
מיזם ''הלב זוכר'' הופק בהתנדבות מלאה ובלב אוהב 
בהוקרה  חפר,  שלומית  והאוצרת  האמנית  ידי  על 
ובהערכה לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. מטרתו 
הייתה לאפשר לכל גווני העם לבטא את אחדות הכאב 

ואת כוח העמידה המשותפת למול השכול.

המיזם נולד מתוך תפיסתה, כי מהיצירה המשותפת 
של עשרות אלפי הלבבות האדומים, עולה כוח החיים 

ומסר ברור - הלב זוכר!

הלב זוכר את מסירות ליבם של עשרות אלפי החללים 
והנופלים.

הלב זוכר את כאב ליבם של בני המשפחות וקהילות 
השכול.

הלב זוכר את תקוות הלבבות לחיים של שלום ושקט.

הלב זוכר...

שורות ארוכות, נצחיות, אדומות ובוהקות, ממלאות את 
מרכז רבין לרגל שנת ה -70 למדינת ישראל.

ילדים, נוער, חיילים ומבוגרים סללו את שביל הזיכרון 
הקולקטיבי המרגש, המורכב מיותר מ -27,000 לבבות 
אדומים, כמספר הנופלים במערכות ישראל ובפעולות 

האיבה לאורך שנותיה של ישראל.

תהליך היצירה ארך ארבעה חודשים וסחף כ -6,000 
יוצרים בכ -210 מרכזי פעילות מכל רחבי הארץ ומחו"ל.

עשרות אלפי זיכרונות אישיים נאספו יחד לפסיפס זיכרון 
אנושי קולקטיבי ייחודי, חי ומרגש.

כשנצעד בשביל הזיכרון המתפתל, נבחין בפרטים 
המייחדים אותו. כל אחד מהלבבות נוצר בקפידה ובכוונה 
עמוקה ומביא לביטוי את רחשי לב יוצרו - את זיכרון לבו.

לצד ההקפדה על אחידות המימד והגוון, ניתנה לכל יוצר 
האפשרות להביע את דרכו הייחודית והיצירתית להוקרת 

הנופלים.

אתם המבקרים, מוזמנים ללכת לאורכו של שביל הלבבות 
הזוכרים, להתבונן ולראות את הייחוד של כל לב, לגעת, 
לחוש, לקרוא את ההקדשות שכתבו היוצרים, להזדהות 

ולהוקיר.

הלב זוכר



Tens of thousands of personal memories were gathered and together 
they compose a unique, lively and emotional mosaic of collective 
human memory. 

As we walk through the path of memory, we will notice the special 
details that make it unique. Each of the hearts was carefully created, 
with much emotion and intent to express the emotions of each of the 
creators –  the memory of their heart.

All the rows are unified, sharing the same shade and dimensions, but 
the details of each heart show the unique and creative way by which 
each artist honored the fallen.

We invite you to visit, walk along the path of hearts and memories, 

observe and see the uniqueness of each heart. You are invited to 
touch, feel, read the dedications written by the artists and creators 
of the hearts, identify and cherish.

The artist and curator Shlomit Hepher voluntarily produced the “Heart 
Remembers” Project with much love, in honor and appreciation to the 
fallen soldiers and victims of terror acts.

The Projects was aimed to allow an expression of unity shared by all 
the different shades that compose the Israeli nation – unity of pain 
and strength as we all stand together in face of bereavement.

The Project was born out of Shlomit’s view that this joint creation of 
tens of thousands of red hearts express the power of life and a clear 
message - the heart remembers!

The heart remembers the bravery and dedication of the tens 
of thousands of fallen soldiers and citizens.
The heart remembers the heartache of the bereaved families 
and communities.
The heart remembers our heart’s hope for a life of peace 
and quiet.
The heart remembers ...

Children, youth, soldiers and adults paved this 
moving path of collective memory that is composed  
of more than 27,000 red hearts,as the number of 
fallen soldiers and victims of terror acts.  

The creative process took four months of collaboration 
with about 6,000 artists and creators from 210 activity 
centers located in Israel and abroad.

The Heart
Remembers

Long, eternal bright red rows fill Rabin Center,
marking the State of Israel 70th anniversary.  
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