
יד לבנים

ארגון 
 אלמנות 

ויתומי צה״ל

נזכור את כולם
אלונים

אברמוביץ' אליהו
אפשטיין דני
ברמן רחביה

גל אהרון
דכינגר מנשה

ויסמן חיים
ורמונד שמואל

חן שרון
חצב  יעקב

ליבן דן
נגל אשר
פיין עוזי

קידר אורי
קרש יעקב

בית לחם הגלילית
אקרמן ישראל

בקמן יוסי
כפרי יאיר

פרידמן אמנון
קשת דוד

בית שערים
איילי רם

בירמן צבי
בנדרלי עוזי

ברנובסקי דב
גבע טל

גלוברזון אהרון
גרניט גרייצר שי

דרוקר אריה

פינסקי יוסף
פלצר יחיאל
צפריר יאיר
רבינוב רות

רוזנטל-קרוגלין אשר
שוורצטוך בצלאל

שוישה יוסי
שוסטרמן ישעיהו

שחר יואב
שכטר פנחס

שרון עמוס
שרון רוני

גבעת אלה
כהן שלום

גזית
בארי גדעון

גוטמן רון
גרינברג מאיר
ליטווק אלעד
ליפשיץ אורן

מרדכי אברהם
 סבח אליעזר

קשתי יהל
שולשטיין מאיר

שניצר יצחק
גניגר

אגוזי שי
בגרד יחזקאל

ברגמן ג'רי
גולד אברהם
גשרי שרגא

דובר שחר 
דוידאי אלכסנדר
זילברמן שמעון

זרחי  מאיר
לנדאו עמנואל

מלר מאיר
סלע ישראל

קורנברג דניאל
שילוני יגאל

דברת
בונדי מאיר

ברג קובי
ישראלי דוד

ישראלי אפרים
פריד אורי

פריד שמואל
פריד חיים

שחר עמוס
שטדלר יוסף

הושעיה
פישר גלעד

נח אורן-שמחה
היוגב

גרשטיין ארז
דגני דני
דגני שי

הלפנד יואב
יעקובזון אמנון

פייבל אורי
קורן יוסי

קרמר יורם

הסוללים
בן יהודה אדם

יפעת
אגסי אריה
איילי עופר

בורשטיין עוזי
ביטמן דודו
ביטמן רמי

בירנבאום מתי
בן-חיים ניר
ברוד חיים

ברזילי יובל
גולדהור יאיר

דיטל אבנר
הלפרין ישראל
יהלום אביגדור

 לוין אריה
מירום אמציה

נבו דוד
 עדיני דינה
פיין שלמה

פסחי נמרוד
קוצר חיים
קושט חגי

רייזנר יהודה
שכנאי עודד

כפר ברוך
אפרימוב יונתן

דיקר ארז
וייס יעקב
כופר רוני

פריזנט יורם
צימרבליט שמואל

כפר גדעון
שטיגליץ אליהו 

כפר החורש
גפני שלמה

דווידוביץ מתיתיהו
הלפרין דניאל

המבורגר נמרוד
וצלר אבי
חנוך מץ

יוחנן פליישר
שטרנזיס משה

כפר יהושע
אושרי דניאל
אנקורי אופיר

ארזי מרדכי
בן-עקיבא גיל

בן-עקיבא גילה
גלינקא שמואל

גרייצר דב
חופשי מאיר

יזרעאלי עודד
יזרעאלי צבי
ישראלי יאיר
ישראלי עוזי
לב-טוב עמי
סגל עמיהוד
עמית מיכל

פיזי יוסי
צור עמיהוד
קפצן יוסף

קורן יהושע
שולמי יצחק
שולמי הניה

שפירא אליעזר

מזרע
אנגלמאייר יעקב

אגוזי משה
אורן אהוד

אמסטר אליהו
אמרנט בן-ציון

ארבל ארז
ארצי עמוס

אשל אוריאל
גרוס שמואל
הורוביץ יוסף
חייקוב אלכס

טישלר דוד
כץ דן

ליאופולד יצחק
מעין עמיקם

מילשטיין נחמיה
ניר משה
נדב משה
סובול דוד
סמסון חנן

סדן צבי
פוביסטייסקי ראובן

פורת עלי
פרוכטר יצחק

קרביצקי שמאי
קשת שאול

רמון עוזי
שרר אדם

שלומי אהרון
תמיר בן-עמי

מרחביה מושב
ארליכמן ישראל

זהבי אברהם
יושפה יחיאל

פלק אהוד

הירשפלד נתן
זיו זלוסצר חיים

צפורי שלמה
רז אלחנן
שיצר דן

שרוני אליעזר
בלפוריה

גן שמואל
 הדרי אוהד

זוסמן ארנון 
 מאיר יערה

נאדל אברהם 
פודולר אהרון
שושני יעקב
 שחר שמעון

שניידר יצחק
שניידר שלמה

גבת
אוברפירסט עמירם

בלנדר אהרון
ויגודסקי עמוס
ישראלי גרשון

כהן ישעיהו
כנעני מרדכי

מגל דוד
מילר יצחק

מן יצחק
נתן זיוה

סולומון רוברט
פוקס משה
פוקס  אסף

פלק יורם
פלק שמחה
ציפמן חיים

שוורצמן אריה
מרחביה קיבוץ
אשכנזי אפרים
בוכן אלכסנדר
גוטוביץ יעקב
גלעדי שמואל

הדסי יונתן
וג יעקב

יערי חיים-מנחם
לבבי אוכמא
להבי יצחק

לויכטר ראובן
מייזלר דוד
מילוא יוסי
מינצר נדב

מינצר עזרא
מן צילקה

פפינגסט חנן
קראוזמן אריה

קריו רביב
שחר אהוד

נהלל
אבידב איתן
אבידב גדעון

אלקנה שאול
 אלברט משה
אשכול עודד
בן-ברק זהר
בנימיני ארז

בן-דוד עמוס
בן-טוב יוסף

בן-נתן גדי
בצר משה

גזרי מנחם
גלותמן אברהם

דיין זהר
הדר אבנר
הלוי יצחק

זהרוני משה
זמל ישראל

זרחי נחום
זרחי צור

יהודאי מלכה
יעקובוביץ' אריה

יעקובי דוד
יעקובי יוסף

יפה משה
כהן משה

לבנה יצחק
לוי מיכאל

ליס דוד
ליברמן עודד
מקלר אריה

מקובסקי-נפתלי 
עמיקם

סלוצקי אריה
עמית זאב
פיין עמוס
פלד יצחק

קרסיק יעקב
רילוב זאב
רמון אילן
רמון אסף

שמחוני אריה
שרון יוחאי

שבט אליעזר
שבט מנחם
סואעד דיב
 סואעד עבד

 אלסלאם חוסיֿן
סואעד סמי מוחמד

עדי
גבריאלי יפעת

שרון שלומי
עין דור

בן-נתן צבי
וירצברגר שאול

זליגמן דב
זמיר ירון

יהלום אריה
כץ בנימין

לבנברג רפי
לוי אריה

לורד אבנר
סרי חנן

פרץ אמוץ
שקמה יניב

ציפורי
אהרון שלמה
טמרסון יניב

רמת דוד
אדלשטיין משה

בלומברגר עזריאל
האוזר אברהם
וולוצקי בנימין

קהירי ירון
שריד

אברמוביץ אהוד
אגסי אהרון
ברעם אבי

הילדסהיים שמואל
וישניוב יאיר
וויסבוך רמי

חרמוני נחשון
יונתן ליאור
לביא אמנון

לופו יהודה
פוגלמן אריה

פלד דן
סטרולוביץ ישראל

רוזנפלד יהודה
רום אבשלום

רזניק אלי
שיין ברי

שקד עמירם
שץ יורם

שדה יעקב
אופנהיימר דב

ברנובסקי ברוך
וייל דניאל

יוגב זאב
לנצקרון שלמה

מיצמכר אברהם
סנדובסקי יוחנן

פרידמן משה יהודה
תל עדשים
 איתן יורם

איתן רפאל
אלוני דוד

גור אריה דוד
גרנוב שלמה
ויניק שמריהו

וקסנברג עמירם
יעקובי יוחנן

מייזל יאיר
צימבל גדעון

שטיינברג משה
תמרת

טוראל עפרי
שטוקלמן גלעד

שמי יובל

משפחות יקרות,
משפחות רבות בעמק שכלו את יקיריהן במערכות ישראל. 

בעמק - כמו במדינה כולה – כל אחד חווה אבל על מי 
שנפל. אין ישראלי שלא חש קרבה אליכם בני המשפחות. 
כבכל שנה, אנו עומדים מולכם רוצים לחזק אתכם ולהביע 

את הוקרתנו ולא תמיד מוצאים את המילים... 
זכר יקיֵריכם חי בלב כולנו. חסרונם מורגש וכואב בבתיכם 
ובמשפחותיכם, ואנו חסרים אותם בשבילי העמק, במראה 

העונות המתחלפות ובאירועים השונים. יש לפעמים 
שנקודות בנוף, מילה, חוויה או פעולה שלפתע מזכירים חבר, 

ידיד, או בן משפחה שאיננו.   
"לכל איש יש שם" אמרה המשוררת זלדה. ואפשר להוסיף 

על כך – כל איש מותיר את זכרו בלב אוהביו. בספרנו 
את סיפוריהם של יקירכם-יקירנו, נוספים אנשים למעגל 

הזוכרים, וצעירים יעבירו אותם לבניהם.
השנה, החברה הישראלית מתמודדת עם תופעה ייחודית 

שלא היינו מוכנים אליה – מבחן עמידה באתגר חדש 
ולא פשוט. איננו יכולים להיפגש, כמנהגנו, לכבד את זכר 
הנופלים. אנו מעלים את זכר היקרים בחוג המשפחה, או 

אפילו לבד בבית. השנה, היום הזה קשה יותר מתמיד. 
החוזק והעוצמה שאנו נדרשים אליהם, שואבים כוחותיהם 

מהדוגמה שהתוו לנו יקיריכם.

יצחק שלו כתב:
"כי לא רצו בשיר ולא במקום כבוד

המתנוסס, שחור, בראש הגיליון.
לרב-טוראי נערה הייתה בעיר

עמה נכסף לצאת, לקטוף כלניות.
ולא רצו בנאום הספד, במטח ירי,

וכל חפצם – לשוב הביתה למועד".

אתם במחשבותינו ובלבנו...  

שלכם, 

בשם תושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל
אייל בצר, ראש המועצה


