הצעה לליין אפ | טקס בית ספרי יום הוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה
שורה של ילדים ,כל מקריא משפט
(במידה ויש בוגרים/קרובי משפחה מומלץ להחליף בשם אמיתי מלווה בתמונה)

יאיר ,תודה ששמרת עלינו
יובל ,תודה על הגבורה והאומץ
נעה ,תודה שאת מזכירה לנו שכולנו משפחה אחת
אורי ,תודה על הנתינה והתרומה שלך
נעם ,תודה על הכח שיש לך להתמודד למרות הקושי
מאיה ,תודה על היכולת להעריך את הטוב שיש לנו
גיא ,תודה על הכח שאתה נותן לנו

יום אחד בשנה
לעצור
ולהוקיר תודה
על האומץ והנתינה
הערבות והתקווה
להגיד תודה
לאנשים שנלחמים את המלחמות של כולנו כל יום
ולהצדיע
לפצועים ,בשם כל המשפחה הישראלית.
היום ,י”ז בכסלו ,תשעה בדצמבר  ,2014אנו מציינים לראשונה את יום ההוקרה לפצועי צה”ל ולנפגעי
פעולות איבה .הוחלט לציין את יום זה בתאריך כ”ט בנובמבר ,היום בו עברה החלטת האו”ם על הקמת
מדינה ישראלית ,הבחירה במועד זה מסמלת את הזיקה בין נסיבות פציעתם של הנפגעים לתקומת
ישראל ולצורך בשמירה עליה.
ממשלת ישראל החליטה לקיים את יום ההוקרה כביטוי לחובה הציבורית והמוסרית שלנו כחברה
לפצועים ולנפגעים אשר נושאים בגופם ובנפשם את המחיר הציבורי של כולנו.
אני מתכבד להזמין את מנהלת בית הספר לשאת דברים

** סרטון עלילתי-דקומנטרי  -נשיא המדינה שולח חבורה של ילדים לאתר לו “גיבורים” ,לאחר
תחקיר מעמיק יוצאים הילדים להפגש עם פצועים ממלחמות ישראל ופעולות איבה ומזמינים אותם
לטקס מרגש בבית הנשיא בו הנשיא נושא את דברו ואיחוליו לאותם גיבורים שחיים ביננו
(ישלח בקישור נפרד)

** קטעי הקראה
למעלה ממאה אלף אזרחים נמנים על אוכלוסיית פצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.
בשגרת חייהם ,הם מתמודדים עם מגוון רב של מוגבלויות ושל אתגרים – פיזיים ונפשיים.
נמצאים איתנו נציגים של פצועים ובני משפחותיהם .ברצוננו בערב זה לתת לכם חיבוק
ולומר תודה בשם המשפחה הישראלית
אני מתכבד להזמין נציג שיספר לנו את סיפורו
** סרטון תפילה לשלום הפצועים  -הרב ישראל מאיר לאו ,רבה של ת”א-יפו נושא את התפילה
לשלומם של פצועי צה”ל ופעולות האיבה ומברך אותם בברכה אישית
(ישלח בקישור נפרד)

** שיר
** קטע הקראה
** שיר מיוחד הנכתב במיוחד ליום זה מלווה בקליפ להקרנה
(ישלח בקישור נפרד)

** התקווה

