
 

 התכנסות מרחוק: יום השואה תש"ף

מגפת הקורונה הביאה לשינויים רבים באורח חיינו ורובם אינם קלים. עם זאת, בשבועות 

האחרונים למדנו על יכולת ההסתגלות של האדם ואנו משתדלים להמשיך בחיינו ככל האפשר. 

העוברת תהליך ה"התכנסות" ליום השואה מבוססת על מפגש אישי של קבוצת אנשים 

משמעותי ואינטימי. את בעיית הריחוק הפיזי בין המשתתפים נוכל לפתור בעזרת תוכנת שיחה 

  מרחוק ולמרות השוני המהותי נוכל להגיע לקרבה ולמפגש משמעותי.

 .)מצורפות בזאת מספר המלצות לגבי עריכת התכנסות ב"זום" )או בכלי אחר

ור מפגש זום ולשלוח את הקישור מספר פעמים  יש ליצ -זימון הפגישה ותזכור המשתתפים

 Advancedלפני מועד ההתכנסות למשתתפי המפגש. בשעת הגדרת המפגש יש להיכנס ל

Options  להגדיר חדר המתנה (Enable waiting room).  בחדר ההמתנה תהיה מוזיקה

 .מתאימה ותמונה של כריכת ההגדה

 נסות לזום, ולהביאה למפגשיש להזכיר לכל המשתתפים להדפיס את הגדת ההתכ

. במהלך הארוע יוזמן הקורא, והמיקרופון  יחיד למשתתפיםהקטעי קריאת  את  יש לחלק מראש  

 שלו/ה יפתח. 

 Advanced בהגדרות רצוי לבחור בהקלטה מראש של ההתכנסות: -הקלטת המפגש 

Options  > Automatically record meeting. 

     

מומלץ מאוד לחבר "אשף זום" שיהיה כח עזר טכני   -תמיכה טכנית למנחה ההתכנסות •

קשה מאוד להנחות את הטקס וגם להפעיל/להשתיק מיקרופונים  -למנחה בזמן ההתכנסות

 ולנהל מוזיקלית את האירוע

ם המיוחדים של ההתכנסות בשנה זו וידריכו את  יהיו ערים למאפייני שהמנחיםחשוב  •

במפגש הזום )מיקרופונים, צ'ט,   המשתתפים כיצד לנהוג בכל אחד בחלקי ההתכנסות

 חדרים...( 

קטן, ניתן  משתתפים  ה. עם מספרכשע –זמן התכנסות בזום לההמלצה  -המפגש  אורך •

 להשאר יחד אחרי סוף ההתכנסות 

לזום מומלץ לבקש מהמשתתפים לכתוב את שמם ואת מקום   בכניסת המשתתפים •

 זה מוסיף חיבור בין המשתתפים-הימצאם



במידה ומדובר בקבוצה גדולה ניתן לקיים את ההתכנסות  -קבוצה גדולה/תתי קבוצות •

כל אחרי פתיחה משותפת, למשל,  .(Breakout Rooms) בחדרים שמציעה תוכנת זום

יתכנס הציבור  אם יתאפשר, ישוב ו ה,ובסופ ,קבוצה תקיים את ההתכנסות בחדר משלה

   כולו.

הזמנת הקוראים שקיבלו את קטעי הקריאה מראש, ופתיחת המקרופון שלהם.  –קריאה  •

 )במעגלי התכנסות אינטימיים במיוחד, ניתן לחלק את קטעי הקריאה במהלך האירוע( 

  .כאן להסבר על פתיחת חדרים בזום ראו  .משתתפים 6-תכנסות מעל לבה •

המשתתפים  . (ת/אחד תאו בנגינה של מוסיקאי)יושמעו בהקלטה, ומוסיקת רקע שירים  •

 אך יכבו את המיקרופונים.   ,יצטרפו לשירה

של משפחותיהם  לכתוב את מקומות המוצא  ניתן לבקש מהמשתתפים    אלה אזכרהבפרק   •

  י. בצ'אט או על גבי נייר ולהקרינו במסך האיש

לקרובים או אנשים יקרים להם, שנספו, שרדו או נעקרו ממקומם בזמן   –  הדלקת נר זיכרון •

השואה ובעקבותיה. השנה ניתן להוסיף משאלה לבריאותם של קרובים. המשתתפים 

יחלקו את השמות המוזכרים בצ'ט, או בכתיבה על דף שיורם מול המסך. המנחה יכול  

 להניח אותו בצד המחשב. להקריא חלק מהם. אם אין חשש בטיחותי, ניתן להדליק נר ו

ולחלופיןף  בהגדה לזום מסומנים הקטעים בהם מוצגים המשתתפים,  -תצוגת מסך •

הגדת  על פי ברובה ההתכנסות תתנהל להציג את הקטע מההגדה. הקטעים בהם ממולץ 

 .משתתפים מראששידפיסו ה  PDFהזום

 .כאן חדרים בזום ראולהסבר על פתיחת  בחדריםיערכו  , "לזכור באחריות"קטעי הדיון •

https://www.naotech.com/he/zoom/zoom-tutorials/
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