0
 07בערב יום הזיכרון ,יודלק על מגרש המסדרים במחנה נר זיכרון ,והנר לא יכובה ולא יוסר עד צאת
יום הזיכרון בערב שלמחרת בשעה  0 3.:..משני צדי הנר יוצבו זקיפים 0בכל מחנה צבאי שנמצא
בו בית כנסת ,תיוחד בבית הכנסת פינה שבה יועמד נר זיכרון נוסף0
 00.כללי הנפת דגל הלאום והורדתו לחצי התורן מפורטים בפ"מ " 110.0.0דגל המדינה ,דגל צה"ל
ותמונות אישים"
 000ביום הזיכרון ,יתקיים מסדר בהשתתפות כל חיילי היחידה 0על אף האמור לעיל ,רשאי מפקד
היחידה להתיר לחייל המבקש להשתתף בטקס הנערך מחוץ למסגרת הצבא ,להיעדר ממסדר
היחידה0
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 003במחנה רב -יחידתי ,ניתן לקיים מסדר מרכזי ,כאמור בסעיף  0.לעיל ,על ידי מפקד המחנה הרב -
יחידתי עבור כל חיילי המחנה 0על אף האמור לעיל ,רשאי מפקד יחידה במחנה רב -יחידתי להתיר
לחייל ביחידתו המבקש להשתתף בטקס הנערך מחוץ לצה"ל להיעדר מהמסדר הנערך במחנה
הרב -יחידתי0
 001ביחידות הנוטלות חלק בפעילות מבצעית ,יקבע מפקד היחידה את מועד המסדר בהתאם לפעילות
היחידה – הכול לפי לוח הזמנים לקיום מסדרי יום הזיכרון ,כפי שתקבע אכ"א -מחלקת הפרט0
 000ערי כת טקסי יום הזיכרון במחנות צה"ל וביחידותיו מפורטת בהק"א " 11-01-.0נוהג וטקס
בצה"ל"0
 005מסדר יום הזיכרון יכלול ,בין היתר ,את המרכיבים האלה:
א0קריאת "יזכור";
ב 0קריאת פרק מספר תהילים;
ג 0אמירת "קדיש";
ד 0השמעת "אל מלא רחמים";
ה 0הקראת פקודת יום מטעם הרמטכ"ל0
צפירת דומייה
 009השמעת צפירת דומייה ופעילות החיילים בעת הצפירה יהיו כלהלן:
ביום הזיכרון בשעה  00:..תושמע בכל רחבי המדינה (ובכלל זה ,בבסיסי ובמחנות צה"ל)
צפירה בת שתי דקות0
בהישמע הצפירה ,תושבת כל פעילות שאינה מבצעית ,והחיילים יעברו לעמידת דום 0חיילים
הנמצאים בתוך כלי רכב ,יעצרו את הרכב ,ירדו ויעברו לעמידת דום 0קצינים ונגדים מדרגת
רס"ל יצדיעו0
בסיום הצפירה תימשך הפעילות כסדרה0
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל בבתי הקברות הצבאיים
 009מועד עריכת טקס יום הזיכרון בבתי קברות צבאיים ייקבע בהתאם לחוק יום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל ,התשכ"ג 00791-
 008האחריות לעריכת הטקסים בבתי הקברות הצבאיים תחול על משהב"ט -אגף המשפחות וההנצחה -
היחידה להנצחת החייל ,בסיוע צה"ל ,בהתאם לחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל,
התשכ"ג  0 0791-בגלעד ובאתרי ההנצחה תחול האחריות על מפקדי הפיקודים או הזרועות ,בהתאם
להנחיות אכ"א -מחלקת הפרט ואמ"ץ -חטיבת המבצעים המופצות בסמוך לאירועי יום הזיכרון ויום
העצמאות0
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 007טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל בבתי הקברות הצבאיים יכלול ,בין היתר ,את המרכיבים
האלה:
א" 0יזכור";
ב 0תפילה לנשמות הקדושים;
ג 0אמירת "קדיש";
ד 0השמעת "אל מלא רחמים";
ה 0נשיאת דבר נציג הממשלה או הכנסת0
 03.אופן עריכת הטקסים בבתי הקברות הצבאיים מפורט בהק"א " 11-01-.0נוהג וטקס בצה"ל"0
טקס אזכרה לחללים שמקום קבורתם לא נודע
 030מדי שנה ,ביום ז' באדר (יום פטירתו של משה רבנו) ,יתקיים טקס אזכרה לחללים שמקום קבורתם
לא נודע בחלקת "גן הנעדרים" שבבית הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים 0הטקס נקבע על פי
חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,התשכ"ג 00791-
 033טקס האזכרה ייערך באחריות משהב"ט -אגף המשפחות וההנצחה -היחידה להנצחת החייל ובתיאום
עם מפקדת פיקוד העורף והרבנות הצבאית הראשית ,בהתאם לחוק יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ,התשכ"ג 00791-
 031מהלך טקס האזכרה מפורט בהק"א " 11-01-.0נוהג וטקס בצה"ל"0

טקסי התייחדות
 030בעת עריכת כנס ,עצרת או מסדר ניתן לקיים טקס התייחדות עם זכר החללים 0טקס ההתייחדות
יהיה חלק מן הכינוס ,העצרת או המסדר ויתקיים בתחילתם0
חילות צה"ל וחטיבותיו הסדירות יקיימו מדי שנה טקסי התייחדות עם זכר הנופלים (להלן :טקס
התייחדות חילי)0
 035טקס ההתייחדות החילי יכלול ,בין היתר ,את המרכיבים האלה:
א 0קריאת "יזכור";
ב 0קריאת פרק מספר תהילים;
ג 0אמירת "קדיש";
ד 0השמעת "אל מלא רחמים";
ה0

נשיאת דברים של מפקד החיל או מפקד היחידה0

ו0

נשיאת דבר המשפחות השכולות0
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 039אופן עריכת טקסי התייחדות חיליים מפורט בהק"א " 11-01-.0נוהג וטקס בצה"ל"0
תפילות
 039נוסחיהם של "יזכור"" ,אל מלא רחמים" ו"תפילה לנשמות הקדושים" מופיעים כנספחים א -ג
לפקודה זו ,וייקראו בהתאם לסדרי הטקס בהק"א " 11-01-.0נוהג וטקס בצה"ל"0
יום העצמאות
 038מתכונת אירועי יום העצמאות ואופן עריכתם קבועים בהק"א " 11-01-.0נוהג וטקס בצה"ל" 0נוסף
על כך ,תפרסם אכ"א -מחלקת הפרט הנחיות משלימות בסמוך ליום העצמאות0
פקודת יום
 037פקודת יום תפורסם מטעם מפקדים בדרגת אלוף 0הפקודה תוקרא לכל החיילים הכפופים אליהם
פיקודית בטקס יום העצמאות 0הטקס ייערך ביחידות הצבא בהתאם לנוהל הקראת פקודת היום,
כמפורט בהק"א " 11-01-.0נוהג וטקס בצה"ל" ובהק"א " 11-01-.0פקודות יום" 0את לוחות
הזמנים לקיום מסדרי יום העצמאות ביחידות צה"ל ,תקבע אכ"א -מחלקת הפרט ותפיץ לזרועות
ולפ יקודים בפקודת אירועי יום העצמאות 0יחידות שאינן כפופות למפקד בדרגת אלוף ,תוקרא בהן
פקודת היום שפרסם ראש אכ"א0
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נספח א
יזכור
נֹותיו ,הַ נֶאֱ מָ נִ ים וְ הָ ַא ִמיצִ ים ,חַ ייָלֵ י צְ בָ א הַ הֲ ָגנָה לְ יִ ְש ָר ֵאל ,וְ כָ ל לֹוחֲ מֵ י
"יִ זְ ּכֹור עַ ם יִ ְש ָר ֵאל ֶאת בָ נָיו ּובְ ָ
מֹודיעִ ין ,הַ בִ יטָ חֹון ,הַ ִמ ְשטָ ָרה
הַ מַ ְח ָתרֹות וַ חֲ ִטיבֹות הַ ּלֹוחֲ ִמים בְ מַ עַ ְרכֹות הָ עָ ם ,וְ ַאנְ שֵ י ְק ִהיּלֹות הַ ִ
ּומחּוצָ ה
וְ שֵ ירּות בַ ֵתי הַ ּסֹוהַ ר ,אֲ שֶ ר חֵ ְירפּו נַפְ שָ ם בַ ִמלְ חָ מָ ה עַ ל ְתקּומַ ת יִ ְש ָר ֵאל ,וְ כָ ל ִמ י שֶ נִ ְרצְ חּו בָ ָא ֶרץ ִ
לָ ּה ,בִ ידֵ י ְמ ַרצְ ִחים מֵ ִא ְרגּונֵי הַ טֵ רֹור.
ּומ ִסירּות הַ נֶפֶ ש
ּוקדּושַ ת הָ ָרצֹון ְ
בּורה ְ
ֲלּומים וְ חֶ ְמדַ ת הַ גְ ָ
יִ זְ ּכֹור יִ ְש ָר ֵאל וְ יִ ְתבָ ַרְך בְ זַ ְרעֹו וְ יֶאֱ בַ ל עַ ל זִ יו הָ ע ִ
שֶ ל הַ נִ ְספִ ים בַ מַ ע ֲָר כָ ה הַ ּכְ בֵ דָ ה.
תּומים בְ לֵ ב יִ ְש ָר ֵאל לְ דֹור דֹור".
ֲטּורי הַ נִ יצָ חֹון ,חֲ ִ
יִ ְהיּו חַ לְ לֵ י מַ עַ ְרכֹות יִ ְש ָר ֵאל ,ע ֵ

מוגבל

מוגבל

70.0.9
פקודות מטכ"ל  10 ,באוקטובר 3.01

נספח ב
אל מלא רחמים
הֹורים
דֹושיםְ ,ט ִ
רֹומים ,הַ ְמצֵ א ְמנּוחָ ה נְ כֹונָה עַ ל ּכַ נְ פֵ י הַ ְשכִ ינָה ,בְ מַ עֲלֹות ְק ִ
ֵאל מָ לֵ א ַרחֲ ִמים שֹוכֵ ן בַ ְמ ִ
שר ֵאל שֶ נָפְ לּו בְ ִמלְ חֲ מֹות יִ ְש ָר ֵאל,
יבֹורים ּכְ זֹוהַ ר הָ ָר ִקיעַ ְמ ִא ִירים ּומַ זְ ִה ִירים לְ נִ ְשמֹות חַ לְ לֵ י מַ עַ רכֹות יִ ָ
וְ גִ ִ
ירּותם ,וְ שֶ חֵ ְירפּו נַפְ שָ ם לָ מּות עַ ל
ָ
בִ פְ עּוּלֹות הֲ ָגנָהַ ,תגְ מּול ּובִ יטָ חֹון ,בְ עֵ ת ִמיּלּוי ַת פְ ִקידָ ם ּובְ עֵ ת שֵ
ְקדּושַ ת הַ שֵ םּ ,ובְ עֶ זְ ַרת אֱ לֹוהֵ י מַ עַ ְרכֹות יִ ְש ָר ֵאל הֵ בִ יאּו לִ ְתקּומַ ת הָ אּומָ ה וְ הַ ְמ ִדינָה וְ לִ גְ אּוּלַ ת הָ ָא ֶרץ
לֹוהים.
וְ עִ יר הָ אֱ ִ
ּומחּוצָ ה לָ ּה ,בִ ידֵ י הַ ְמ ַרצְ ִחים
(לאמירה בטקס המרכזי בערב יום הזכרוןּ :ולְ כָ ל ִמי שֶ נִ ְרצְ חּו בָ ָא ֶרץ ִ
מֵ ִא ְרגּונֵי הַ טֵ רֹור).
ירם בְ סֵ ֶתר
מֹותיהֶ ם ,בְ גַן עֵ דֶ ן ְתהֵ א ְמנּוחָ ָתם .לָ כֵ ן בַ עַ ל הָ ַרחֲ ִמים י ְַס ִת ֵ
בַ עֲבּור שֶ ָאנּו ִמ ְתפַ ּלְ לִ ים לְ עִ יּלּוי נִ ְש ֵ
בֹותם
מֹותיהֶ ם , .יְ ָי הּוא נַחֲ לָ ָתם ,וְ יָנּוחּו בְ שָ לֹום עַ ל ִמ ְשּכְ ָ
ּכְ נָפָ יו לְ עֹולָ ִמים וְ יִ צְ רֹור בִ צְ רֹור הַ חַ יִ ים ֶאת נִ ְש ֵ
גֹורלָ ם לְ ֵקץ הַ י ִָמין ,וְ נ ֹאמַ ר ָאמֵ ן.
וְ יַעַ ְמדּו לְ ָ
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נספח ג
תפילה לנשמות הקדושים
ירי הָ רּוחַ וְ הַ מַ עַ ש ,שֶ ְמסַ ְר ֶתם נַפְ ְשכֶ ם עַ ל ְקדּושַ ת הַ שֵ ם,
יבֹורי יִ ְש ָר ֵאלַ ,א ִד ֵ
דֹושים גִ ֵ
יֹותינּו הַ ְק ִ
ַאחֵ ינּו וְ ַא ְח ֵ
ידכֶ ם ּובְ עֵ ת
הָ עָ ם וְ הָ ָא ֶרץ ,בְ ִמלְ חֲ מֹות יִ ְש ָר ֵאל ,בִ פְ עּוּלֹות הֲ ָגנָה ַתגְ מּול ּובִ יטָ חֹון ,בְ עֵ ת ִמיּלּוי ַתפְ ִק ְ
ירּותכֶ ם ,וְ כָ ל לֹוחֲ מֵ י הַ מַ ְח ָתרֹות וַ חֲ ִטיבֹות הַ ּלֹוחֲ ִמים וְ כָ ל הַ נֹופְ לִ ים בְ מַ עַ ְרכֹות הָ עָ ם ,וְ כָ ל ַאנְ שֵ י
ְ
שֵ
מֹודיעִ ין ,הַ בִ יטָ חֹון וְ הַ ִמ ְשטָ ָרה וְ שֵ ירּות בָ ֵתי הַ ּסֹוהַ ר שֶ חֵ ְירפּו נַפְ שָ ם לָ מּות לְ מַ עַ ן ְתקּומַ ת
ְק ִהיּלֹות הַ ִ
ּומחּוצָ ה
יִ ְש ָר ֵאל וְ כִ ינּון הַ ְמ ִדינָה( .לאמירה בטקס המרכזי בערב יום הזכרון :וְ כָ ל ִמי שֶ נִ ְרצְ חּו בָ ָא ֶרץ ִ
לָ ּה בִ ידֵ י הַ ְמ ַרצְ ִחים מֵ ִא ְרגּונֵי הַ טֵ רֹור).
לֹוהים חַ יִ ים ,בְ טּוב ּובְ ַרחֲ ִמים ,יִ קֹום נִ ְקמַ ת דַ ְמכֶ ם הַ טָ הֹורּ .כַ ּכָ תּוב" :הַ ְרנִ ינּו
זָ כֹור יִ זְ ּכֹור ֶא ְתכֶ ם אֱ ִ
אֹור כֶ ם וְ י ִָחיש
גֹויִ ים עַ מֹו ּכִ י דַ ם עֲבָ דָ יו יִ קֹום וְ נ ָָקם י ִָשיב לְ צָ ָריו וְ כִ פֶ ר ַא ְדמָ תֹו עַ מֹו" .הַ שֵ ם צְ בָ אֹות יַגִ יּהַ ְ
תּוחים לִ פְ נֵיכֶ ם בִ נְ ִתיבֹות ּובְ ִמ ְשּכְ נֹות ִמבְ טָ ִחיםִ .תזְ ּכּו לֵ ישֵ ב
ֵקץ ע ֲִמידַ ְתכֶ ם ,שַ ע ֲֵרי הַ שָ מַ יִ ם יִ ְהיּו ָת ִמיד פְ ִ
שֹותיכֶ ם צְ רּורֹות בִ צְ רֹור הַ חַ יִ ים ֵאת יְ ָי אֱ לֹוהֵ יכֶ םּ ,כִ י ִמלְ חֶ מֶ ת יְ ָי
עִ ם מַ לְ אֲ כֵ י מָ רֹוםִ .ת ְהי ֶינָה נַפְ ֵ
נִ לְ חַ ְמ ֶתם.
נִ זְ ּכֶ ה לִ ְראֹות עַ יִ ן בְ עַ יִ ן בְ נֶחָ מַ ת צִ יֹון ּובְ ִקיּו ם חֲ זֹון ְת ִחייַת הַ מֵ ִתים שֶ חָ זָ ה לָ נּו רֹועֵ ה יִ ְש ַר ֵאל הַ נָבִ יא
רֹותיכֶ ם
פֹותחַ ֶאת ִקבְ ֵ
לֹוהים ִהנֵה אֲ נִ י ֵ
יְ חֶ זְ ֵקאל בֶ ן בּוזִ י הַ ּכֹוהֵ ן לַ ַאחֲ ִרית הַ י ִָמים ּכַ ּכָ תּובּ" :כֹה ָ -אמַ ר יְ ָי אֱ ִ
אתי ֶא ְתכֶ ם ֶאל ַא ְדמַ ת יִ ְש ַר ֵאל ,וִ ידַ עְ ֶתם ּכִ י אֲ נִ י יְ ָי בְ פִ ְת ִחי ֶאת
רֹותיכֶ ם עַ ִמי וְ הֵ בֵ ִ
יתי ֶא ְתכֶ ם ִמ ִקבְ ֵ
וְ הַ עֲלֵ ִ
רּוחי בָ כֶ ם וִ ְחייִ ֶתם וְ ִהנ ְַח ִתי ֶא ְתכֶ ם עַ ל
ִ
רֹותיכֶ ם עַ ִמי .וְ נ ַָת ִתי
ֲלֹותי ֶא ְתכֶ ם ִמ ִקבְ ֵ
רֹותיכֶ ם ּובְ הַ ע ִ
ִקבְ ֵ
יתי נְ אֻ ם יְ יָ".
ַא ְדמַ ְתכֶ ם וִ ידַ עְ ֶתם ּכִ י אֲ נִ י יְ ָי ִדבַ ְר ִתי וְ עָ ִש ִ

מוגבל

