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סיכום פעילות לשנת תשע"ז



לכל שם יש נר
קיום מסורת של 

הדלקת נר זיכרון אישי  
במסגרת משפחתית או עם חברים,  

מבטיח 
שסיפור חייהם של הנספים 

ימשיך להישמע  
וזיכרונם 

יישמר לדורות הבאים.



פעילויות מוצעות

בחירת תווית 
מתוך מאגר 

השמות הקיים 
באתר להדפסה 

באופן עצמאי

הדלקת נר נשמה אישי

הכנה והדפסה 
עצמאית של תווית 

על שם נספה 
להדבקה על גבי 

נר נשמה

הוספת פרטים של נספה למאגר

מערכי פעילות מותאמי גיל



התפתחות הפעילות - נרות שהודלקו
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1,220 בתי ספרהתפתחות הפעילות - שמות במאגר  בשנת 2016  - 

2,260 בתי ספר   בשנת 2017  - 

מקיף כפר סילבר

בי"ס מקור חיים, ירושליםבי"ס החשמונאים, רמת גן
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בי"ס הגומא, כפר בלום

בי"ס אילנות, נהריהבי"ס נטעים מיתרים, באר שבע

בי"ס אלומות, עפולה

ב"יס רוטברג, רמת השרון



בי"ס היובל, תל אביבאולפנה מהדרום

בי"ס עמי אסף, דימונה מקיף אורט ע"ש אברט, חצור הגליליתבי"ס מולדת, באר שבע

בי"ס החשמונאים, רמת גן



למען תגובות בתי ספר חשובה  "פעילות 
שלנו... הלאומי  הזיכרון 
וערכית" חשובה  פעילות 

חט"ב ע"ש יצחק רבין, 
קרית מוצקין

חשוב.  מאד  ומאד  "מרגש 
קשר  ללא  משפחות  חיבר 
ספק  אין  לנושא.  אישי 

שנשתתף גם בשנה הבאה" 

בי"ס ק.ח. ע"ש זאב בוים, 
על יסודי, קרית גת

התחברו,  מאד  "התלמידים 
אחרת משמעות  קיבלו 
חיבור  ידי  על  הזה  ליום 
פרטי.  אדם  של  לסיפור 
את  העלה  שזה  ספק  אין 
השואה  ליום  שלהם  החיבור 
למעלה" דרגות  כמה 

בי"ס שילה, חדרה

של  תווית  שעליו  ביד  נר  החזיק  ילד  "...כשכל 
של  בתפיסה  ושינוי  הבנה  מעין  הייתה  נספה, 
והתייחסו  התרגשו  הילדים  האירוע,  גודל 
בבגרות וברגישות לנושא. כשיש משהו מוחשי, 
אצל  אמיתית  הבנה  ישנה   בו,  לגעת  שאפשר 
נתפס" הבלתי  הכאב  את  ילדים...המחיש 

בי"ס העמר, כרם מהר"ל

"מחבר בין אנשים שאינם לאנשים קיימים. מה גם מגשר בין 
עליהם  יודעים  היו  לא  מעולם  שאולי  אנשים  אוכלוסיות, 
משפחה  קרובי  להיות  שהופכים  אנשים  זה.  פרויקט  אילולי 
זכרו  שעברה  בשנה  נר  שהדליקו  ילדים  והלאה.  יום  מאותו 
יותר. אישי  להיות  הופך  הפרויקט  האיש/ה.  שם  את  וציינו 
לאנשים, הילדים  בין  המחבר  בקשר  מתחיל  שלכאורה  מה 

היא השותפות לעם היהודי וההיסטוריה שלו..."  
בי"ס גבעון, יסודי, נשר

"פעילות זו גרמה לתלמידיי ולי להכיר 
שנספו  אנשים  יותר  על  פרטים  יותר 
שפחות  אנשים  על  בעיקר  בשואה, 
מגלים  שאנחנו  לנו...הרגשנו  מוכרים 
כעם  יחדיו  ומתאחדים  חדש  מידע 

אחד עם זיכרונם"

בי"ס תדהר, יסודי, יקנעם עילית

חשובה  הזיכרון  "מלאכת 
היות  בדורינו  ומשמעותית 
והדור הולך ונעלם והם אלו 
זה  את  להעביר  שיוכלו 
שאחריהם..." לדור  הלאה 

בי"ס עידנים, 
מודיעין-מכבי-רעות

מתוך סקר תשע"ז



פעילות ברחבי הארץ

הבינתחומי, הרצליה

בית חולים רמב"ם 

חיל האוויר

משמר הגבול

חלוקת נרות, קריית מוצקין

חלוקת נרות, חולון

גן חסידי אומות עולם, חיפה

ארגון  "אלאור"בית הלוחם, תל אביב



בין משתתפי הפרויקט

מתוך דף הפייסבוק של אפלייד מטיריאלס



פעילות בתפוצות

Yeshiva College, Johannesburg,
South Africa

Sheldon Campus, Las Vegas, NV

 Solomon Schechter 
School of 

Westchester, NY Schiller Gymnasium, Hof, Germany

Yeshiva Har Torah, Little 
Neck, Long Island, NY



שגריר ישראל באו"ם, מר דני דנון

נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין

ראש עירית ירושלים, מר ניר ברקתהרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו

רבה של ירושלים, הרב שלמה משה עמאר

מצטלמים עם הנר

ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו ורעייתו



שם ונר בתקשורת



תודתנו
    לתורמים שבזכותם הפעילות מתקיימת.

    למכללה ירושלים, לעמותה לקידום החינוך ביפו ולכל 
    חברי העמותה על השותפות והתמיכה לכל אורך הדרך.

    לכל בתי הספר, הארגונים והקהילות השותפים בחיזוק המסורת.
    לצלמת מלינה ברומינגר על צילומי הנרות.

    למעצבת גרפית נלי בונפיל על הפקת האלבום.

2017 יום השואה תשע"ז - 
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צור קשר
info@shemvener.org.il

אתר
www.ShemVener.org.il
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