
הדרכה למנחה

מתכונת ההתכנסות	. 

על ההתכנסות 
ההתכנסות היא מעגל זיכרון חווייתי קבוצתי ואישי. היא שואפת להנכיח את ריבוי הקולות 
ברגש  הן  לגעת  ומאפשרת  אישית  מעורבות  יוצרת  אותה,  והזוכרים  השואה  על  המעידים 
והן בהיבטים רעיוניים של זיכרון השואה היום. ההתכנסות נערכת בקבוצה ובה משתתפים 
העדפת  לפי  ובחירה  שינוי  גיוון,  שמאפשרת  גמישה  במתכונת  בנויה  והיא  ומנחה,  פעילים 
המנחה או המשתתפים ולפי אופי הקבוצה. בהתכנסות נשזרים יחד קריאה, שירה, עדויות 

וסיפורים, תצלומים, זיכרונות וקולות אישיים של המשתתפים, וכן דיון, תפילה ושתיקה.

מרכז הטקסים
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מבנה ההתכנסות: הצטלבות של רגש, מחשבה ואחריות
חווייתי  בנויה פרקים-פרקים באופן שמוביל את המשתתפים דרך מסע רגשי,  ההתכנסות 

ומחשבתי.

שלד המבנה של ההתכנסות בנוי משני מהלכים מקבילים:

 * מקינה לקימה

 * האחריות לזכור – לזכור באחריות.

בחלק הראשון, הקינה/האחריות לזכור, המשתתפים מעלים את זכר העולם היהודי   
קורבנות השמד.  על  יחד  ומתאבלים  היהודי,  פזורות העם  בכל  או שנעקר ממקומו,  שחרב 
לאחר מכן, המשתתפים נקראים להישיר מבט אל הרוע כאיום קבוע – אז והיום – ואל סכנת 
הכניעה לו, האורבת תמיד. אל מול הרוע, שהתגלם בהשמדה ובמחיקת פני האדם בכלל ופני 

היהודי בפרט, עומד בלב ההתכנסות המאבק על שמירת צלם האדם בכל צורותיו. 

בחלקה השני של ההתכנסות, לזכור באחריות, מועלות הסוגיות והשאלות שזיכרון   
העמים.  משפחת  ובפני  ישראל  מדינת  בפני  והחברה,  היחיד  בפני  להציב  ממשיך  השואה 
השבעה,  האבלות,  שבוע  בסיום  כמו  בחברותא.  בלימוד  או  בדיון  בעיון,  נחשפות  הסוגיות 

בתום ההתכנסות המשתתפים מציינים את הקימה – איש-איש לעצמו וכולם יחד.

חלק זה מסתיים בקימה, המבוססת על המנהג היהודי להושיט יד למתאבל ולהקימו ממקומו 
בתום השבעה, עם חזרתו מן האבל לחיי היום. 

מסגרת ההתכנסות וזהות המשתתפים
אפשר לקיים את ההתכנסות בקהילה, בכיתה, במסע לפולין או בעקבותיו, ביחידה צבאית, 
יהיה מגוון מבחינת הגיל,  ידידים או בחיק המשפחה. רצוי שהרכב המשתתפים  בסלון עם 
העדה, השקפת העולם והאמונה. בקבוצה יכולים להשתתף גם ניצולי שואה שיביאו עדות 

ממקור ראשון. 

מספר המשתתפים 
מעגל ההתכנסות מיועד לכ-30 משתתפים. עם זאת, אפשר בהחלט להתאים את ההתכנסות 
בלבד  אחד  סבב  )עריכת  הפעילה  ההשתתפות  צמצום  ידי  על  יותר  רחבות  למסגרות  גם 
שבו כל משתתף מציין שם או מקום וכדומה( ועל ידי הגדרה מראש של מספר המשתתפים 

שיקראו קטעים, יספרו את סיפור משפחתם וכן הלאה. 

התפקיד הפעיל של המשתתפים 
ההתכנסות פונה אל כל אחד ואחת מהמשתתפים כאל נושאי זיכרון, ומזמינה אותם לחלוק 
את הזיכרון האישי במסגרת האירוע הקבוצתי. המשתתפים מוזמנים לנקוב בשמות של ערים, 
קהילות וארצות שמהן הגיעו משפחותיהם, להזכיר שמות של בני משפחה שנספו, נעקרו או 
נפטרו ולהדליק נר לזכרם, ולחלוק סיפורים משפחתיים ועדויות על החוויות ועל העמידה 
כנגד בזמן השואה. תפקידם הפעיל של המשתתפים בא לידי ביטוי גם בקריאה משותפת של 

קטעים מהטקסט, או בהקראה פרטנית, לפי בקשת המנחה.

	ורך ההתכנסות
)במתכונת  שעתיים  או  וחצי  לשעה  גרעינית(  )במתכונת  דקות   45 בין  אורכת  ההתכנסות 
מלאה(. בחישוב הזמן, חשוב לשקלל דברי עדות של משתתפים-ניצולים, דיונים או חברותא, 

אם יש. 
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תפקידו של המנחה
המנחה מוביל את הקבוצה. יש בהחלט מקום לאפשר לקבוצה לתכנן את ההתכנסות ולהוביל 

אותה. 

השתתפות  ומזמינים  שמאפשרים  ואווירה  תהליך  שיוצר  זה  הוא  התכנון  דווקא  מניסיוננו, 
נושאי  את  הקריאה,  חומרי  את  הדגשים,  את  מראש  יבחר  המנחה  המתכנסים.  של  פעילה 
את  ויוליך   – ההתכנסות  של  המתוכנן  והאורך  הקבוצה  אופי  לפי   – השירים  ואת  הדיון 
והכלה,  קבלה  קשב,  של  מרחב  לשמר  מתפקידו  ההתכנסות.  שלבי  לאורך  המשתתפים 
ולהיות פתוח לקולות המשתתפים ללא שיפוטיות ערכית או סגנונית. עם זאת, מגבלת הזמן 
אינה מאפשרת לכל משתתף להתבטא באופן מלא )למעט מסירת עדות אישית על פי קביעה 
מראש(, ולכן יש לאזן בין הצורך לאפשר ביטוי מרבי של המשתתפים לבין הצורך לשמור על 

רצף ההתכנסות ועל מסגרת הזמן שלה. 

ההכנות לקר	ת ההתכנסות 	. 

1. הכנת הטקסטים
מבנה דף ההתכנסות

דף ההתכנסות בנוי משלוש עמודות:  

עמודה ימנית ובה הנחיות פעולה. 

עמודה מרכזית )הליבה( ובה קטעים מודגשים לקריאה בצוותא, וקטעים אחרים לבחירה. 
הליבה היא גרעין ההתכנסות והיא מתווה את מהלכה. 

עמודה שמאלית ובה ריבוי קולות. מתוכם יבחר המנחה קטעים לקריאה בקבוצה. המנחה 
רשאי להחליף את הקטעים האלה בעדות חיה או במקורות אחרים. 

הכנת עותקים של חוברת ההתכנסות
חשוב שכל משתתף יקבל עותק של ההתכנסות בהוצאת המכון. אפשרות נוספת היא להוריד 
את מסמך ההתכנסות מאתר האינטרנט של מכון הרטמן, להדפיס אותו ולהדק לחוברת לפי 

הסימון. 

בחירת קטעי הקריאה 
מעבר לקטעי הליבה, הנקראים בצוותא, המנחה יחליט מראש מה ייכלל בהתכנסות, ויבחר 
את מהלך הקריאה מקטעי הליבה הנוספים, ומתוך הקולות שבשוליים. כמו כן, הוא יחליט אם 
לחלק מראש את קטעי הקריאה בין המשתתפים או לעשות זאת במהלך ההתכנסות. אפשר 
גם לקרוא את הקטעים בסבב, זה אחר זה, לפי סדר הישיבה. מומלץ לבחור את הקטעים לפי 
אופי הקהל – בני נוער, קהל שאינו שולט בעברית, קהל מעורב מבחינה עדתית וכדומה – 
ולהחליף או להוסיף קטעים לפי הצורך. קטעים שלא יוקראו ישמשו לעיון אישי ולהנכחה 

של ריבוי הקולות הזוכרים.
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	חירת השירים
יש  עצמו  ההתכנסות  סידור  בתוך  בהתכנסות.  מרכזי  תפקיד  יש  יחד  ולשירה  למוסיקה 
נקודות מוצעות לשירה. חשוב להקדיש זמן לבחירת השירים, הניגונים, הקינות או הפיוטים 
– חדשים או ישנים, בעברית או בלשונות אחרות – לפי אופי הקבוצה ולפי האווירה של כל 
פרק בהתכנסות. המנחה מוזמן להיעזר לשם כך באוסף השירים בסוף הסידור ולהוסיף לפי 

ההקשר.

כדאי ללוות את השירה בכלי נגינה. 

2. הכנת הדיון 
שלוש  מוצעות  ולדיון.  למחשבה  ושאלות  נושאים  מופיעים  היית  עבד  כי  וזכרת  בפרק 

מתכונות אפשריות: 

הקראת השאלות בזו אחר זו, ללא דיון אלא כחומרים למחשבה. בין השאלות אפשר לשלב 
רגעי שתיקה והרהור. 

דיון בצוותא באחת או יותר מן השאלות. המנחה יבחר את הנושאים וינהל את הדיון.  

חלוקת המשתתפים לזוגות או לקבוצות קטנות של שלושה או ארבעה )חברותא(. כל צוות 
יקיים דיון נפרד ואחר כך יתקיים דיון מסכם במסגרת הקבוצה. 

3. הכנת המשתתפים 
הכנה כזו מתאימה במיוחד לקבוצות אורגניות כשיש היכרות או קשר מקדים עם המשתתפים.

אפשר לבקש מן המשתתפים לברר מראש את שמות קהילות המוצא של משפחותיהם, את 
המשפחה  של  והאימהות  האבות  שמות  ואת  שרדו,  או  בשואה  שנספו  משפחה  בני  שמות 

שנעקרו ממקומות מושבם.

הזמנת המשתתפים להכין עדויות, סיפורים או זיכרונות, ולהביא תמונות או חפצים ששרדו 
לאחר החורבן והעקירה. 

ולמסגרת  הקהילה  לאופי  מתאים  ייראה  הדבר  אם  נגינה,  כלי  להביא  המשתתפים  הזמנת 
ההתכנסות. 

יזמין את המשתתפים להביא  יוחלט לסיים את ההתכנסות בלחם עדּות/עדֹות, המנחה  אם 
מאכלים/מאכלים מסורתיים.
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4. הכנת החלל והאביזרים 
המשתתפים ֵישבו במעגל או סביב שולחן, ולפני כל אחת ואחד מהם יונחו חוברת ההתכנסות, 
שולחן  על  ההתכנסות  בזמן  שיודלקו  הנרות  את  להניח  אפשר  לחלופין,  ונר.  כתיבה  כלי 
מרכזי, או על מגש גדול במרכז המעגל, ולהניח את כלי הכתיבה במקום מרכזי הנגיש לכל 
המשתתפים. התמונות והחפצים האישיים שיביאו המשתתפים יוצגו על ידם ממקומותיהם, 
בזמן ההתכנסות, או יונחו על שולחן תצוגה מיוחד )למשל, במרכז המעגל, סביבו, או במקום 

אחר בחדר(.

 
ג. הנחיית ההתכנסות 

המנחה/המנחים יוליכו את המתכנסים מפרק לפרק תוך ציון שמות הפרקים. רצף הפרקים 
את  לקטוע  שלא  חשוב  ההתכנסות.  של  והמחשבתי  ההגותי  הרגשי,  המטען  לבניית  חשוב 
הרצף או לשנותו. עם זאת, במקומות שהמנחה ימצא לנכון, הוא יוסיף מעט הערות העמקה 

והסבר.

על פי הנחיות הפעולה שבעמודה הימנית, המנחה יזמין את המשתתפים לומר את שמותיהם, 
לנקוב בשמות קהילות המוצא של משפחותיהם, להזכיר שמות קרובים ומכרים שנספו או 
נעקרו ולהדליק נרות זיכרון וכן הלאה. בהתכנסות רבת משתתפים אפשר לצמצם את מספר 

הסבבים ולרכז בהם את המידע.

המנחה יבקש מן המשתתפים לקרוא בצוותא את חלקי הליבה המודגשים, המופיעים בעמודה 
המרכזית. מומלץ להקריא באופן פשוט וללא הדגשה טקסית.

המנחה יזמין משתתפים להקריא קטעים מן החוברת, בסבב או על פי בחירה מראש. חשוב 
המתקשים  לגבי  )גם  ביקורתית  ולא  תומכת  אווירה  וליצור  בכבוד  לקוראים  להתייחס 

בהקראה(, וכך לתת להתכנסות אופי של שיחה משותפת ולא של טקס. 

אם בהתכנסות נוכחים ניצולי שואה או נושאי עדות, דבריהם יקדימו את הקראת הקטעים 
או יחליפו אותם. 

שירה  להוסיף  ואפשר  המסומנים,  במקומות  בצוותא  לשיר  המשתתפים  את  יזמין  המנחה 
במקומות אחרים, על פי אופי הקבוצה והאווירה בהתכנסות. 

לאורך ההתכנסות משובצים רגעים של שקט. למרות המבוכה הראשונית לא כדאי לוותר 
עליהם, שכן הם נדבך מכונן של חוויית ההתכנסות. המנחה יכריז על רגעי שתיקה והרהור 

משותפים שאורכם בין כמה שניות לדקה אחת – "נשתוק מעט ביחד".

אבלים  הקמת  כמו  לצדם,  היושב  את  להקים  את המשתתפים  יזמין  המנחה  הקימה  בשלב 
בסוף השבעה. כל משתתף יפנה אל שכנו או שכנתו, יאמר את שמו ו/או יושיט לו את ידו, 

ויחד יקומו על רגליהם. ההתכנסות תסתיים בשירה משותפת בעמידה במעגל.

הצעה לסיום: אפשר לסיים את ההתכנסות באכילת לחם ֵעדּות-ֵעדֹות – ארוחה של מאכלים 
מעדותיהם ומתפוצותיהם של המשתתפים, או כיבוד צנוע שמחזיר את הדיון לתוך הקשר 

החיים הרגיל. סיום כזה מחייב כמובן היערכות מראש.

החומרים זמינים לשימוש ברשת באתר מכון הרטמן

לחצו כאן

 אפשר ליצור קשר עם אתי אריאל לשם רכישה של ההתכנסות במחיר סמלי:
02-5675350
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 קטעי בחירה קטעי הליבה פעולות עמודים פרקי ההתכנסות

 חלק ראשון: 
 האחריות לזכור

    

   שירה  הזמנה / זימוןא. 

  
 אמירת שמות

 ושמות משפחה
  

  8 'מע 
קריאה משותפת: 

 ם"ש"לא היינו 
 

                                                        שירה  

  9 'עמ 

 משותפת קריאה
או קריאת יחיד: 

בהתכנסות  "נזכור
 זו..."

 

  10 'עמ 
יחד או יחיד: 

ות רודונזכור את "
 "הזוכרים

 

 
 'עמ

12-10 
  

: קריאת יחיד
 ."שמע"/פרימו לוי

קטע  -קריאת יחיד 
 5-1בין קטעים מ

  
סיום בשירה 

 ]בחירה[
  

 ינהב. ק
 . אלה אזכרה1   

    

  14 'עמ 
קריאה משותפת: 

 "אזכרהאלה "
 

  

אמירת שמות 
המוצא  קהילות

 של המשתתפים
 

 שירה

  

  15 'עמ 

 ד:יחיד או יח
 אזכרה את"

 אבותינו
 "ואמותינו...

 



 
 'עמ

17-14 
 

 
  

קטע ליבה נוסף: 
"לפתע כל 

המקומות..." 
 .)וישיניאק(

"ורק עתה..." שטפן 
  .צווייג

ציטוט אחד או 
  5-1 מקטעים יותר

או, במקומו, דברי 
 המשתתפים

  
סיום בשירה 

 ]בחירה[
  

על אלה אני . 2
 בוכיה            

    

  18 'עמ 
 קריאה משותפת: 

וגם אם אין לי "
 "מילים

 

   ירהש  

  18 'עמ 
על "יחד או יחיד: 

 "אלה אני בוכיה
 

 
 עמ'

21-19 
   

קטע מתוך ציטוט 
6-1, 

דקלום או שירה של 
הבית הראשון 

והאחרון של שירה 
 אחר()או של זלדה 

  
אמירת שמות 

 הדלקת נרו
  

  אמירת יזכור                                           21עמ'  

   שתיקה  

  24' עמ הרוע ג. 

קריאה משותפת: 
 /"נישיר מבט" 

יחיד: קריאת 
 "עובדה"

 

  25עמ'  
 יחיד:קריאת 

  "יש לנו אשליה"
 



 
 עמ'

25-24 
  

או  1-2יחיד: 
 ליאונרד כהן

 
 עמ'

27-26 
 

 עיון או קריאה:
 "צא ולמד"

 

  28' עמ 
קריאה משותפת: 

ונזכור את כוחו של 
 הרוע

 

   28עמ'  
קריאה מתוך 

 2-1קטעים 

   שתיקה  

   בדיחה  

עמידה ד. ה
כנגד: להיות 

 איש
    

  32 'עמ מי האיש . 1
קריאה משותפת: 

 "לנוכח פני הרוע"
 

   33' עמ 
 יחד או יחיד: 

 "מי האיש"
 

                                         שירה   

 
 עמ'

35-33 
  

קריאת אחד 
 6-1הקטעים 

כל המציל . 2
 נפש אחת

  36 'עמ
קריאה משותפת: 

את  זכור"נ
 חסידי..."

 

    
קריאת אחד 

 2-1הקטעים 

  
הדלקת נר 

לחסידי אומות 
 העולם

  

   37עמ'  
: יזכור לחסידי דיח

 אומות העולם 



   38' עמ ובחרת בחיים. 3
קריאה משותפת: 

ואחרי... איך "
 ?"לקום

 

   38עמ'  
העניין קריאה: "

חיי או " "הזה
 "התחילו

                                                      שירה  

 חלק שני: 
 לזכור באחריות 

    

זכרת כי א. ו
 עבד היית 

  42' עמ
 קריאה משותפת: 

  ""לאחר שקוננו...
 

 
 ' מע

44-43 
 

הקראת רשימת 
 הנושאים )יחידים( 

 דיון כללי 
 דיון בחברותות 

 

 ימהב. ק
 עמ'

47-46 
   שירה

  נושיט יד ליושבים קימה  48עמ'  

  
לסיום  שירה

 בעמידה
  

     צעה לסיוםג. ה

 
'עמ  
51-65  

   שירה

  
לחם 

 עדֹות/עדּות
  

 


