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אשר  ס"י"ברנקו וי חקלאיתיכון התלמידי ה
ביצעו את טקס שבו ממשלחת הביקור לפולין 

 יום השואה הישובי בפרדס חנה כרכור

הטקס התקיים במרכז אומנויות הבמה במעמד 
 ראש המועצה חיים געש

בפרדס חנה  15.4.2015ולגבורה תשע"ה צוין בערב יום ד' ה  יום הזיכרון לשואה
טקס אשר התקיים כרכור בטקס המסורתי המתקיים במרכז לאומנויות הבמה. ה

תלמידי התיכון מ 62בוצע על ידי במעמד ראש המועצה, חיים געש וחברי מועצה 
 .במסגרת משלחת בית הספר בפולין מסיור החקלאי אשר שבו 

צעירים ומבוגרים אשר הגיעו לציין יחד את זיכרון –האולם היה מלא בתושבים 
השואה כפרטים, כקהילה וכעם. תלמידי החקלאי  הקריאו שירים, הציגו קטעי 

קראו טקסטים אשר נכתבו על ידם ומצגת הגישו קטעי נגינה, משחק וריקוד, 
וית אישית המבוססת על "יומן מסע" מהביקור עצמו. התלמידים העניקו זו

 המיליון ושל זוועות השואה. 6ומרתקת לכאב ולמשמעות הזיכרון של מותם של 
הקטעים שהוצגו התבססו על מילים המבטאות רשמים מהמסע בהם: "פחד", 

 "תקווה", "כאב". 

ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש התייחס לדיון הציבורי סביב חשיבות 
געש בדבריו הרחיב על  .נים את זיכרון השואהוהאופן בו אנו מציי זיכרון השואה

. אובדן אופי הול הכרוך בו לאיוםהשינויים החברתיים בהתייחסותנו כעם לשואה 
עוצמת הזיכרון וחשיבותו הוא בהכרה כי עם ישראל היה בסכנה לדברי געש "

בשנים ספורות בתוכנית מדוקדקת  נרצחהיהודי שליש מהעם כי  בעובדהקיומית, 
אין הדבר סותר  וכעם.ו אירוע בעל משמעות מכוננת לנו כאומה כמדינה זה ושפלה.
" כך ציין געש כבודו וחשיבותו בליבנו. את האבל הפרטי של כל אדם ומשפחה כמובן 

" כוחנו כאומה כעם כאזרחי מדינת ישראל מצוי בתהליכים שהובילו  בנאומו.
 לכינונה של המדינה, יחד ביקשו להשמידנו ויחד אנו זוכרים פה כעת." 

ס נכחו ניצולי שואה תושבי פרדס חנה כרכור, ובני המקום. בישוב פועלים בטק
כמו  מספר פרויקטים קהילתיים עבור אלו ששרדו את השואה בהם "קפה אירופה"

גם פרויקט התנדבות ייעודי לחיבור בין בני הנוער לניצולי השואה לאורך השנה. 
מניצולי השואה בני המקום יחד עם בני נוער המלווים אותם  6במהלך הערב הדליקו 

התלמידים מצטרפים לפרויקט כבר בכיתה ט' משואות לזכר הנספים.   6בפרויקט 
 .ומלווים את ניצולי השואה לאורך כל השנה
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הוקרן סרט שהופק על ידי הנוער למען הניצולים ובו עדותו של ניצול  הערבבמהלך 

שואה אשר לא חשף את סיפורו משך שנים רבות. עדותו המרגשת חשפה את עוצמת 
 וכוח הרצון במאבק למענם. האיום הקיומי,החיים, הישרדות בשלהי 

 בקטע ריקוד מרגש. להקת הדודאים הבוגרת הופיעה

את כוכי גידרון מחנכות  את התלמידים בתהליך כלל ביים הדריךהצוות אשר 
 איילת פרומר. -רכזת השכבה השכבה, ו

 הטקס נערך בחסות המועצה ובתיאום עם יו"ר וועדת אירועים רינה רונן.

על הארגון וקישוט האולם  שזכה לשבחים רבים הייתה אמונה מנהלת התרבות ענת 
 אלקבץ.

 הטקס הסתיים בשירת התקווה.
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