
 

 

 2020יום הזיכרון לשואה ולגבורה תש"פ, 

תארגן בהתאם. מצורפות מספר נו המציאות הנוכחיתקבל את נהשנה נציין את יום השואה באופן שונה, 

להשתמש בהצעות אלה או בחלקן, או לפתח  ותאנו מציע ,כל קהילה תבחר את הדרך המתאימה לה - הצעות

 . קיבוצכםמשהו הנכון ל

עוקבות ורואות כיצד אתם פועלים בצורה המעוררת כבוד, את אנו  -קיבוצים הבהמשך נלקט גם רעיונות מ

המאמץ שאתם משקעים בלהתאים את הפעילויות לרוח התקופה ואת המגוון והיצירתיות העולים מהשטח. 

ת מטה התרבות ברעיונות הייחודיים  הנכם מוזמנים לעדכן ולהעשיר א -המונים כמת הונשתמש בחלכן, 

 .ואנו נרחיב את האפשרויות לטובת כולם מקיבוצכם

  :ברוח הזמןטקסים 

קטן צר אותו יובילו מספר משתתפים טקס קהפיקו , חשבון זום קיבוציערוץ הקרנה מקומי או  וקיים במידה .1

 . והקרינו אותו לקיבוץהקליטו מראש , מהקהילה
ביתו בבו הקריינים והזמרים מצולמים כל אחד , בשידור ישירזום ערוץ ההקרנה המקומי או בטקס ב .2

 . בפורמט זה חשוב שכל אחד ידע מתי תורור חי לכל הקיבוץ. דוומוקרנים בשי
קטעים. חלקו למשפחות את מבנה הטקס עם  2-3הרכיבו טקס הכולל את קטע הקריאה "יזכור" והוסיפו  .3

 נרות נשמה והציעו לכל משפחה לקיים את הטקס המקוצר במסגרת המשפחתית. 

 : מבנהוכנים ת

 גינה, סרטונים, סרטוני עדויות וכדומה. קטעי קריאה, יזכור, שירים, קטעי נ

  בהובלת הטקס. יכול לסייע  ס השנה חישבו עם מנחהבשל מורכבות הטק - מנחה

רה, ברועל קריינות  יותר מתמידכיוון שסביר שהקטעים יוקלטו או יוקרנו באמצעים דיגיטליים, יש להקפיד 

לעשות  מומלץך הקהילה. תון לתת ביטוי למשפחות מ. גם בטקס זה ניתהקראה וכדומהרהוטה, קצב שפה 

  הסופי.  חזרה לפני הפורמט

בטקס  םמהמופיעי קשו קלטתם מראש ובין אם בשידור חי, בחשובה: בין אם ה טקסיותההטקס אינטימי אך 

 , תמונת רקע וכדומה( רון, פרח)נר זיכ בהתאם בוש מכובד )חולצה לבנה(, בחירת רקעלקוד 

 : והרחבות נוספות ות אפשריים לתכניםרמקו
 

כל איש יש שם: באתר של יד ושם וכן של לוחמי הגטאות יש סיפורים אישיים. ניתן לבחור מספר ל .1

פסקאות מסיפורים אישיים ולחלק לחברים דמות אחת, שלזכרה ידליקו נר בחיק המשפחה. על מנת 

ל לאסוף את הסיפורים ניתן להיעזר בחלק מוותיקי הקיבוץ אשר נמצאים בבית לבד שעות רבות, וזה יכו

 לספק להם תעסוקה לימים הקרובים. 
וכן במקומות אחרים ברשת ניתן למצוא עדויות של שורדי שואה  , באתר לוחמי הגטאותבאתר יד ושם .2

בערוץ הקיבוצי ביום השואה  או הקליטו דקות ועד שעות(. בחרו עדות או יותר והקרינו 2באורכים שונים )

 או במהלך השבוע. 
בקיבוצכם, בררו אם יסכימו להצטלם ולספר את  , או דור שני ושלישי לשורדי שואהורדי שואהאם יש ש .3

 באופן מוקלט.  האישי סיפורם
, שיר , הפעם לשירת התקווהוהחצרות למרפסותת הטקס או סמוך לה הציעו לחברי הקהילה לצאת בשע .4

 או שיר אחר המתאים ליום השואה ושירו אותו יחד.   הפרטיזנים
 ובקשו להניח במרפסות או בחלונות בשעה שנקבעה מראש. או פרח מתאים, רות נשמה חלקו נ .5

 ידור חי או בהקלטה. קיבוץ, בשזמינו לזיכרון בסלון ללא קהל, והקרינו בה .6

 

 שימו לב: 

 טקס בבית מאתגר יותר. שימו לב שאינו ארוך מדי  •

 יש להקפיד על כללי הטקס כמו כל טקס אחר ולהתאימו למגוון הגילאים   •

 


