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 2מתוך  1עמוד 

 

 בהם יתקיימו טקסי זיכרון אנדרטאות ברחבי הארץרשימת 

 

 אזור שם האנדרטה מס"ד
 מרכז גלעד ללוחמי גבעתי וקרייתי שנפלו בשיירת בן שמן 1

 מרכז יער בן שמן-אנדרטה לזכר חללי הפלוגה הדתית מחי"ש תל אביב 2

 מרכז מצבה לזכר הנופלים בקרבות קולה במלחמת העצמאות 3

 מרכז צומת אפק –אנדרטה לחללי האצ"ל וההגנה בקרב לשחרור ראש העין  4

 מרכז אנדרטת הצנחנים בצומת בילו 5

 מרכז סימון שכונת קטמון ירושלים-אנדרטת סן 6

 מרכז אנדרטת אגרוף ורומח 7

 מרכז אנדרטת חללי המח"ל 8

 מרכז אנדרטה לפורצי הדרך בירושלים 9

 מרכז צומת מכבים -אתר הצחה לנופלי אזור מודיעים  10

 מרכז ראשון לציון –הלוחמים שנפלו בפעולות הקומנדו הימי בלבנון  12על שם  13שייטת  11

 מרכז צומת בית דגן –בית אבו ג'בן אנדרטה לזכר הפשיטה על  12

 מרכז רמלה -אנדרטה לחללי האצ"ל שנפלו במערכות רמלה בתש"ח  13

 מרכז אנדרטה לזכר בני היישוב שנפלו במערכות ישראל , גני תקווה 14

 מרכז נתניה -אנדרטת חטיבה ומחוז אלכסנדרוני  15

 מרכז קרית גת –אלכסנדרוני בקרב בעיראק אל מנשייה אנדרטה לחללי חטיבת  16

 מרכז נחשונים –אנדרטה לזכר ארבעה שנפלו בקרב חוליקאת  17

 מרכז סנהדריה 18

 מרכז צומת ניצני עוז –במלחמת ששת הימים  5אנדרטה לנופלי חטיבה  19

 דרום פארק סיירת שקד באופקים 20

 דרום 53גבעתי  21

 דרום חטיבת גבעתי 54אנדרטה לזכר נופלי גדוד  22

 דרום כביש צומת הנגב -באר שבע 99אנדרטה לזכר חללי חטיבה  23

 דרום אתר הנצחה לנופלים בגשר עד הלום 24
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 דרום צומת קמה –אנדרטה לזכר נופלי חטיבת יפתח בנגב במלחמת העצמאות  25

 דרום צומת גבעתי )חוליקאת(-כביש שדרות –מחטיבת גבעתי  52אנדרטה לחללי גדוד  26

 דרום רביבים -כביש משאבי שדב  -אנדרטת ביר עסלוג'  27

 דרום אילת -דגל הדיו  28

 דרום 113גבעת ארנון  - 51אנדרטת גדוד  29

 דרום חץ שחור 30

 צפון יער עין זיתים – 37אנדרטת חטיבה שריון  31

 צפון צומת בית המכס-גדות 91כביש  –אנדרטת מצפה גדות לנופלי עוצבת הגולן  32

 צפון אורטל-צומת שיפון 91כביש  – 679אנדרטה לחללי חטיבה  33

 צפון אלמגור –אנדרטה לזכר הנופלים בקרבות תל מוטילה  34

 צפון מלכיה –אנדרטה לזכר לוחמי פלמ"ח בקיבוץ מלכיה שנפלו בקרב הראשון  באזור  35

 צפון עמק חפר –אנדרטת קרב כיבוש קאקון על ידי לוחמי חטיבת אלכסנדרוני  36

 צפון חיפה – 22גשר גדוד  37

 צפון צפת -אנדרטה לזכר הנופלים בקרבות במצודה במלחמת העצמאות  38

 צפון עין אילה –אנדרטה לנופלים במבצע שוטר במלחמת העצמאות  39

 צפון צומת גולני – 288חורשה לזכר חללי פלוגת סיור  40

-, רמת מגשימים98כביש  –תל סאקי  –אנדרטה לחללי הקרבות במקום במלחמת יום הכיפורים  41
 אלוני הבשן

 צפון

 צפון 98כביש -ציר הנפט –סופה  53אנדרטה גדוד  42

 צפון אנדרטת נווה אטי"ב 43

 צפון בוקעתא-רום-, אל98כביש  – 7אתר הנצחה פלס"ר  44

 צפון אנדרטת אכזיב 45
 צפון אנדרטת אחיהוד 46
 צפון אנדרטה בכרמיאל 47
 מרכז מבואות ירושלים )מבשרת ציון(אנדרטה לזכר המגינים על  48
 מרכז לוח זיכרון לחללי חטיבת ירושלים בקרב מול עמדות הירדנים  49
 מרכז אנדרטה לנופלי האצ"ל בכיבוש מלחה  50

 


