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 ראשי הרשויות המקומיות

 

 ערכי להנחלת זיכרון השואה-מיזם חברתי–"נר זוכרים"   הנדון:

 

נדבך משמעותי במארג האחריויות המוסריות  היא השואה זיכרון הנחלת

 מתמדת עשייה מכולנו דורשת ומשכך, ציבור כמובילי מערכותוהחברתיות שלנו 

זו, מקבלת משנה תוקף בימים אלו שבהם הולכות  .ערכי-חברתי-החינוכי במישור

ומתמעטות העדויות ממקור ראשון, ולנו תפקיד מכריע בהנחלת זיכרון השואה 

 לדורות הבאים.

בכ"ח לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה שיחול ברצוני להביא לידיעתכם כי, 

באמצעות מנהל חינוך מרכז השלטון המקומי יקדם ,2016 במאי 5, ובניסן תשע"

להנחלת זיכרון השואה  ערכי-וחברה וארגון 'מחוברים לשואה' מיזם חברתי

 .הדלקת "נרות זוכרים" -לדורות הבאים 

הנחלת זיכרון השואה לדורות הבאים  הינההפרויקט  מטרתו המרכזית של

ערב , בחיק המשפחה ובכל שנה בלאדם שנספהבאמצעות הטמעת מנהג הדלקת נר 

כל נר מופיעים פרטיו האישיים של אדם שנספה בשואה והפנייה  על  .יום השואה

 . מידע נוסף המרחיב ומספר על דמותולאתר אינטרנט בו מופיע 

ללא מטרות רווח, החל לקראת ערב יום הזיכרון לשואה תשע"ג  המופעלהמיזם, 

הנרות נרות.  500,000-, ועד היום הדליקו בבתים רבים ברחבי הארץ ובעולם כ2013

 הופצו במוסדות חינוך, תנועות נוער, רשויות, וועדי עובדים וארגונים חברתיים.

הצגת הנרות, במסגרת מוסדות החינוך ניתן לערוך שיעורי חינוך שבמסגרתם, 

סריקת  –לשם קריאה נוספת על הנספה  הדרכה על אופן הכניסה לאתר הארגון

קוד, שימוש בלוח חכם שבכיתה, הצגת האפשרות להכנת תווית אישית -הבר

אבן דרך נוספת בתהליך .  כמו כן, חלוקת הנרות  יכולה להוות לנספים נוספים

   ובמסע עצמו. לקראת המסע לפוליןההכנה 



 
 
 

 
 

 

 

עליכם למלא לרכוש 'נרות זוכרים' לקבוצות שתבחרו ביישובכם,  וברצונכם במידה

 , בהתאם להנחיות המופיעות בו.המצ"בההזמנה טופס  ת א

ערכיות -קישור לסרטון אנימציה המפרט על המיזם והאפשרויות החינוכיותלהלן 

     https://www.youtube.com/watch?v=IOhupWh2wsc  -הטמונות בו 

הדלקת 'נר זוכרים'  לקחת חלק בהטמעת מנהגאני מזמין אתכם להצטרף למיזם ו

 ל הנרות.המוזכרים עוהרחבת מאגר שמות הנספים 

 

 

 ברכה,ב           

 שלמה דולברג
 מנהל כללי          

 

 

 

 העתקים:

 יו"ר מרכז השלטון המקומי, ראש עיריית מודיעין מכבים רעות -חיים ביבסר מ

 המקומי השלטון מרכז צעירים ועדת ר"יו ,עכו עיריית ראש -לנקרי שמעון מר

 המקומי השלטון מרכז נוער ועדת ר"יו ,אורנית מועצת ראש -לנגר שלומי מר

 מינהל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומיראש  -מיכל מנקסגב' 

 מנהלת מחלקת נוער וצעירים, מרכז השלטון המקומי -הדר אליהוב' ג

 "מנהלת ומייסדת ארגון "מחוברים לשואה -ליאת זכרוןב' ג

 

https://www.youtube.com/watch?v=IOhupWh2wsc%20%20%20%20

