
ישראל לזכר לוחמים במלחמות ישראל, מדינת סרטים שהופקו ע"י קבוצות טלוויזיה קהילתית מרחבי 
אינטרנט ונמצאים מחשב או טלוויזיה חכמה מחוברת לשניתן לראותם באמצעות  ונפגעי פעולות האיבה 

 .ביוטיוב 

 

 תזמון מוערך בדקות קישור יוצרים תקציר
 בידינו.חמוטל ומכשיר לא  –חטא היוהרה 

במלחמת יום כיפור, בעקבות פלישת המצרים 
לסיני, ניסה צה"ל ללא הצלחה לכבוש חזרה 
שתי דיונות,  חמוטל ומכשיר.  ספגנו אבדות 

רבות. אחד הלוחמים, עודד מגידו הוציא ספר 
שזכה השנה בפרס לספרות צבאית ובו הסיפור 

 וחשבון הנפש

טל"ק רמות -כתבה של מותי צימרמן,
 חיפה

 

https://youtu.be/sW17OLGl7Ts 
 

14:55 
 

ספור גבורה מרגש  -חלוציות ביערות הכרמל 
ובלתי ידוע של קבוצה ציונית וצנועה שתרמה 

רבות להתיישבות היהודית בכרמל בשנות 
 השלושים ושלמה על כך מחיר כבד בנפש.

 כתבה של פנינה צימרמן,
 רמות חיפה טל"ק

https://youtu.be/5XjnLauQpXo 
 

16:15 

 קליפ לזכרו של לוטן סלוין -תוכי יוסי
לוטן נפל  .שנולד וגדל בערבה במושב חצבה

 .במלחמת לבנון השניה בעת פינוי פצועים 

כתבה של טלוויזיה קהילתית ערבה 
 תיכונה

https://youtu.be/jBNDpyuIlRE 
 

4:31 

שהתקיים בתאריך  טיול וארוע לזכר לוטן סלוין
 הולדתו . 

כתבה של טלוויזיה קהילתית ערבה 
 תיכונה

https://youtu.be/Ao8wz2dmu2g 
 

3:33 

  

https://youtu.be/sW17OLGl7Ts
https://youtu.be/sW17OLGl7Ts
https://youtu.be/5XjnLauQpXo
https://youtu.be/5XjnLauQpXo
https://youtu.be/jBNDpyuIlRE
https://youtu.be/jBNDpyuIlRE
https://youtu.be/Ao8wz2dmu2g
https://youtu.be/Ao8wz2dmu2g


 תזמון מוערך בדקות קישור יוצרים תקציר
 -תיעד את הקרב על שיירת יחיעם 

שחזור עדותם של חמישה מלוחמי חטיבת 
מהם שורדי שיירת יחיעם בפיקודו  4כרמלי . 

מחטיבת  21של רס"ן בן עמי פכטר מפקד גדוד 
 כרמלי אודות קורות השיירה ולוחמיה

 -צוות כתבתו של יעקב מורג מוידיאו
 ארגון גמלאי צה"ל 

http://www.video.comtv.co.il/?p=4519 
 

15:12 

היחידה ששמרה על הר -247יחידת מצוף 
  1967כמובלעת( עד )     הצופים

 https://youtu.be/MrN3tChvwTg 14:20 של ארגון גמלאי צה"ל-וידיאו צוות

שירו של חיים גורי מתוך סיפרו אל  -בקשה
  המקום האחר שירים אחרונים

 

 https://youtu.be/ecEq9iJgpcA של ארגון גמלאי צה"ל-וידיאו צוות
 

1:31 

סיפור שלא נגמר -סליקים  
 

 https://youtu.be/bOGbie4T4Iw 19:29 של ארגון גמלאי צה"ל-וידיאו צוות

 סאקי ברמת הגולן-א קרב תל
סיפורם המרתק של הלוחמים בקרב על תל 

 28מלחמת יום הכיפורים, כאשר סאקי בפרוץ 
לוחמים מיחידות שונות שילבו את גורלם לנצח 

 .שעות מורטות עצבים עד לחילוצם 48במהלך 

https://www.youtube.com/watch?v=H5Svm של ארגון גמלאי צה"ל-וידיאו צוות
tDjJSc&t=1s 

 

26:27 

התפתחות  חטיבת הראל במלחמת ששת הימים
חטיבת הראל מחטיבת פלמ"ח / חטיבת חיל 

רגלים לחטיבה ממוכנת טרם יציאתה למלחמת 
 ששת הימים

https://www.youtube.com/watch?v=hWdc של ארגון גמלאי צה"ל-וידיאו צוות
8sGO-LI&t=41s 

 

6:46 

בשלושה  -חטיבת הראל במלחמת ששת הימים
מתוך ששת ימי המלחמה לחמה חטיבת הראל 

בפרוזדור ירושלים ובעיר עצמה מסייעת 
 לחטיבת הצנחנים לכבוש את העיר העתיקה

https://www.youtube.com/watch?v=2piGO של ארגון גמלאי צה"ל-וידיאו צוות
Mhi4VQ&t=3s 

 

22:01 

תאור קרב בו סגן גדי  -סגן גדי רפן בעמק דותן
רפן שניפצע עושה כל מאמץ אפשרי לטפל ולחלץ 

  (6.6.67)את חייליו תחת אש בקרב עמק דותן 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVd0 של ארגון גמלאי צה"ל-וידיאו צוות
C_q1gHI 
 

 

7:11 

https://www.youtube.com/watch?v=JzuUi של ארגון גמלאי צה"ל-וידיאו צוות מהתופת בשואה לפיקוד בצה"ל
rJC7Z4&t=12s&ab_channel=EladLazar 
 

50:11 
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http://www.video.comtv.co.il/?p=4519
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 תזמון מוערך בדקות קישור יוצרים תקציר
סיפור הקמתו  -מארגוני מחתרת לצבא ממלכתי

מארגוני מחתרת לצבא ממלכתי, של צה"ל 
 .מסופר ע"י אל"מ )מיל.( בני מיכלסון

https://www.youtube.com/watch?v=6VIYVb של ארגון גמלאי צה"ל-וידיאו צוות
cNF9w 

 

27:25 

הגבורה של לוחמי הקרבות במלחמת  -יד מרדכי
בחודש אייר תש"ח ועל התוצאות החרור 

וההשלכות שהשפיעו קרבות אלה על הצבא 
 והמדינה שרק קמה

 http://www.video.comtv.co.il/?p=5827 מזמן חיפה סיפורה של ציפורה מימון
 

26.24 

בנושא השבויים החללים  פעילות יואל מרשק
והנעדרים וסיפורי גבורה מקום המדינה 

תרומת בני הקיבוצים להקמת המדינה והמפעל ו
 הציוני ברמה פיזית וערכית, 

מפגש אקטואליה של העיתונאי אליהוא 
אגודה ישראלית לתקשורת -בן און 

 קהילתית

ww.video.comtv.co.il/?p=5032http://w 
 

27:25 

 צנחן שנפל בשבי המצרי אורי אהרנפלד 
בנושא שבויי מלחמה ומצב הפצועים, 

התמודדות עם פוסט טראומה והתגברות על 
 אתגרים

מפגש אקטואליה של העיתונאי אליהוא 
אגודה ישראלית לתקשורת  -בן און  

 קהילתית

http://www.video.comtv.co.il/?p=4933 
 

25:42 

נפלו בשבי  1948ראובן מילון ויצחק קופ לוחמי 
 הירדני

מפגש אקטואליה של העיתונאי אליהוא 
אגודה ישראלית לתקשורת  -בן און  

 קהילתית

http://www.video.comtv.co.il/?p=6075 
 

29:46 

 –מחבר הספר "בשליחות הלב"  -אורי סלונים
 אורי יועץ שרי בטחון לנושא השבויים והנעדרים

מפגש אקטואליה של העיתונאי אליהוא 
אגודה ישראלית לתקשורת  -בן און  

 קהילתית

http://www.video.comtv.co.il/?p=5598 
 

27:48 

אל"מ מיל, השתתף במלחמות  -אורי דרומי
ישראל ומספר על כך בספרו וגם על תפקידו 

 . כמנהל לשכת עיתונות ממשלתית

מפגש אקטואליה של העיתונאי אליהוא 
לתקשורת אגודה ישראלית  -בן און  

 קהילתית

http://www.video.comtv.co.il/?p=5503 
 

26:34 
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 תזמון מוערך בדקות קישור יוצרים תקציר
 בעקבות הגלעדים ואתרי הזכרון – זכרון מקומי

בשכונת בקעה רבתי בירושלים בהם מונצחים 
הנרצחים ראיונות עם בני משפחות וליאור רז 

 יוצר "פאודה" שהיה חבר של איריס ז"ל

סרטה של נעמי אלטרץ גם מההיבט 
 האישי הכואב

http://www.video.comtv.co.il/?p=5816 
 

24:31 

ת המסע של תמר  רֵּ שֵּ , שֶׁ ִביהָּ ל אָּ ִוד שֶׁ בֹות דָּ ִעקְּ בְּ
ִרים ִריִטי בזמן  ִביִחיַדת ַהֲחפָּ א ַהבְּ בָּ ל ַהצָּ שֶׁ

 מלחמת העולם השנייה

צילום ועריכה תמר ליפשיץ ערבה 
 תיכונה

http://www.video.comtv.co.il/?p=4205 
 

25:34 

הוא סיפור – בתש"חהקרב על תל עזיזיאת 
שאינו מוכר לרבים, אלי מייזליש חקר הקרב 

 ומביא עדות שני לוחמים

 http://www.video.comtv.co.il/?p=1306 הטלוויזיה הקהילתית נוה מונסון
 

13:38 

סיפור גוש עציון  -סיפורו של הגוש -גוש עציון
מאז הקמתו ועד לנפילתו במלחמת השחרור, 

 .והקמתו מחדש לאחר מלחמת ששת הימים
  ,מספר: מנחם טילמן יליד כפר עציון

https://www.youtube.com/watch?v=XrB אירית ואברהם זהבי מזמן חיפה
Yiw-hXu4 

  
 

17:53 

דייל אל על סיכל  -גיבור בעל כורחו -שלמה וידר
 חטיפת מטוס

 http://www.video.comtv.co.il/?p=790 טלוויזיה קהילתית רעננה
 

12:49 

 -כתבות המוקדשות לזכרונה של נעמי בק
המספרת עובדת סוציאלית  -ילידת בני עטרות 

 שלההמלחמה ראשונה  בחייה על

 http://www.video.comtv.co.il/?p=4490 טלוויזה קהילתית זמן חיפה
 

29:57 
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 תזמון מוערך בדקות קישור יוצרים תקציר
בבית  הנצחת זכרו של לוחם גבעתי דורון אסולין

 ספר נתיבי עם שבו למד
 

 https://youtu.be/NA3ysGnh3gI טלוויזיה קהילתית באר שבע
 

8:42 

אחים שכולים מספרים -האחים שלנו  
 

https://www.youtube.com/watch?v=1O טלוויזיה קהילתית באר שבע
W0yWU3BFk&t=51s 

 

 

 22לוחם גדוד  תעלומת קברו של יוסף קוחן
 מתש"ח

 

כתבת תחקיר וצילום של ציפי אילן 
 מטלוויזה קהילתית זמן חיפה

https://youtu.be/JG7Z6EFafsY 
 

10:40 

 ים)הפלוגה הימית של הפלמ"ח(-הפלסיפור 
סיפורים הקטנים שמאחורי  חלק ראשון

 הקלעים של הסיפור ההיסטורי הגדול

כתבת תחקיר וצילום של ציפי אילן 
 מטלוויזה קהילתית זמן חיפה

https://youtu.be/6J5MOVi5FXo 
 

29:07 

הימית של הפלמ"ח( ים)הפלוגה -סיפור הפל
סיפורים הקטנים שמאחורי הקלעים  חלק שני

 של הסיפור ההיסטורי הגדול

כתבת תחקיר וצילום של ציפי אילן 
 מטלוויזה קהילתית זמן חיפה

https://youtu.be/PXu6KNh9Qh0 
 

29:14 
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תזמון מוערך  קישור יוצרים תקציר
 בדקות

חיה נייס מספרת את ספור - "לבחור בחיים"
בעלה מיכאל )מיקי( שטיין שנפל במלחמת יום 

חודשים לא ידעו בוודאות האם  7כפור במשך 
הוא חי או מת או שבוי. חיה נותרה עם ילד קטן 

 ובחרה להתמודד.

 -מרכז תקשורת רחובות –חיה נייס 
"זכרון הסרט הופק במסגרת מיזם 

עולה בין יד לבנים, " שיתוף פמצולם
המרכז לתקשורת, החברה העירונית 

 לתרבות ועיריית רחובות

https://www.youtube.com/watch?v=6a
-eJTZrKkGU&list=PLxHl

RVSpmTgNBFKa1CTEkze8YQCh5gu
r&index=2 

 

12:16 

 12אסנת טל הייתה רק בת -" "לצנוח עם אוסי
כשאביה מוטק'ה טל )טלמון(, צנחן ותיק, נהרג 

בתאונת דרכים ליד יריחו. שאיפתו הייתה 
שהוא יצנח יחד עם אוסי לכשתגדל. אך לא זכה. 

הניח משפחה מלוכדת ואוהבת. כחצי שנה 
רה לאחר סיום הפקת הסרט , לצערנו אסנת נפט

. 

 ,מרכז תקשורת רחובות –-אסנת טל ז"ל
"זכרון הסרט הופק במסגרת מיזם 

" שיתוף פעולה בין יד לבנים, מצולם
המרכז לתקשורת, החברה העירונית 

 לתרבות ועיריית רחובות

https://www.youtube.com/watch?v=Q
-XGjnNM3_PA&list=PLxHl

TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpm
r&index=3 

 

12:47 

נפל במלחמת  יענקל'ה יעקוביאן - "לא נפרדתי"
. הוא ועדנה היו 24ששת הימים, והוא בן 

חודשים, הותיר אותה  בהריון.  11נשואים רק 
 הבן נולד לאחר מותו ועדנה בחרה בחיים, 

המרכז -מימון -עדנה יעקוביאן 
הסרט הופק  -לתקשורת רחובות

שיתוף  זכרון מצולם"במסגרת מיזם "
פעולה בין יד לבנים, המרכז לתקשורת, 

החברה העירונית לתרבות ועיריית 
  רחובות

https://www.youtube.com/watch?v=x
-wx_ByuLjh0&list=PLxHl

e8YQCh5guRVSpmTgNBFKa1CTEkz
r&index=4 

 

14:47 

סרטה של יהודית אברהמי על   - "שקופה"
אחיה שמעון בוכניק שלאחר שלחם במלחמת 

נפל בקבטיה. הסרט הוא, מספר על  -יום כפור 
האחים השכולים, התעלמות מכאבם, השתיקה 

שנים  16שליוותה את חייהם. יהודית היתה בת 
 כשאחיה נפל. 

לתקשורת המרכז -יהודית אברהמי
הסרט הופק במסגרת מיזם  -רחובות

שיתוף פעולה בין יד "זכרון מצולם" 
לבנים, המרכז לתקשורת, החברה 
 העירונית לתרבות ועיריית רחובות

e.com/watch?v=Ohttps://www.youtub
-FLfoBpUYjA&list=PLxHl

TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpm
r&index=5 

 

12:08 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6aeJTZrKkGU&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=6aeJTZrKkGU&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=6aeJTZrKkGU&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=6aeJTZrKkGU&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=QXGjnNM3_PA&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=QXGjnNM3_PA&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=QXGjnNM3_PA&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=QXGjnNM3_PA&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=xwx_ByuLjh0&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=xwx_ByuLjh0&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=xwx_ByuLjh0&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=xwx_ByuLjh0&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=OFLfoBpUYjA&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=OFLfoBpUYjA&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=OFLfoBpUYjA&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=OFLfoBpUYjA&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=5


 

תזמון מוערך  קישור יוצרים תקציר
 בדקות

אברהם יחיא כרמלי נפל   - "ניצחון הרוח"
בנים. אמם גידלה  5בקרבות כפר אוריה, הותיר 

דאג  - חיליק -אותם לתפארת, האח הבכור 
 שלכולם יהיו כלי נגינה והשכלה.

המרכז לתקשורת -חיליק כרמלי
הסרט הופק במסגרת מיזם  -רחובות

" שיתוף פעולה בין יד זכרון מצולם"
לבנים, המרכז לתקשורת, החברה 
 העירונית לתרבות ועיריית רחובות

https://www.youtube.com/watch?v=IV
-qxSgjrUNs&list=PLxHl

TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpm
r&index=7&ab_channel=ynkul 

 

16:00 

סרטו של בצלאל שרעבי   -""השמחה שנשארה
 לזכר אחיו עינן ז"ל.

המרכז לתקשורת -בצלאל שרעבי 
הסרט הופק במסגרת מיזם  -רחובות

" שיתוף פעולה בין יד "זכרון מצולם
לבנים, המרכז לתקשורת, החברה 
 העירונית לתרבות ועיריית רחובות

https://www.youtube.com/watch?v=Q
-NlqxHwYbAQ&list=PLxHl

TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpm
r&index=7 

 

12:44 

סרטה של דניאלה קדמי לזכר   - "דוד יוסי"
 אחיה יוסי טהר ז"ל.

המרכז לתקשורת -דניאלה קדמי
הסרט הופק במסגרת מיזם  רחובות

שיתוף פעולה בין יד  זכרון מצולם""
לבנים, המרכז לתקשורת, החברה 
 העירונית לתרבות ועיריית רחובות

https://www.youtube.com/watch?v=P
-H6U&list=PLxHlAsrW3Ma

TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpm
r&index=9&ab_channel=ynkul 

 

14:26 

סרטה של אהובה לוברטוסקי   - "לא עוד"
 לזכרו של אחיה סרן מאיר אלפרט ז"ל.

המרכז לתקשורת -אהובה לוברטובסקי
הסרט הופק במסגרת מיזם  -רחובות

שיתוף פעולה בין יד  "זכרון מצולם"
לבנים, המרכז לתקשורת, החברה 
 העירונית לתרבות ועיריית רחובות

https://www.youtube.com/watch?v=_0
-xHlICQu70&list=PL-k2

TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpm
r&index=10&ab_channel=ynkul 

 

11:54 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IVqxSgjrUNs&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=7&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=IVqxSgjrUNs&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=7&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=IVqxSgjrUNs&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=7&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=IVqxSgjrUNs&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=7&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=QNlqxHwYbAQ&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=QNlqxHwYbAQ&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=QNlqxHwYbAQ&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=QNlqxHwYbAQ&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=PAsrW3MaH6U&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=9&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=PAsrW3MaH6U&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=9&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=PAsrW3MaH6U&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=9&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=PAsrW3MaH6U&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=9&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=_0k2-ICQu70&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=10&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=_0k2-ICQu70&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=10&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=_0k2-ICQu70&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=10&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=_0k2-ICQu70&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=10&ab_channel=ynkul


 

תזמון מוערך  קישור יוצרים תקציר
 בדקות

סרטו של   - האיש והנתינה" –"שלום סטחי 
 אריה סטאחי לזכר אביו שלום סטאחי

המרכז לתקשורת -אריה סטחי 
הסרט הופק במסגרת מיזם  -רחובות

שיתוף פעולה בין יד  "זכרון מצולם"
לבנים, המרכז לתקשורת, החברה 
 העירונית לתרבות ועיריית רחובות

https://www.youtube.com/watch?v=e
-xHlDETUne_Guw&list=PL

TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpm
r&index=11&ab_channel=ynkul 

 

9:28 

ענת אשכנזי, אחות שכולה,   - "הורטיגו שלי"
מקבלת התקפי ורטיגו בכל יום השנה לאחיה 

ששי. הסבל הבלתי נתפס של האחים והאחיות 
 השכולים. 

- המרכז לתקשורת רחובות-ענת אשכנזי
 זכרוןהסרט הופק במסגרת מיזם "

שיתוף פעולה בין יד לבנים,  מצולם"
המרכז לתקשורת, החברה העירונית 

 לתרבות ועיריית רחובות

https://www.youtube.com/watch?v=qk
-UvfC42gFk&list=PLxHl

a1CTEkze8YQCh5guRVSpmTgNBFK
r&index=11 

 

12:10 

האח אליעזר ישי נפל בעת מילוי   - "מחבואים"
תפקידו. גדי היה בשנות העשרה, ממאן לקבל 
את הגזירה, נזכר במשחקים שהיה משחק עם 
אחיו. מרגיש שהוא התבגר בבת אחת ויש עליו 
אחריות כעת, סומכים עליו, הפך להיות האח 

 הבכור

-המרכז לתקשורת רחובות-גדי לוי
זכרון הסרט הופק במסגרת מיזם "

שיתוף פעולה בין יד לבנים,  מצולם"
המרכז לתקשורת, החברה העירונית 

 לתרבות ועיריית רחובות

.youtube.com/watch?v=lwhttps://www
-B4scxocyY&list=PLxHl

TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpm
r&index=12 

 

10:38 

אחיה של אורה דמתי,   - "אין מדברים על.."
אביהו אושרי, נפל בקרב בתל ענתר שברמת 

יאירה  -הגולן. מלבדה נותרו עוד שני אחים 
רוטשטיין ודורון אושרי, שאינם מוכנים לדבר 

שפקד את המשפחה. היא מבינה  על האסון
שהשתיקה היא דרך התמודדותם. אורה מכנסת 

את ילדיה ואת האחיינים ומעלה זכרונות על 
 .האח שנפל, קווים לדמותו

 -המרכז לתקשורת רחובות-אורה דמתי 
זכרון הסרט הופק במסגרת מיזם "

שיתוף פעולה בין יד לבנים,  מצולם"
המרכז לתקשורת, החברה העירונית 

 לתרבות ועיריית רחובות

https://www.youtube.com/watch?v=zv
-6kNT3r1Rg&list=PLxHl

e8YQCh5guRVSpmTgNBFKa1CTEkz
r&index=13 

 

21:24 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eDETUne_Guw&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=11&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=eDETUne_Guw&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=11&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=eDETUne_Guw&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=11&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=eDETUne_Guw&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=11&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=qkUvfC42gFk&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=qkUvfC42gFk&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=qkUvfC42gFk&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=qkUvfC42gFk&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=lwB4scxocyY&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=lwB4scxocyY&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=lwB4scxocyY&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=lwB4scxocyY&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=zv6kNT3r1Rg&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=zv6kNT3r1Rg&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=zv6kNT3r1Rg&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=zv6kNT3r1Rg&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=13


 

תזמון מוערך  קישור יוצרים תקציר
 בדקות

מיצכה )עמית חסדאי(   - "למיצקה באהבה "
בגזרה המזרחית   1994-, נפל ב1991-התגייס ב

 מיצכהפתיחת ציר. ל במארב מחבליםבלבנון, 
היה ספורטאי, רקדן בלהקת הדרים ברחובות, 

בחור משכמו ומעלה. אחייניו, שלא הכירוהו, 
  מספרים עליו.

המרכז לתקשורת -משפחת חסדאי 
הסרט הופק במסגרת מיזם  -רחובות

שיתוף פעולה בין יד  זכרון מצולם""
לבנים, המרכז לתקשורת, החברה 
 העירונית לתרבות ועיריית רחובות

-https://www.youtube.com/watch?v=E
-k_6_CfuvM&list=PLxHl

TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpm
r&index=15&ab_channel=ynkul 

 
 

15:38 

סרט המתאר את מותה   - לם""לא אתחתן לעו
בתאונת דרכים מחרידה  של עינב מדהלה ז"ל 

חיילת ששרתה בהר דוב, עת המשאית שבה 
נסעה התדרדרה מהכביש כתוצאה מאיבוד 

 שליטה של הנהג. 

המרכז לתקשורת -בצלאל מדהלה ז"ל 
הסרט הופק במסגרת מיזם  -רחובות

שיתוף פעולה בין יד  זכרון מצולם""
לבנים, המרכז לתקשורת, החברה 
 העירונית לתרבות ועיריית רחובות

https://www.youtube.com/watch?v=u
-xHlTBUK_SNNBo&list=PL

TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpm
r&index=16&ab_channel=ynkul 

 

14:39 

עליזה פרוכטר מציבה יד   -" "שלנו שלכם
לאחיה הגדול ממנה שלום חזיזה )בן אסתר 

 1962וניסים( שנפל במילוי תפקידו בשנת 

המרכז לתקשורת -עליזה פרוכטר 
הסרט הופק במסגרת מיזם  -רחובות

פעולה בין יד שיתוף  זכרון מצולם""
לבנים, המרכז לתקשורת, החברה 
 העירונית לתרבות ועיריית רחובות

https://www.youtube.com/watch?v=go
-list=PLxHl1GrcTZKw0&

TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpm
r&index=17&ab_channel=ynkul 

 

9:40 

  

https://www.youtube.com/watch?v=E-k_6_CfuvM&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=15&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=E-k_6_CfuvM&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=15&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=E-k_6_CfuvM&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=15&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=E-k_6_CfuvM&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=15&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=uTBUK_SNNBo&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=16&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=uTBUK_SNNBo&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=16&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=uTBUK_SNNBo&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=16&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=uTBUK_SNNBo&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=16&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=go1GrcTZKw0&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=17&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=go1GrcTZKw0&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=17&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=go1GrcTZKw0&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=17&ab_channel=ynkul
https://www.youtube.com/watch?v=go1GrcTZKw0&list=PLxHl-TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpmr&index=17&ab_channel=ynkul
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 בדקות

אבי דרימר מפיק סרט לזכרו של   - "עד כלות"
ששת הימים אחיו משה דרימר, שנפל במלחמת 

בגולני, נשלח לכבוש את  ולחםהיה חבלן   1967
. הזחל"ם שלו ספג פאחר-המוצב הסורי בתל

פגיעה ישירה והחל לבעור. למרות שניתנה 
פקודה לנטוש את הזחל"ם, משה דרימר המשיך 

להפעיל את המקלע מתוך הזחל"ם הבוער כדי 
 על מעשיו הוענקלכפות על חבריו, עד שנשרף.  

 לו עיטור הגבורה

 -המרכז לתקשורת רחובות-אבי דרימר 
זכרון הסרט הופק במסגרת מיזם "

שיתוף פעולה בין יד לבנים,  "מצולם
המרכז לתקשורת, החברה העירונית 

 לתרבות ועיריית רחובות

https://www.youtube.com/watch?v=M
-LxHl6_YcjahOqE&list=P

TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpm
r&index=18&ab_channel=ynkul 

 

12:08 

ליזה הרצפלד מפיקה   - "כי לא נותר בי כוח"
סרט לזכרו של אחיה יוסי )יוסף( יונה. יוסי היה 

הצבאית.  בחור שקט ומופנם, למד בפנימיה
השתתף בקורס חובלים היוקרתי ושבוע לפני 

הודח. לאחר מכן הוצב  -סיום הקורס 
בתותחנים אך לא היה מרוצה. כתוצאה מכך 

המשפחה הקימה אנדרטה . 1980התאבד בשנת 
 .בישיבת הדרום לזכרו 

המרכז לתקשורת -ליזה הרצפלד
הסרט הופק במסגרת מיזם  -רחובות

בין יד  שיתוף פעולה זכרון מצולם""
לבנים, המרכז לתקשורת, החברה 
 העירונית לתרבות ועיריית רחובות

https://www.youtube.com/watch?v=e
-ODswtgwoOY&list=PLxHl

CTEkze8YQCh5guRVSpmTgNBFKa1
r&index=19&ab_channel=ynkul 

 

13:50 
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תזמון מוערך  קישור יוצרים תקציר
 בדקות

אורי נתני מספר על אחיו   - "חסר לי אח"
מלחמת יום כפור, נפצע במהלך הבוגר אביעד: 

 נישא הוליד ילדים ונהרגקשה,אחרי שיקום, 
בתאונת רכבת בשדות קבוץ צרעה. איבריו 

נתרמו. אורי מדבר על רגשותיו כאח שכול, כיום 
הוא  חלק מצוות מודיעי הנפגעים למשפחות  

 .אלוף-בדרגת סגן

 -המרכז לתקשורת רחובות-אורי נתני
זכרון הסרט הופק במסגרת מיזם "

שיתוף פעולה בין יד לבנים,  מצולם"
ית המרכז לתקשורת, החברה העירונ

 לתרבות ועיריית רחובות

https://www.youtube.com/watch?v=M
-UO9c&list=PLxHl-zLf09

TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpm
nkulr&index=20&ab_channel=y 

 

17:09 

לוי מספרת על אחיה -סונינו -יעל  - אחי מנו
 1993עמנואל סונינו, שנהרג בשנת  -הקטן מנו 

בפעילות מבצעית במסגרת שרותי הבטחון, 
 כשאשתו היתה בהריון.

המרכז לתקשורת -יעל סונינו לוי
הסרט הופק במסגרת מיזם  -רחובות

שיתוף פעולה בין יד  זכרון מצולם""
לבנים, המרכז לתקשורת, החברה 
 העירונית לתרבות ועיריית רחובות

https://www.youtube.com/watch?v=Je
-xHlbtagAcDuw&list=PL

TgNBFKa1CTEkze8YQCh5guRVSpm
r&index=21&ab_channel=ynkul 

 

13:15 

סיפורם של לוחמי   - ויש לנו מדינה -ניצחנו
 תש"ח תושבי רחובות

https://www.youtube.com/watch?v=Q המרכז לתקשורת רחובות-פנינה חממי 
-MU&list=PLxHl-Ux6mtb4

TgNBFKZDFSkqeSPQ0DoPj6rIkluo&i
ndex=120&ab_channel=ynkul 

 

33:22 

חודשים עבר 8היה בשבי הסורי  -אורי שחק
עינויים קשים מספר על אובדן חבריו הטייסים 

במלחמות ישראל ואיך מתמודדים עם שכול 
 בשבי ובחיים. מספר על אובדן

מפגש אקטואליה של העיתונאי אליהוא 
אגודה ישראלית לתקשורת  -בן און  

 קהילתית

http://www.video.comtv.co.il/?p=5158 
  

 

25:30 

הדרך נסללה עם תחילת   - דרך הביטחון חלק א
את תל אביב דרך חולון  העצמאות. חיברה מלחמת

לראשל"צ ועקפה את השכונות הערביות בדר' ת"א 
ויפו ואת הכפרים הערביים אזור ובית דגן. 

מראשל"צ המשיכו השיירות לירושלים 
 הדרום ולישובי

https://www.youtube.com/watch?v=qQzgEF של ארגון גמלאי צה"ל-וידיאו צוות
a6FWY&t=2s 

 

7:19 

הדרך נסללה עם תחילת  -דרך הביטחון חלק ב
את תל אביב דרך חולון  העצמאות. חיברה מלחמת

לראשל"צ ועקפה את השכונות הערביות בדר' ת"א 
ויפו ואת הכפרים הערביים אזור ובית דגן. 

מראשל"צ המשיכו השיירות לירושלים 
 הדרום ולישובי

https://www.youtube.com/watch?v=xD4Ebu של ארגון גמלאי צה"ל-וידיאו צוות
LQgNU 

 

6:15 
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