בס”ד

טקס יום ההוקרה
לנפגעי מערכות ישראל ופעולות האיבה
צועדים ומצדיעים
התשע"ח 2017
השמעה :שיר הנושא של יום ההוקרה “כנראה שנצחנו” (מצ”ב)
קישור להשמעהw-fpoiw2yTn/be.youtu//:https :

מנחה:

היום ,יז בכסלו ,אנו מתכנסים כולם ,כאן ובבתי ספר רבים בכל חלקי הארץ ,בקהילות ,בצבא הגנה
לישראל ,בבית הנשיא ,בכנסת ועוד -לציון יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה.
יצאנו לטבע ,לצעוד ולהצדיע ,להכיר את הסיפורים ,להוקיר ,להתחזק ולחזק -ולומר תודה.
התאריך יז בכסלו -זכה להחרט בתודעתנו כיום בו החלו לפרוח ניצני מדינתה של עמנו .ביז בכסלו
התש”ח ,כט בנובמבר  1947-נערכה ההצבעה ההיסטורית באו”ם והתקבלה ההחלטה על הקמת מדינה
יהודית בארץ ישראל .אותה החלטה שבעקבותיה יכולנו -ב ה באייר של אותה שנה -לקום על רגלינו
בעצמאות וגאוה ולהקים מדינה!
השמעה :סרטון הכרזת האו”ם.
קישור להשמעה( https://youtu.be/mPdXKx74PBk :ניתן לחתוך באמצע עם תחילת הריקודים)
מנחה :ביום זה גאתה השמחה ברחובות ובלבבות ,היתה זו נקודת מפנה משמעותית לעמנו יודע התלאות.

קריין א:

 ..וכעבור רגע שוב הייתי על כתפי אבא ,והוא ,אבי המשכיל מאוד ,המנומס ,עמד שם וצעק בכל קולו,
לא מילים ,לא משחקי מילים ,לא סיסמאות ציונות ולא קריאת גיל כי אם צעקה ארוכה עירומה כמו
לפני שהמציאו את המילים ...אבי לא שתק אלא נתן את כל קולו בצעקתו הארוכה עד קצה קיבול
ריאותיו אאאאההה וכשאזל לו האוויר שאף שוב ,כטובע ,והמשיך וצעק האיש הזה שרצה להיות
פרופסור דגול וגם ראוי היה ועכשיו הוא היה כולו רק אאאאההה( .עמוס עוז“ ,סיפור על אהבה
וחושך”)

מנחה:

לפני  3שנים החליטה ממשלת ישראל לציין ביום זה את יום ההוקרה לנפגעי מערכות ישראל ופעולות
האיבה.
החלטה זו ,כמו החלטת האו”ם שארעה ביום זה ,מעמידה על נס את נצחיות עמנו ,ואת קיומנו -למרות
ומתוך ההתמודדות מול אויבנו הקמים עלינו.

קריין א:

יום ההוקרה הוא ההזדמנות שלנו להוקיר ,להודות ,להכיר ולראות את אחינו ,שיצאו מן הקרבות
ומפעולות האיבה – פצועים וכואבים בגופם ובנפשם.

קריין ב:

בישראל ,חיים בינינו כיום למעלה מ 70,000-פצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה .יום ההוקרה
מזמין אותנו ,ללמוד על התמודדות עם קשיים והגשמת חלומות ,להבין מהי ערבות וליישמה בחיינו,
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להוקיר תודה על מאבק יומיומי שמהווה השראה לכולנו ,להצדיע בשם המשפחה הישראלית ,כי אנחנו,
כולנו ,חזקים ביחד!

מנחה:

צועד ומצדיע עמנו ראש המועצה ______________ ,מוזמן לשאת דברים.

מנחה:

ברצוני להזמין את איש קרן קיימת לישראל ____________ -לשאת דברים.

מנחה:

ארגון נכי צה”ל עומל יום יום על חיזוקם של הפצועים ושילובם במסגרות הלימודים ,העבודה וכל
שדרות החיים בחברה .ברצוני להזמין את (שם ותפקיד) ____________ לשאת דברים.
אומן :שיר

מנחה:

תודה ל____________  ,על הניגון הנוגע.
גם מנגינת חייהם של הפצועים נמשכת ועולה ,מסתלסלת ונוגעת בכל נפש הרגישה לשמוע את קולה.
ברצוני להזמין את ____________ -שנפצע במהלך ______________ ,לספר לנו את סיפורו.

קריין א:

אני צועד בשבילים ,והמשפטים שלכם ,מהכתבות ,השיחות ,הסיפורים עולים בי ומהדהדים:

קריין ב:

“אף על פי שאני יודע שעלי לדאוג לעצמי ,אני מרגיש שהייעוד שלי -הוא לדאוג לאחרים”

קריין א:

“אינני מתרפק על העבר ,החיים הם מה שקורה עכשיו”.

קריין ב:

“התחושה החזקה שליוותה אותי בארוע ,ומלווה אותי גם היום ,היא שאין לנו ארץ אחרת ולמען הארץ
הזו אני מוכן לתת הכל“ .
אומן :שיר (אין לי ארץ אחרת /עלה למעלה עלה)

“בן אדם ,עלה למעלה ,עלה
כי כח עז לך.
יש לך כנפי רוח ,כנפי נשרים אבירים.
אל תכחש בם ,פן יכחשו לך.
דרוש אותם -וימצאו לך מיד”
(הרב אברהם יצחק הכהן קוק).
קישור להשמעהIeg5AvyikfA/be.youtu//:https :
אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת
רק מילה בעברית חודרת
אל עורקיי ,אל נשמתי
בגוף כואב ,בלב רעב
כאן הוא ביתי

אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת
רק מילה בעברית חודרת
אל עורקיי ,אל נשמתי
בגוף כואב ,בלב רעב
כאן הוא ביתי

לא אשתוק ,כי ארצי
שינתה את פניה
לא אוותר לה,
אזכיר לה,
ואשיר כאן באוזניה
עד שתפקח את עיניה

לא אשתוק ,כי ארצי
שינתה את פניה
לא אוותר לה,
אזכיר לה,
ואשיר כאן באוזניה
עד שתפקח את עיניה

קישור להשמעהIeg5AvyikfA/be.youtu//:https :

אין לי ארץ אחרת
עד שתחדש ימיה
עד שתפקח את עיניה
אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת
רק מילה בעברית חודרת
אל עורקיי ,אל נשמתי
בגוף כואב ,בלב רעב
כאן הוא ביתי
בגוף כואב ,בלב רעב
כאן הוא ביתי
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קריין א:

כשמתפזרים ענני העשן ונשטפים הרחובות ...אז מתחיל המסע שלכם .זאת המלחמה שאחרי
המלחמה .המלחמה שאחרי הפגוע .מלחמה ,שאין בה אות ועיטור ,והיא לא תחומה במקום ובזמן.
מלחמה שאתם עושים בגוף פצוע ,ולעתים -בנפש פצועה .מלחמה לנשום ,לקום ,לעמוד ,לאכול לבד,
לדבר ,לקרוא ולכתוב .לשרוך שרוכים .לכפתר כפתורים .להחזיק כוס ,בלי שתיפול .להרים ילד על
הידיים .לישון לילה אחד שלם בשקט .בלי ביעותים ובלי כאב .זוהי ,מלחמת העצמאות -שלכם״.

קריין ב:

״הגבורה כפי שלימדו אותנו חכמינו ,באה לידי ביטוי דווקא במאבק המתמשך ,היומיומי .בסבלנות ,מול
רגעי הייאוש והקושי .זו ,הגבורה הנדרשת מכם היום .גבורה יומיומית .בכל יום ,אתם נדרשים לכבוש
מחדש את מה שקודם היה שלכם.

קריין א:

אבל אינכם עומדים שם לבד .החברה הישראלית ,צריכה ללמוד מכם לא רק גבורה מהי ,אלא גם ,ואולי
בעיקר ,מהי התמודדות ,איטית ומתמשכת עם מכשולים ואתגרים ...ללמוד מכם להתמיד בתהליכים,
להתמודד עם אתגרים ארוכי טווח .לא תמיד אנחנו יודעים איך לצעוד בדרך מתפתלת ,שבה הצעד-
קדימה הוא צעד אטי ,מדוד ,זהיר ,ועקבי ...נצטרך ללמוד מכם ,מהי מחויבות לתהליך; מהי דבקות
במשימה; מהם אורך הרוח והאמונה הנדרשים לאיחוי וריפוי ,המתחים שבתוכנו.״
(מתוך דברי הנשיא בטקס יום ההוקרה התשע”ה)

מנחה:

אחינו ,נפגעי מערכות צה”ל ופעולות האיבה ,שולחים אנו לכם ביום זה איחולי החלמה מהירה ,מחזקים
אתכם ושואבים מכם כוחות והשראה.
ברצוני להזמין את ___________ לשאת תפילה לשלום הפצועים:
“מי שברך אבותינו ,אברהם יצחק ויעקב ,שרה ורבקה רחל ולאה ,משה ואהרון ,דוד ושלמה .הוא יברך
וירפא את כל פצועי חיילי צבא הגנה לישראל ,וכל פצועי כוחות הבטחון ,וכל נפגעי פעולות האיבה.
בעבור שהציבור כולו מתפלל למענם .בשכר זה הקב”ה ימלא רחמים עליהם .להחלימם ולרפאותם,
להחזיקם ולהחיותם.
וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים ,רפואת הנפש ורפואת הגוף ,לכל אבריהם ולכל גידיהם
בתוך שאר חולי ישראל .רפואה קרובה לבוא .השתא בעגלא ובזמן קריב ,ונאמר אמן”.

קריין א:

פצועי צה”ל ונפגעי פעולות האיבה – אנו חזקים ביחד!
מחזקים אתכם ,מודים ומעריכים את מאבקכם היומיומי

קריין ב:

מתחזקים מכוחככם ,לומדים מהי ערבות ומהי נתינה

קריין א:

מחזקים אתכם בדרך הקשה ,מקבלים על עצמנו לסייע ככל הניתן

קריין ב:

מתחזקים ומקבלים מעוצמתכם השראה-
לחיים שיש בהם עמל והתמדה ,שמחה וגבורה!

קריין א:

נקיים ביום זה את דברי שלמה המלך ,המובאים בספר קהלת :
“טובים השניים ,מן-האחד :אשר יש-להם שכר טוב ,בעמלם.
כי אם-ייפולו ,האחד יקים את -חברו; ואילו ,האחד שייפול ,ואין שני ,להקימו” (קהלת ד ,ט)

מנהלת יום ההוקרה
מנהל יום ההוקרה יאיר גנץ 052-7203204 :
מזכירת יום ההוקרה אילנה שפירא 050-9134646 :
רכזת תפוצות מאיה שוורץ 058-5804755 :
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קריין א+ב יחד:

פצועי צה”ל ונפגעי פעולות האיבה -אנו חזקים ביחד!
הקרנה של קליפ יום ההוקרה התשע”ח -קישור לקליפ:
https://youtu.be/mJWasNVIgic

מנחה :תם הטקס.
לשירת המנון התקוה הקהל מתבקש לעמוד על רגליו.
קישור להשמעהCziEHDvpoAo/be.youtu//:https :
(ניתן להקרין את סרטון יום ההוקרה התשע”ח ולסיים בשיר עם האומן)

מנהלת יום ההוקרה
מנהל יום ההוקרה יאיר גנץ 052-7203204 :
מזכירת יום ההוקרה אילנה שפירא 050-9134646 :
רכזת תפוצות מאיה שוורץ 058-5804755 :
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