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מחלקת הטקסים

מדריך למנחה בבית הספר
הקדמה
“בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא” – ציווי עתיק זה רלוונטי היום יותר מאי-פעם לעתיד זיכרון
השואה .קולם של אחרוני העדים עדיין פונה אלינו ,אך בעוד זמן לא רב נהיה אנו נושאי זיכרון השואה והמוסרים
אותו לדורות הבאים.
זיכרון אישי ולאומי אינו מופנה לעבר בלבד ,אלא מכונן הווה ועתיד של יחיד של חברה .לכן שאלנו את עצמנו
כיצד זיכרון מחיקת פני האדם בשואה והשמדת העם היהודי ומורשתו לא יהיו מוגבלים רק לשימור הטראומה.
עמד לנגד עינינו הזיכרון היהודי של עבדות מצרים“ ,וזכרת כי עבד היית” ,אשר נשמר עד היום כמאבק מתמיד נגד
העבדות בכל צורותיה באמצעות חוקים חברתיים ושמירת השבת .לאור דוגמה זו עיצבנו “התכנסות ליום השואה”,
שבלבה ה”אחריות לזכור” והקריאה “לזכור באחריות”.
ה”התכנסות” שלפניכם היא מעגל זיכרון חווייתי ואישי שעורכים משתתפים פעילים .שזורים בה קטעי קריאה,
שירה ,עדויות ,דיון ,תפילה ורגעי שתיקה .ריבוי הקולות של נספים וניצולים ,קרובים ורחוקים ,ושל דורות
הזוכרים מעדות ומהשקפות שונות פרוש על פני כל אחד מדפיה .מסורת הזיכרון החלה בעיצומה של השואה
והיא נמשכת עד היום בכל קהילות ישראל וברחבי העולם .אליה מצרפים המשתתפים את קולם ,את זיכרונותיהם
ואת מחשבתם כביטוי רב-פנים של שותפות גורל ושל אחריות .הזיכרון אינו דבר שאצור בספרים יסודו בתודעתם
של בני אדם ,איש ואישה לפי דרכם ,דור-דור ועולמו .ה”התכנסות” היא הזמנה עבור כל אחד ואחת מאתנו לקחת
חלק ביצירת הזיכרון החי.
ה”התכנסות” היא אירוע של זיכרון כפעולה .המשתתפים בהתכנסות אינם צופים במתרחש אלא
לוקחים בו חלק פעיל .ההתכנסות שונה מאירועים אחרים בבית הספר; היא באה ליצור מעגל
אינטימי של תלמידים ומורים העוברים ביחד תהליך משמעותי רחב היבטים .לשם הצלחת
ההתכנסות יש להיערך אליה מבעוד מועד .בדברים הבאים נסייע לצוות החינוכי
ולתלמידים מנחי ההתכנסות משני היבטים :הסבר רעיוני על מהלך ההתכנסות
ועל כל אחד משלביה והסבר מעשי להכנות הנדרשות לקראת ההתכנסות.
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מדריך ל”הגדת התכנסות” בית ספרית
הגדת ההתכנסות כוללת שני חלקים :הראשון והארוך מהשניים עוסק באחריות
לזכור וכולל ארבעה פרקים העוסקים בפנים שונות של זיכרון השואה .השני
עוסק בשאלה “כיצד לזכור באחריות” וכולל שני פרקים .ההגדה תוקרא על ידי
המשתתפים ,חלקה על ידי כל המשתתפים יחד ,ורובה על ידי יחידים .ההתכנסות
כוללת גם שירים ופעילויות .בהמשך נפרט את מהלך ההתכנסות ונעיין בקטעי
ההגדה ובמקורות המצוטטים.
בפתיחת ההתכנסות יקראו המנחים את ההסבר המופיע בתחילת ההגדה (“מה
נשתנה”) .מטרתו להכין את הקהל להתכנסות ולהבהיר את ההבדל שבינה ובין
הטקס הבית ספרי המוכר.

חלק ראשון :האחריות לזכור
זימון  -הזמנה
הזימון בא לצרף את המשתתפים השונים לקהל אחד ,להזמין אותם לקחת חלק בהתכנסות
ולתת להם תחושת יחד אינטימית .הזימון נפתח בשירה משותפת של משתתפי ההתכנסות.
השיר בו בחרנו לפתוח הוא אמרתו של רבי נחמן מברסלב “כל העולם כולו גשר צר מאוד”.
זהו שיר מוכר שניתן לשיר אותו בשקט ובאיטיות .המילים שלו מתאימות לשלב הזימון :אנו
בפתחו של תהליך אישי וקבוצתי שעוסק בנושאים קשים והוא מעין גשר צר מעל זיכרון
סוער .אולם אנו מקווים שלא נפחד כלל ונעז להיכנס לשיח המורכב .עם סיום השירה
בצוותא משתתפי ההתכנסות ימשיכו בקריאה משותפת .המנחים יסבירו בקצרה אודות
הקריאה המשותפת בה קוראים היחיד והציבור.
קריאה משותפת“ :לא היינו שם” .קטע זה הוא מעין הצהרת מחויבות של המשתתפים שלא
חיו בתקופת השואה על רצונם לזכור את אירועי הימים ההם ואת השתתפותם בהתכנסות
כביטוי לרצון זה.
קריין “ :1נזכור בהתכנסות זו את השואה” :קטע זה סוקר בלשון פיוטית את מהלך ההתכנסות,
מונה את חלקיה ומדגיש את ההיבט המרכזי של כל חלק .בקטע מודגשים פעלים המתארים
את העשייה בהתכנסות :נזכור ,נספר ,נאמר קינה ,נדליק נר ,נהלל ,נשאל ,נושיט יד ונקום.
הקטע כתוב בלשון רבים ולמרות שהוא יוקרא על ידי אדם אחד הרי שהוא מבטא את המהלך
המשותף של כל הקהל.
קריין “ :2באוזנינו קריאתם של הניצולים” :דברים אלו נכתבו על ידי ניצולי השואה צבי גיל,
ראול טייטלבאום ,ישראל גוטמן ובשיתוף מנהל יד ושם ,אבנר שלו .הם מבטאים את קריאתם
של אחרוני ניצולי השואה כלפינו וכלפי הדורות הבאים .הם קוראים לנו להתייחס לזיכרון
השואה כאל ייעוד היסטורי וכאל אחריות המוטלת עלינו .אם בין המשתתפים נמצא/ת
ניצול/ת שואה ,קורבן של גזירות כנגד יהודים בתקופת מלחמת העולם השנייה או בן/ת
משפחה של אלו ,יקראו הם את הדברים.
קריין “ :3קולות הזוכרים” :פסקה קצרה זו באה לתאר את חשיבות זיכרון השואה שעלתה
כבר במהלכה .אף אנו המשתתפים בהתכנסות ממשיכים וזוכרים .נמשיך ונקרא את דבריה
של דוניה רוזן (“חסרה אני מילים”) .דוניה הייתה בת שתים עשרה כשכתבה דברים אלה
ביומנה במהלך השואה .היא דורשת מהזוכרים לבנות “מצבה ממעשים טובים” ,להפוך את
זכר הזוועות למעשים חיוביים.
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אלה אזכרה
קריין  :4״אזכרה את היהודים בתפוצותיהם” :בטרם נעסוק בהשמדת הקהילות היהודיות
בשואה ניזכר בחיים בקהילות השונות שהתקיימו במשך מאות שנים במקומות רבים בעולם.
ניזכר בקהילות שהושמדו ועליהן אנו מקוננים ,בקהילות שנעקרו או גורשו במהלך השואה
ובעקבותיה ,ונזכיר את קהילות היהודים שלא נפגעו במהלך השואה אך ניסו ככל יכולתם
לסייע לאחיהם שבמצוקה.
הצגת שמות ,קהילות וארצות מוצא :כל אחד מהמשתתפים בהתכנסות יציג בתורו את
שמו ,את ארץ המוצא של משפחתו ושם של קהילה בה חיה משפחתו בעבר .המנחים יבקשו
מהמשתתפים להציג את עצמם על פי סדר היושבים במעגל.

קינה :על אלה אני בוכייה
קינה היא ביטוי של צער עמוק על אלו שאינם עמנו .בחלק זה נזכר באובדן העצום של קהילות
ויחידים שנספו ,סבלו או גורשו מבתיהם בתקופת השואה.
קריין “ :5וגם אם אין לי מילים” :השפה האנושית אינה יכולה לתאר את הרצח הגדול של השואה
וגם לקונן עליה קשה .דברים אלו מבטאים את הקושי של המשתתפים לנסח את רגשותיו.
קריין “ :6על אלה אני בוכייה” :שיר זה בא לתת לנו מושגים בתוך התופעה הקשה לניסוח
ולהזכיר חלק קטן מהסבל .הוא מבוסס על הביטוי ממגילת איכה (א טז) שבא גם בקינות על
חורבן בית המקדש השני .השיר מזכיר לנו שהמושג הרחב “שואה” כולל בתוכו מיליוני סיפורי
חיים שבן יום אבדו והפכו לסיפורי אימה .הצער שלנו הוא על הסבל והאכזריות ובה בשעה הוא
על עולם שלם שחרב.
קריין “ :7תאר לך טור של אנשים” :שלמה ברזניץ הוא פסיכולוג ישראלי שנולד בסלובקיה
וכילד בתקופת השואה הוסתר במנזר .בדבריו אלו הוא מעניק משמעות למספר שישה מיליון.
אין מדובר במספר כמעט אינסופי וקשה להבנה אלא מדובר בטור של אנשים ,טור הכולל יהודים
רבים ומגוונים ועובר במעגליות בין ארץ ישראל לשערי אושוויץ .לטור המעגלי ישנה משמעות
היסטורית והוא עובר דרך בירות התרבות האירופית של העבר .כשאנו מדמיינים טור זה אנו
רואים פרטים ,בני אדם ,ובו בזמן רואים את האינסופיות של הרצח.
קריין “ :8תחילה היינו חייבים לפשוט” (יעקב ,בן  :)17עדותו של יעקב מתארת את מחיקת האדם
במחנות ההשמדה ואת הפיכתו למספר .מחיקת זהותו של האדם באה כצעד מקדים לרצח הפיזי.
קריין “ :9ריכזו את כל היהודים” (עדותו של חיון חיון ,ילד יהודי בלוב) :בתקופת מלחמת
העולם השנייה נכבשה לוב על ידי צבאות גרמניה ואיטליה .חלק מיהודי לוב נשלחו למחנה
ריכוז במדבר .בעדותו ביד ושם סיפר חיון חיון על התקופה בה גורש מביתו ונשלח עם
משפחתו למחנה ריכוז והוא בן תשע .בדבריו תיאר את ההשפלה והסבל הגופני של אלפי
היהודים שהושמו במחנה.
הזכרת שמות והדלקת נרות :התלמידים ,המורים והאורחים מוזמנים לקרוא בקול רם שמות של
קרובים שנרצחו בשואה ,סבלו או נעקרו מבתיהם מכל ארץ ועדה ,ולאחר מכן להדליק נר (במקום
בטוח שהוכן מראש) .על המנחים להסביר את אופן ציון השמות ולעודד את המשתתפים
לחלוק שמות ולהדליק נרות.
שתיקה :אחד המנחים יקרא את ההקדמה לשתיקה .לאחר מכן ישתוק הקהל למשל
חצי דקה.
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הרוע
חלק זה של ההתכנסות עוסק בשאלת הרוע בעולם .השואה הייתה התפרצות מפלצתית של
הרוע האנושי ,אולם הרוע אורב בכל זמן ולכל אחד מאתנו.
קריאה משותפת“ :נישיר מבט אל תהום הרוע” :הקהל מתאחד לקריאה משותפת ומכיר
בעובדה שהרוע האנושי אינו ייחודי לשואה .הרוצחים הנאצים ועוזריהם לא נולדו רעים או
מטורפים אלא אנשים רגילים שהפכו לרוצחים .לא פעם קוסם הרוע גם לבני האדם הרגילים
והם הופכים לרוצחים אכזריים מבלי ששמו לב .סכנה זו אורבת גם לנו.
קריין “ :10כל מה שיש לדעת על אדולף אייכמן” ,לאונרד כהן :שירו של לאונרד כהן ממחיש
את הרעיון שקרא הקהל במשותף :אדולף אייכמן ,האחראי הישיר למותם של מיליוני בני
אדם ,והמתואר פעמים רבות כמפלצת ,היה ביסודו אדם רגיל בעל גוף אנושי רגיל .לאונרד
כהן שואל אותנו “למה ציפיתם?” .אולי היה לנו קל לו היה מדובר ביצור מעוות ומפחיד או
בטירוף מתפרץ; העובדה שמדובר באדם נורמאלי וממוצע הופכת למאיימת יותר מהדמות
של השד המטורף.
קריין  :11בדיחה“ :היטלר הזועם” :אחת הדרכים להתמודד עם רוע ועם סבל הוא ההומור.
הבדיחה הופכת את המציאות המפחידה והמאיימת למגוחכת ונותנת לחלש אפשרות לחוש
עליונות על מושא הבדיחה .במהלך השואה היו רגעים בהם צחקו יהודים וסיפרו בדיחות
זה לזה .גם לאחר השואה המשיכו בדיחות שואה שתפקידן שונה אך דומה :עשורים לאחר
השואה הן מאפשרות לנו להפוך את זיכרון הרוע מאיום נפשי משתק לאתגר שבשליטתנו.
אחד המשתתפים יקרא את ההקדמה הקצרה ואת הבדיחה.

העמידה נגד :להיות איש
פרק זה ,מעמיד כמרכז זיכרון השואה את האמירה“ :במקום שאין אנשים השתדל להיות
איש” .הפרק מסיים את החלק הראשון של ההתכנסות עוסק בהתנגדות לשואה מסוגים
שונים .הוא מוקדש לאלו שהתנגדו לרוע הנאצי שרצה למחוק את צלם האנוש מהם ,ומחולק
על פי הנסיבות השונות :יהודים שנאבקו בנאצים במרד חמוש או נאבקו במנגנון ההשמדה
בדרכים רבות של מרד רוחני ,חסידי אומות העולם שסיכנו את עצמם ואת משפחותיהם
והצילו יהודים ,וגבורת הקימה ביום שאחרי של השורדים ושל העקורים ,שבחרו בחיים .לפני
כל קטע קריאה יבוא משפט שידגיש את אופן ההתנגדות העולה מהמקור.
הערה :פרק זה הוא ליבת ההתכנסות ליום השואה אך עם זאת הוא מרובה בקטעי קריאה.
בתכנון ההתכנסות ניתן לשקול לבחור מבין המקורות שבפרק ולוותר על אחרים.

מי האיש
קריין “ :12למול פני הרוע :”...דברים אלו פותחים את פרק “העמידה מנגד“ ומציגים את
תכניו העוסקים בדרכים שונות בהן התנגדו יהודים וחסידי אומות העולם לדיכוי ,להשמדה
ולגירוש.
קריין “ :13נזכור את אלה שבמעמקי התופת ...אנחנו שהיינו במחנות ריכוז“ :קטע זה לקוח
מתוך “האדם מחפש משמעות“ ,ספרו של ויקטור פרנקל ,ששרד את מחנה אושוויץ ,ופיתח
בעקבות חווייתו כאסיר גישה פסיכותרפית למציאת משמעות לחיים.
קריין “ :14נזכור את היהודים שאחזו ברובה ...מכתבו האחרון של מרדכי אנילביץ’” :מרדכי
אנילביץ’ היה מפקד הארגון היהודי הלוחם במרד גטו ורשה .ארגון קטן זה הצליח להסב
לצבא הגרמני אבדות ולהפסיק למספר ימים את משלוחי היהודים להשמדה .דבריו של
אנילביץ’ נכתבו כשבועיים לפני שנרצח בעודו מסתתר בבונקר עם חבריו .נראה שאנילביץ’
ידע שמותו קרוב אך הוא הולך אליו בראש זקוף .הוא זכה לפקד ולקחת חלק בהתנגדות
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ונקמה בגרמנים .התנגדות צבאית של יהודים התקיימה בגטאות שונים ובקרב יהודים
שהצטרפו ליחידות פרטיזנים.
קריין “ :15נזכור את אלו שהתנגדו לרשע ...הספר המאה אלף” :דברים אלו לקוחים מיומנו של
יצחק רודאשבסקי שבזמן השואה היה נער בעיר ווילנה .הדברים מתארים חגיגה שהתקיימה
בגטו ווילנה לכבוד השאלת הספר המאה אלף מספריית הגטו .החגיגה נערכה בדצמבר שנת
 1942בשעה שרוב תושבי הגטו כבר נרצחו .מהדברים עולה שקריאת הספרים בגטו הייתה
מעין מרד נגד הדיכוי וההשפלה .ההמונים שקראו ספרים ברחו לרגע מאימת החיים בגטו
וזכו ברגעי שפיות.
“מי האיש” :שיר זה מפרט את דרכי ההתקוממות הרבות של אלו שבשיא השפל אנושי
התקוממו כנגד הרוע ומחיקת האדם ונאבקו על שמירת צלם האדם; לוחמות ולוחמים ,אנשים
פשוטים ,בני נוער וילדים .בשיר חמישה בתים ונחלק את קריאתם בין חמישה משתתפים:
קריין “ :16נזכור את אלה שאהבו ...מי האיש ששמר על צלמו” :הקריין יקרא את ההקדמה
ולאחר מכן את הבית הראשון בשיר .בית זה מתאר את גבורתם של אלו שתחת דיכוי והשמדה
גילו אחריות לאדם קרוב או לאדם זר.
קריין “ :17מי האישה והאיש שאחזו בנשק” :בית זה מתאר את גבורתם של אלו שנקטו בדרך
מעשית והתנגדו לגזרות .מי במאבק צבאי ,מי במאבק רוחני.
קריין “ :18מי האיש שכתב וצייר” :בית זה מתאר את התנגדותם של המדוכאים דרך קיום
חיים רגילים ובניגוד לשאיפה של הנאצים למחוק את אנושיותם .אלו שיצרו ,אהבו ושמחו
כנגד שלילת החיים.
קריין “ :19מי האיש שהרים את הנופל” :בית זה מתאר את גבורתם של האסירים במחנות
העבודה והמוות שבלב הגהנום שמרו על אנושיות ,חסד ותפילה.
קריין “ :20מי הילדים ששיחקו וחלמו” :בית זה מתאר את הילדים בשואה ,הקורבנות חסרי
האונים שאף הם המשיכו בחיי ילדות ,לעתים עד רגעיהם האחרונים.
כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו
קריין “ :21נזכור את חסידי אומות העולם ...יזכור לחסידי אומות העולם” :יהודים רבים
ששרדו את הרדיפות בתקופת השואה ניצלו בזכות לא יהודים .כעשרים ושישה אלף בני
אדם מרחבי העולם עשו מעשה והצילו יהודי אחד או יהודים רבים .הם עשו זאת כנגד החוק
ובמקומות מסוימים אף הסתכנו בעונש מוות על מעשי גבורתם .לעתים היו אלו פוליטיקאים
או אנשי דת אך במרבית המקרים היו אלו אנשים פשוטים שברגע גורלי בחרו לשמור על
צלם האדם .תפילת ה”יזכור לחסידי אומות העולם” נכתבה על ידי רני יגר שאמו ,הרצלינה
יגר ,נולדה בסופיה בירת בולגריה בעצם ימי השואה וניצלה עם שאר יהודי בולגריה על
ידי העם הבולגרי .בעידודם של אנשי דת ופוליטיקאים מחו הבולגרים כנגד שליחת יהודי
המדינה להשמדה וסיכלו את המזימה הגרמנית.
הדלקת נר לזכר חסידי אומות העולם :המנחה יציין שכעת נדליק נר לזכר חסידי אומות
העולם ואחד המשתתפים ידליק נר.
ובחרת בחיים
קריין “ :22נזכור את שורדי השואה ...ואחרי ,איך לקום” :הקטע האחרון שעוסק בהתנגדות
והעמידה כנגד האימה מתייחס לגבורתם של אלו ששרדו את התופת או נעקרו מבתיהם ובנו
מחדש את חייהם .אלו שנדדו בספינות מעפילים ולעתים קפחו בהן את חייהם ,אלו שנכלאו
במחנות קפריסין ,אלו שנעקרו וגורשו ממקומותיהם וישבו במעברות .גבורתם היום יומית
במשך שנים מלמדת אותנו את המשמעות העמוקה וגודל ההתמודדות שבבחירה בחיים
ובהתחדשות.
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חלק שני :לזכור באחריות
החלק הראשון של ההתכנסות מזכיר לנו היבטים שונים של השואה .לאחר שקיימנו את
החובה לזכור את השואה נציג כעת את השאלה כיצד נזכור באחריות את השואה? כיצד
נהפוך את הזיכרון של הסבל של הרוע ושל העמידה כנגד למקור לכוח חיובי ופועל?
וזכרת כי עבד
קריאה משותפת“ :לאחר שאמרנו קינה על השמד והחורבן” :דברים אלו יוקראו בקול רם על
ידי הקהל כולו .הדברים מעלים מפורשות את השאלה הנזכרת :מהם הערכים שעלינו ללמוד
כיום ממאורעות השואה?
פעילות הבעת דעות :אחד המנחים יקרא את ההקדמה (“כיצד נזכור באחריות?") וידגיש את
שני הבטיה הכרוכים זה בזה במסורת היהודית :זכור ושמור .באותה שעה המנחה השני יפזר
על הרצפה ארבעה דפים עליהם מודפסות אמירות המתחילות במשפט “אני זוכר/ת”.
שלושה משתתפים יבחרו באמירה שעוררה את הזדהותם ,ירחיבו מעט אודותיה ואז יציעו
דרכים לפעולה על פי רוחה .המנחים יכולים להחליט על מספר אחר של מגיבים.

קימה
חלקה האחרון של ההתכנסות מוקדש לקימה ממצב של אבלות וחשבון נפש אל חזרה
לשגרה מאתגרת .בשעה זו הרעיונות והרשמים שעלו בהתכנסות ממשיכים ומלווים אותנו
כחוויה וכלקיחת אחריות ,ותחושת השותפות והקרבה שנוצרה בין המשתתפים מחזקת
אותנו .הקימה כוללת שירה משותפת ,הושטת יד וברכה של המשתתפים זה לזה .לאחר מכן
יכריז המנחה על סיום ההתכנסות.
שירה“ :הליכה לקיסריה” ,חנה סנש :חנה סנש הייתה צעירה יהודייה שעלתה לארץ ישראל
מהונגריה ובחרה להתנדב לצבא הבריטי ,לצנוח בהונגריה ולסייע בהצלת יהודים .היא נלכדה
על ידי חיילים הונגרים והוצאה להורג .שירה “הליכה לקיסריה” נקשר ליום השואה משום
סופה הטראגי של סנש ,אולם אנו הבאנו אותו דווקא בשל המסר האופטימי שלו :ההתמקדות
בהווה ,בים ,בשמיים ובתפילת האדם .נזכור את ההווה שלנו כאן במדינה יהודית ,את הים
ואת תקוותיו של האדם.
קימה ,הושטת יד וברכה .הכרזה :המנחה יזמין את הקהל לקימה ויקרא מההגדה את ההנחיה
“נושיט יד ליושבים לצידנו או נביט זה בזה ,ונקום” .הקהל יקום ולאחר מכן יקרא המנחה
השני את המשפט “תמה התכנסות יום השואה והאדם”.

הכנות להתכנסות בית ספרית
אירוע “התכנסות” בבית הספר אינו דורש הפקה מורכבת אך דורש הכנה במספר תחומים.
אנו ממליצים למארגני האירוע להתחיל בהכנות מיד לאחר פורים; כך ניתן יהיה להתכונן
במשך שלושה שבועות עד חופשת פסח ובימים המעטים שבין החזרה מהחופשה ועד יום
השואה לסיים את ההכנות .נפרט אודות ההכנה הנדרשת מצוות בית הספר.
הכנת הצוות
מהלך ראשון לארגון התכנסות ליום השואה בבית הספר הוא הצגת הרעיון לצוות המורים.
אין מדובר בפעילות חיצונית אלא בפעילות של הצוות עצמו .המורים שישתתפו בהתכנסות
וייקחו חלק בהנחיית ההתכנסות בקבוצה צריכים לבוא מתוך הבנה וקבלה של רעיון
ההתכנסות .אנו ממליצים לקיים התכנסות לכל הצוות החינוכי בבית הספר .לאחר שיעבור
הצוות בעצמו את חוויית ההתכנסות יגלה מעורבות בהמשך התהליך.
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תפקיד המנחים והכשרתם
לכל מעגל התכנסות יהיו שני מנחים (שני תלמידים או מורה ותלמיד) .המנחים יכירו מראש
את מהלך ה”התכנסות” ויובילו אותה תוך הנחיית המשתתפים כיצד עליהם לפעול .נמנה את
הנקודות בציר ההתכנסות בהן על המנחים להיות פעילים:
קריאה“ :מה נשתנה” בפתח ההתכנסות
הכרזה“ :חלק ראשון :האחריות לזכור .פרק ראשון :זימון – הזמנה”.
“כל העולם כולו” :הובלת השירה המשותפת על ידי שני המנחים.
קריאה“ :נקרא בקול רם כל אחד לעצמו ,נשמור על קול היחיד בתוך היחד” .הסבר למשתתפים
על הקריאה המשותפת ותחילתה על ידי שני המנחים.
הכרזה :פרק שני“ :אלה אזכרה”.
הזמנת המשתתפים להציג את עצמם ומקום מוצאם.
הכרזה :פרק שלישי“ :קינה”.
הזמנת המשתתפים לציין שמות של קרובים ולהדליק נר .אחד המנחים יעמוד לצד הנרות
וידאג לבטיחות וסדר.
קריאה :ההסבר על חלק השתיקה .המנחה יבקש מהמשתתפים לשתוק לאחר חצי דקה .יסמן
שתם זמן השתיקה ויכריז על הפרק הבא.
הכרזה :פרק רביעי“ ,הרוע” .לאחר ההכרזה יציין המנחה שאת המקור הבא יקרא הציבור
ביחד.
הכרזה :פרק חמישי“ ,העמידה נגד :להיות איש” .לאחר מכן ימשיך המנחה ויקרא את דברי
המשנה“ :ובמקום שאין אנשים ,השתדל להיות איש”.
הכרזה :חלק שני“ ,לזכור באחריות” .פרק שישי“ ,וזכרת כי עבד היית” .המנחה יציין שאת
המקור הבא יקראו כולם יחדיו.
הנחיית פעילות שיח משותף (ראו לעיל).
הכרזה :פרק שביעי“ ,קימה” .המנחים יתחילו בשירה משותפת של השיר “הליכה לקיסריה”.
הכרזה“ :נושיט יד ליושבים לצידנו או נביט זה בזה ונקום” .המנחים יעודדו את המשתתפים
לקום להושיט יד.
הכרזה :תמה התכנסות יום השואה והאדם.
תפקיד מרכזי של המנחים הוא לדאוג להמשכיות הרצף של ההתכנסות .עליהם לדעת מראש
מיהם הקוראים של כל מקור ולסמן להם מבעוד מועד שמגיע זמנם לקרוא.
יש לקיים הכשרה מסודרת למנחים הכוללת הסבר על ההתכנסות וקיום התכנסות בפועל.
ניתן לשלב בהנחיה תלמידים שחזרו ממסע בפולין ועסוקים בהיבטים שונים של זיכרון
השואה.

שירים
חלק משמעותי בהתכנסות הוא השירה המשותפת .השירה אפשרית רק אם הקהל ברובו
הגדול מכיר את השירים .בחרנו להתכנסות שני שירים מוכרים :שיר הפתיחה “כל העולם
כולו” ושיר הסיום “הליכה לקיסריה” (“אלי אלי”) .במקרה והתלמידים לא מכירים את
השירים יכול צוות ההתכנסות בבית הספר לבחור שירים אחרים .ניתן גם ללמד שירים אלו
לקראת ההתכנסות.
באם הזמן יאפשר ,אנו מציעים להוסיף להתכנסות שיר נוסף .בפרק “אלה אזכרה” אנו
מזכירים את הקהילות היהודיות ואת החיים היהודיים לפני החורבן והסבל .ניתן לבחור בשיר
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או פיוט ,ממזרח או ממערב ,שיזכירו את החיים היהודיים לפני השואה .כדאי לבחור בשיר
שמח כמו למשל “שבחי ירושלים”“ ,וטהר ליבנו”“ ,עושה שלום במרומיו” וכו’.
הכשרת קוראים
ההתכנסות מבוססת על “הגדת ההתכנסות” ,הכוללת מקורות לקריאה ושירה .יש להכין את
קוראי המקורות כך שבהתכנסות יקראו את הדברים מתוך הבנה של הדברים ובהגייה נכונה.
חשובה המעורבות של המבוגרים בהכנה.
חלוקת קבוצות
ההתכנסות מתקיימת בקבוצות של כשלושים משתתפים .ניתן לקיים את ההתכנסות בכיתות-
אם ,ניתן לשלב בין תלמידים מאותה שכבה או לשלב בין מספר שכבות .חשוב שהמורים
יתחלקו באופן שווה בין הקבוצות .רצוי להגדיר למורים שהם משתתפים לכל דבר ואינם
באים כמשגיחים או משקיפים.
משימות לכלל המשתתפים
בשני מקומות בהתכנסות מתבקש הקהל לשתף מידע אישי-משפחתי:
א) בחלק“ ,אלה אזכרה” ,מציג כל משתתף את עצמו ומציין את שם היישוב או המדינה ממנה
הגיעה משפחתו.
ב) בחלק ה”קינה” מזכירים המשתתפים שמות של קרובים שנרצחו בשואה ,סבלו או נעקרו
מבתיהם.
עבור שני מקומות אלו בהתכנסות נדרשת הכנה של התלמידים .כדאי לתת לתלמידים
משימה לפני חופשת פסח הכוללת שיחה עם בני משפחה שיספרו על ארצות המוצא ועל בני
משפחה שסבלו בשואה או שנעקרו מבתיהם.
פרטים טכניים בהכנת ההתכנסות
במידה וההתכנסויות לא נערכות בכיתות ,אלא בחלל משותף ,יש להכין מרחב מתאים
למספר קבוצות ההתכנסות .חשוב לשמור על האינטימיות של כל קבוצה ולמנוע רעש וקשר
עין בין הקבוצות .בהתכנסות אין צורך בחיבור לחשמל וניתן לקיים אותה בפינות שקטות
ומוצלות בחצר בית הספר.
יש להכין את המרחב; לפנות מקום ,להכין מעגל כיסאות ולהעמיד נרות להדלקה במהלך
ההתכנסות.
יש לדאוג להגדה לכל משתתף.
ההתכנסות והטקס הבית ספרי
ההתכנסות אינה באה להחליף את טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה .אנו ממליצים לקיים
התכנסות בית ספרית ומיד לאחריה לקיים טקס .הקהל יגיע לטקס לאחר שעבר דיון עצמי
משמעותי בנוגע לשואה .ניתן לשלב בטקס מקורות מההתכנסות וליצור רצף בין שני
האירועים.
“התכנסות” לקהילה
ההתכנסות היא הזדמנות למפגש עם החברה הישראלית .ניתן להזמין אליה את הורי
התלמידים ,אורחים ממסגרת יום לקשישים ,תנועות נוער ,כיתה מבית ספר אחר וכו’.

החומרים זמינים לשימוש ברשת באתר מכון שלום הרטמן

לחצו כאן
Hitkansut@shi.org.il

רכזת ההתכנסות ,מירב פישמן
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