
חזון
העמותה

קיום מסורת לאומית
שבה כל בית יהודי

בישראל ובתפוצות 
מדליק נר נשמה אישי

בערב יום השואה
לזכרו של אדם

אשר נספה בשואה



מועצת תלמידים פתחה את הבוקר עם עמדה בה 
כל תלמיד הדליק נר אישי וקרא על שמו של הנספה

שביל זכרון הנבנה על ידי תלמידיבי"ס אורט, ערד
 בית הספר הכפר הירוק, רמת השרון

אורט גוטמן
כל 

תלמיד 
הדליק 

נר

500  אלף תלמידי כיתות  ז'  עד  י"ב 
 בכל  1,000 בתי הספר העל יסודיים

70  אלף תלמידים ב  220  בתי הספר היסודיים



קריית החינוך 
'אמירים' 

ראשון לציון
כל תלמיד

מספר
את סיפור 

הנספה
המצויין

בנר  

תלמידי 
בית 

הספר 
'רמות'

תלמידי מקיף ג'  
אשדוד

מדליקים נרות במסע לפולין

17 רציף 
תחנת רכבת גרונוולד

ברלין



מיצג נרות
בחטיבת הביניים

'בן גוריון'
פתח תקווה

תיכון 
'אורט דרסקי'

עכו

תושבי מודיעין מכבים רעות מתייחדים עם זכרם של 
שישה מיליון היהודים שנרצחו בשואה. נערכו טקסי 

זיכרון ופעיליות בכל בתי ספר בעיר. 
1,348 נרות  בתיכון עירוני א' הדליקו התלמידים 
בצורת מגן דוד ענק לזכר הנספים. תהא נשמתם

צרורה בצרור החיים.



"התהליך היה מרגש מאוד.
רוב הנרות הודלקו בבית. 

תלמידים שלחו תמונות של הדלקת נרות .
קיבלנו מכתבי תודה גם מההורים 

כי זה חיבר את כל המשפחה ליום השואה" 
פ.פ,  מקיף ע"ש אריה מאיר, קרית גת

"תבורכו. מרשים מאוד, עושה משהו לנשמה
בעצם הדלקת נר לזכרו של מישהו שהודבקה 

מדבקה עם שמו על הנר. 
מרגש מאוד. המשיכו. 

אהיה שותף לכל הדברים." 
ר.ט, ישיבת בני עקיבא"אפיקי ארץ", אופקים

"רעיון מצוין. מעביר מסר חשוב ביותר 
לתלמידים ולבני משפחתם ודרך מתאימה 

להנציח ולזכור את הנספים"
פ.א, בי"ס קציר, חולון

"פרוייקט מאוד חשוב ומשמעותי, חלוקת הנרות 
המוקדמת ובנוסף ללא עלות לבתי הספר שתפה 

כמעט את כל התלמידים . אנו רואים בזה פעילות 
חינוכית משמעותית המצטרפת לכלל העשייה הבית 

ספרית בנושא הזכרון והשואה.
תודה רבה לכל המסייעים והמממנים." 

ש.ב,  מקיף י', אשדוד

"פעילות חשובה מאוד. תלמידינו התרגשו 
ורבים ביקשו לקחת כמה נרות.
מדריכים בתנועות נוער ביקשו 

לקחת נרות לחניכיהם." 
ת.ס, בי"ס בויאר, ירושלים

"הפרויקט נגע בתלמידים. 
השבוע עוד היה נר בכיתה - לא יודע למה. 

דיברנו על המצאות הנר, חשבנו יחד מה עושים 
עם זה ומה המשמעות הסמלית של נר זיכרון. 

מספר ילדים ביקשו לקחת את הנר הביתה 
ולהדליקו. אחד הילדים אכן עשה זאת." 

א.ע, בי"ס רנה קסין, ירושלים

"פעילות עם הורים לפני יום השואה 
בנושא זכרון ובעקבותיה המשפחות 

יוכלו להכין יחד מדבקה חדשה של מישהו
ממשפחתם / משפחת מכרים  / 
אדם ששמעו את הסיפור שלו." 

ד.כ, בי"ס דמוקרטי ע"ש נדב, מודיעין

"פרויקט מקסים שמאפשר לתלמידים 
)בית ספר לחינוך מיוחד( להכיר את 

"מאחורי הקלעים" / "הפנים" 
בתוך המושג הגדול שנקרא 'שואה'." 

ק.ל, בי"ס אקשטיין, אור יהודה 
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פעילות בתפוצות



מתנדבי איחוד הצלה סניף דרור

האוניברסיטה העברית בהר הצופים

מרתף
מוזיאון 
השואה 

בהר ציון
ירושלים

מועצת
צעירי 
צמי"ד

ירושלים

פעילות בארץ



מייצג ברחוב רוטשילד
תל אביב

צה"ל וקשרי קהילה ירושלים



שם ונר בתקשורת



סוניה פרמינגר מדליקה נר לזכר אמה, 
פסיה צ'רני ז"ל

פרדי לוי מדליק נר לזכר אביו, 
לוסיאן לוי ז"ל

ניצולים מדלקים נר



שלה אלטרז מדליקה נר לזכר אחיה, מוריס ציון ז"ל



תודותנו
לכל בתי הספר, ארגונים וקהילות ששיתפו 

אותנו עם תמונות של פעילותם.
לצלמת מלינה ברומינגר על צילומי הנרות.

למעצבת גרפית נלי בונפיל על הפקת האלבום.

2017, טבת תשע"ז ינואר 


