
 

 

 מה אנחנו יודעים על טקס הדלקת המשואות?

 השראה ראשונה:מתודה 

משו להשיא  הנבחרים 12מ אחד את החניכים בפני להציג מנת על בקישור להשתמש ניתן

מתוכה לקרוא  הפעולה, במהלך הכתבה את חלפתו רייכל. עידן הנבחר: הנושא  בסימן אה,

  השנה שהלחין )השיר שלו שיר ולשמוע הבשורה רגע את ולשמוע רייכל, של תגובתו על 

   הקישור: דרך ירוויזיון(,א ל

5709185,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  

  הכתבה: בעקבות

  להודעה? רייכל עידן של תגובתו על דעתכם מה

  הישראלית"? לחברה "חיבורים לנושא  קשורה שלו הבחירה לדעתכם כיצד

 

 אין   :ציוד |  לינק מצורף נספחים: |דקות  10   זמן:

 

 דיון בשאלה: מתודה שנייה

 בחברה "חיבורים בסימן מועבר, לערך לשאוף לכולנו, השראה גם היא  המשואות הדלקת 

  הישראלית".

   

 שלכם, הפרטית בחברה או הישראלית בחברה מכירים אתם חיבורים איזה   ·

  שלכם. בשכונה

מציעי הייתם מי את כמועמדים, ישראלים אנשים להציע צריכים הייתם אם   ·

  ומדוע? למעמד, ם

 או )ספציפיים אנשים ישנם האם הקורונה, עם ההתמודדות בתקופת עכשיו   ·

ליי העוזרים אנשים בתור מיוצגים שיהיו רוצים שהייתם כללית( אנשים קבוצת

  הישראלית? בחברה חיבורים צר

   

  שלנו: הפרטיים לחיים וחזרה

  חיבורים? ליצור לעזור יכול אני איפה   ·

אנ  בין 'חיבורים בנושא בעצמי, להתגאות לי שיגרום לעצמי, להציב רוצה הייתי מה   ·

  שים'?

 

 אין   ציוד: |אין    נספחים: |  דקות 15 זמן:

 

 

 

 

 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5709185,00.html


 

 

  ומשמעותו המשואות הדלקת טקס על הסבר

ישראל  מערכות לחללי הזיכרון יום אירועי את שנועל הרשמי טקסה הוא המשואות הדלקת טקס

נמצ  בה ,הרצל הר רחבתב  נערך הטקס .העצמאות יום חגיגות את ופותח ,האיבה פעולות ולנפגעי 

HYPERLI,שרים בטקס נוכחים כלל, בדרך .ירושלים ב ,הרצל  זאב בנימין המדינה, חוזה של ברוק א

NK 

"https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%

AA" אחרים. ואישים צה"ל, נכי שכולות, משפחות ,ל"רמטכה ,כנסת חברי  

 HYPERLINK את המסמלות ,משואות 12 הדלקת עומדת הטקס במרכז

"https://he.wikipedia.org/wiki/12_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D "12 

החיי  של שונים בהיבטים טויבי לידי הבא משמעותי, ערך מדגישה המשואות הדלקת ישראל. שבטי

אומ  הספורט, )כמו מסוים נושא המייצגים נציגים מספר או נבחר נציג ידי על נדלקת משואה כל ם:

שנב  כפי אחר, מרכזי בנושא הטקס עוסק שנה בכל ועוד. חברתית, נתינה קשיים, על התגברות נות,

  כאן(: מצורפות . )דוגמאותוטקסים סמלים לענייני השרים ועדת ידי על חר

  

ומנש פיזית( נכות בעלת אולימפית, פרא )ספורטאית סמואל מורן ידי על משואה הדלקת ;2016 בשנת  רמון, רונה ידי על משואה הדלקת

   מאקו. אתר באדיבות התמונות .2019בצנחנים(,  ולוחם כדורגל )שחקן זלכה ה

  

 בגלל שונה, יהיה  הטקס אך הישראלית", לחברה  "חיבורים בסימן תהיה המשואות הדלקת השנה,

)נצי  דגלנים בו  יהיו לא ואורחים, שכולות משפחות  קהל, בו יהיו לא נמצאים. אנו בו הייחודי המצב

וריק  הופעות יהיו ולא ת"ס(, לעשות תפקידם אשר היחידות, סמלי עם דגלים המחזיקים החילות גי

המ להדלקת הנבחר הנושא השנה,  הופעה. ללא רשמי טקס בטלויזיה, במלואו יועבר הטקס ודים.

  הישראלית". בחברה "חיבורים הוא שואות
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