טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
טקס יום הזיכרון הפך בארץ למעין סמל  .הוא מוזכר מידי שנה בכל ישוב  .מן הראוי שגם בשבט
הצופים ייערך טקס מידי שנה .
יחד עם זאת כדאי לבדוק בשבט אם יש מקום לערוך טקס ליום הזיכרון או שאפשר לקיים פעילות
אחרת בנושא .
במידה וקיים רצון לקיים טקס רצוי מאוד להתייחס למסר אותו אנו רוצים להעביר ,וכמובן לקהל
היעד  .בנוסף רצוי להתייחס לנקודות הבאות לפני ארגון הטקס עצמו :
.1
.2

.3
.4

.5

זמן הטקס  -אסור שהטקס או ההתכנסות יתמשכו יתר על המידה  .משך הזמן המרבי לטקס כזה
צריך להיות  35-40דקות .
מקום הטקס – אם אפשר  ,כדאי לקיים את הטקס ליד אנדרטה )לבדוק לפני כן שלא מתוכנן שם
טקס אחר ( במידה ואין אנדרטה  ,אפשר לסדר בשבט מעין גל – עד זיכרון  ,או קיר זיכרון
ולערוך לידו את הטקס  .המקום צריך להיות מאורגן מראש וכהלכה ! לפידים /משואות  ,דגלים ,
מערכת הגברה )אם צריך( וכו'  .רצוי לעשות גם חזרה גנרלית ולבדוק אם אכן הכל עובד ומוכן
להפעלה .
קטעי קריאה וקטעי שירה – חובה להתאים לקהל באופן כללי לא כדאי להאריך .את הקטעים
צריך לחלק מראש למי שמקריא ולעשות מספר חזרות לפני קיום הטקס .
כתובות אש – ניתן להכין כתובות אש כרקע למקום בו נערך הטקס וכמו כן להעמיד
אבוקות/משואות על הבמה )כמספר מלחמות ישראל/כמספר חניכי השבט שנהרגו במלחמות וכו'
(.
רעיונות לכתובות אש :
 "במותם ציוו לנו את החיים" "נזכור" "בדמיך חיי" סמל המדינה  ,סמל צה"ל  ,סמל של שלום וכו'יש להקפיד על כל הפרטים הקטנים  ,על מנת שהטקס יהיה מכובד ומשמעותי  .יש לדאוג שהכל
יתנהל ברציפות עד לסיום הטקס .

הכנות מוקדמות לקיום הטקס :
.1

.2

.3
.4

הכנת מקום הטקס .
א .במה – עם תפאורה מתאימה שיכולה להיות  :צילומים של נופלים  ,שקופיות של מקומות
הקשורים במלחמות או כל עיטור אחר הקשור במעמד .
ב .אביזרים לבמה – תורן מכובד ודגלים – דגל ישראל  +דגל הצופים  +דגל הישוב .
 נרות זיכרון /לפידים /משואות להדלקה במהלך הטקס . מיקרופון  /מערכת הגברה .בחירת הקטעים להקראה ולשירה :
 כדאי לבחור נושא או חוט מקשר בין כל הקטעים . אפשר לבקש מחניכים שיש להם קשר אישי ליום הזיכרון לבחור ולהקריא קטעים . הקטעים צריכים להיות מגוונים  :קטעי קריאה  ,קטעי שירה  ,קטעי מוסיקה  ,קטעי ריקודוכו' .
בסיום הטקס אפשר להקרין סרט /סרטון הקשור ביום הזיכרון .
מאחר וחלק מהחניכים משתתף בטקסים אחרים  ,מומלץ לבדוק את הנושא מראש ולהכין טקס
בזמן אחר  ,שבו מירב החניכים יוכלו להשתתף .

מסגרת כללית לטקס יום הזיכרון לחללי צה"ל
 .1הורדת הדגל לחצי התורן .
 .2קריאת "יזכור" .
-

לאחר קריאת "יזכור" ניתן להקריא את שמות הנופלים מבין חניכי השבט )במידה וקיימים (
 ,יש לבדוק לפני כן מתי נפלו  ,איפה ובני כמה היו ולהזכיר זאת .

 .3הדלקת משואה  /אבוקה /לפיד .
 .4הקראת קטעים  /השמעת שירים מתאימים /קטעי ריקוד וכדומה .
 .5הדלקת כתובות אש )אם יש( .
 .6במידה והטקס נערך ליד אנדרטה – הנחת פרחים .
 .7סיום הטקס – המנונים  :המנון התנועה והתקווה .

