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 היכל הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל 
 הר הרצל, ירושלים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיורים מודרכים וביקורים אישיים בהיכל

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

לי מערכות ישראל מכיל בחובו אלפי סיפורים אישיים של נופלים אשר יחדיו היכל הזיכרון הממלכתי לחל
 יוצרים את סיפורה ההיסטורי של הקמת מדינת ישראל ועצמאותה.

 
ניתן לקיים בהיכל סיורים מודרכים או ביקורים אישיים בתאום מראש. בסיורים המודרכים יחשפו 

ויערכו מסע מודרך לאורך קיר השמות, שבו   יתיים השונים ששולבו בהיכליהמבקרים למרכיבים החוו
 ישלב המדריך סיפורים אישיים של כמה מהנופלים לאורך ההיסטוריה של תקומת המדינה. 

 תוכן הסיור יותאם לכל קבוצה ואפיוניה ויימשך בין שלושת רבעי שעה לשעתיים.
 

סיפורי  יפורי מלחמות ישראל;סיפורים של נופלי היום הזה; ס -נושאי סיורים לדוגמא: "כי מדי דברי בו"
 גבורה; בעקבות  נשים לוחמות ועוד.

 
ת ידע מוסמך בנושא תקומת מדינת ישראל, להנחיל ייהקנלנועד ומשמעותי ו הינו חוויתי הביקור בהיכל

להוות מקור ליצירת ולהפוך את ההנצחה לחיה ונושמת,  ,, לשמר את זיכרון הנופליםומורשת ערכים
 ת האישית.הזהו חיזוקושייכות 

 
שילוב סיפורים אישיים של נופלים מתקופות שונות יצור למעשה נגיעה באבני דרך לאורך תהליך הקמת 

 המדינה וההגנה המתמשכת על קיומה ועצמאותה, וישקף למעשה את כול הסיפור כולו.

אחד בתוכו את מ, שלראשונה מאז קום המדינה  ייחודי הנצחה היכל הזיכרון בהר הרצל הינו אתר
 ראשית ההתיישבות הציונית ועד ימינו אנו. מל כלל הנופלים במערכות ישראל שמותיהם ש

 
 יודלקו בו הנרות לכלל הנופלים.האזכרה השנתי שלו וביום הזיכרון בהיכל יודלק נר לכל חלל בתאריך 

 
יום  המתבטאת בציוןהנופלים, להנצחה אישית ההיכל משלב בין הנצחה ממלכתית, המתייחסת לכלל 

 האזכרה השנתי של כל נופל ונופלת .
 

טקסי הזיכרון הרשמיים יערכו ברחבה המרכזית של ההיכל, ומכובדים מכל העולם יוזמנו אליו להנחת זר 
 . והגנה על עצמאותה תקומת מדינת ישראלשנפלו למען לזכר חללי המערכות 



 

 

 
 :דרכי התקשרות

  20-0626022טלפון :  

 20-0626022פקס: 

 MEMORIAL_HALL@MOD.GOV.IL דוא"ל:

 6006220 מיקוד ,ירושלים , 06062ת.ד. , כתובת: הר הרצל 

 

 שעות פתיחה:

 .01:22 - 26:22 : בשעות  ה'  -א'  ימי

 .00:22 - 26:22יום ו': 

 היכל הזיכרון הממלכתי סגור בשבתות, ערבי חג וחגי ישראל.

 יש לעקוב אחר הפרסום. -תיחה* ייתכנו שינויים בשעות הפ

 

 משך הסיור:

 שעה וחצי. –סיור מלא בהיכל 

 דקות. 20  -סיור בסיסי 

 

 שעות מענה טלפוני:

 .  06:22 - 26:22ה : בשעות -ימים א

 . 20-0626022בטלפון:

 

 תיאום סיור:

 סיור לקבוצות מאורגנות בתיאום מראש בלבד.

 משתתפים. 02הסיור מתבצע בקבוצות של עד 

 ורים בתוך ההיכל יעשו על ידי מדריכי ההיכל בלבד.הסי

 הסיור ללא עלות כספית.

 סיורים לתלמידי בתי ספר יתבצעו מכיתה יא'.

 ומעלה. 06תכני הסיור מתאימים לגילאי 

 

 נגישות:

 ההיכל מונגש לבעלי מוגבלויות בניידות.

 כיצד מגיעים:

 לים.ההיכל ממוקם בכניסה לבית העלמין הצבאי, הר הרצל בירוש

 ניתן לרשום בוויז: היכל הזיכרון הממלכתי הר הרצל ירושלים.

 דרכי הגעה:

 .02,02,02,06,002,02,06קווי האוטובוס המגיעים למקום: 

 הרכבת הקלה: תחנה אחרונה , הר הרצל.
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