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יום המורשת נפתח בפעילות בשלושה אתרי הנצחה לבוגרי  

 .  שנת שירות שנפלו בעת שירותם הצבאי

 

 

 

 נגבה  –גבעת תום ותומר 
 .נספי אסון המסוקים 73-אתר הנצחה ל

 גן הבנים
 עברוןקיבוץ 

 גן מורן
 נוה הדסה -הציוני הנוער כפר 

 בכל אתר הנצחה 100כ, שינשינים לקחו חלק ביום המורשת 300כ



 גבעת תום ותומר

,  כיתאיןהוקם לזכרם של תום , בסמוך לקיבוץ נגבה -" גבעת תום ותומר"
שנספו באסון  , שנולד בקיבוץ שובל וגדל  בנווה שלום ותומר קידר מנגבה

 .המסוקים
 
יצחק  .( מיל)נפגשו עם אבותיהם של תום ושל תומר ועם אלוף  שינים"הש  

וערכו סיור מודרך בגבעה בהדרכתו של אמציה שניידר מקיבוץ  , בריק
 .נגבה שמנהל את האתר

 

 

 מנווה שלום -ל "ז כיתאיןאבא של תום 

 ל מנגבה"אבא של תומר קידר ז



 גבעת תום ותומר

 יצחק בריק בגבעת תום ותומר.( מיל)האלוף 



 גן מורן –נווה הדסה 

בלב כפר הנוער נווה הדסה הוקמה פינה 
ל מקיבוץ אשדות יעקב  "לזכרו של מורן כהן ז

שנפל במלחמת לבנון השנייה והיה  , איחוד
 .  בכפר שינשין

 
הקומונה של לפני שנתיים בחרה כפרויקט  

"  גן חיים" –סיום לבנות פינת זיכרון עבורו 
שעת  , שישמש את הכפר כולו לפינת התכנסות

חניכים או ישיבת צוות והקומונה של השנה 
 .  ממשיכה ומרחיבה את הפרויקט

 
נפגשו עם משפחתו של מורן                   שינים"הש

ז שהקימו את                  "ועם נציגי קומונת תשע
ולאחר מכן קיימו שיחה                          , הגן

בן וחבר קיבוץ  , ל שאול ישראלי"עם סא
 .  של חיל השריון 7ד בחטיבה "כנרת ומג

 ל"שמוליק של אבא של מורן ז

 אשדות יעקב איחוד



 הגן של פז –גן הבנים 

 

תוסס ושוקק חיים בקיבוץ  גן 
עברון שנבנה לזכרו של פז אליהו 

בכפר הילדים   שינשיןשהיה , ל"ז
 ".  צוק איתן"נרדים בערד ונפל ב

אורי אליהו ומתן אליהו פגשו  
 השינשיניםכמידי שנה את 

 

נפגשו עם משפחתו של   שינים"הש
,  רונן מרלי.( מיל)מ "פז ועם אל

ובעברו  , כיום ראש עיריית נהריה
,  ם של פיקוד הדרום"קצין אג

מפקד  , ח"ביסלממפקד חטיבת 
עוצבת ברעם ומפקד גדוד צבר של  

 חטיבת גבעתי



 
 

 .הזיכרוןמכל מפגשי  השינשיניםהגיעו , המרכזי שהתקיים באנדרטת הקיבוציםלטקס 
                                          שבקיבוץ מגן " ביכורים"ביצעו את קטעי השירה מתנדבי שנת השירות מקומונת בטקס 

 .  על עצמם את החלק האומנותי בטקסשלקחו 

 


