
 

 

  :טקסים בעידן קורונה

  . אבל אפשרית - מיוחדב יצירת טקס בימים אלו היא משימה מאתגרת 

ביקשנו   - ."זיכרון. יום. פנים" גם כאלו המבוססים על סרטי, יםחשיבה על עקרונות ופרקטיקות לבניית טקסלצורך 

  :להתגייס למשימה ואלו תובנותיו גלעד אלפסימאי והמנהל האמנותי הב מ

  

  : ת טקסהפק

  .נתייחס אליה ככזו, נה ייחודיתו שז

לכן הטקסים והפעולות חייבים לנצל את ). או טקסים בכלל(ם רבי משתתפים המציאות השנה לא מאפשרת טקסי 

כדאי , ל זאת זה מה שעושיםאם בכ ( ץ לא לצלם טקס על במה ולשדר אותומומלכלומר , המציאות ולא להתכחש לה

  .)צילום מקצועילהיעזר ב

וחלק שמפרט על טקס  חלק של דגשים לאוירה מקצועית, חלק של טיפים פרקטיים, נות הפקהרונציג חלק של עק

 : ."זיכרון. יום. פנים"י על סרט בוססהמ

  

  ? איך נגשים לאירוע כזה -עקרונות ההפקה  - א

  :'לדוג ,לאותם עקרונות חשובים" לבוש החדשה"של הטקס והתאמת  DNAעל ה  - נשמור על הדברים שחשובים לנו . 1

  קליפים' לדוג(בצילום מראש , אפשר לארגן לא מעט אלמנטים בהם כלל המשתתפים נוטלים חלק -קהילתיות ,

 ).פעולות מתוזמנות יחד ועוד, דגלנות קהילתית(בשותפות בפועל או ) שמצולמים פרטני

  יחליפו את שבט /כל חברי הסניף' לדוג. צריך לחשוב מה יכול להחליף את הקבר ואת הפרח -מסורות שהתקבלו

כולם ידליקו באותה שעה נרות . השכונה/הרקע שלהם בזום לתמונות של נופלים מהעיר/תמונות הפרופיל

 .זיכרון בחלון ופתאום כל השכונה תנצנץ בנרות זיכרון ועוד

  לדבר, להתקשר להורים שכולים מהשכונה: להתארגן יחד עם התלמידים ליצירת קשר אפשר   -הנחת זרים 

). אולי תצלמו את הקברים הרלוונטיים ותציגו אותם בטקס( לטקס שאתם מארגנים בזום הזמיןאפשר ל . איתם

  .קשר כזה יכול להימשך הרבה אחרי הקורונה .תניחו להם פרח על הדלת. תחשבו עליהם

, פיםיש לנו מתחרים קשים בטלויזיה וארגונים נוס. אין פה אירוע עם במה וקהל שבוי –מדובר באירוע במדיום אחר  .2

  .שעלינו לאסוף יחד לטובת טקס, ה מפוזרים בבתיהם'חברין כל אירוע בזום ויש חוסר ריכוז המאפי

  ?איך מתמודדים עם זה

  לא להסתובב עם הטלפון ולשמוע . דרשו מצופי הטקס לשבת בסלון או במקום ראוי אחר -צרו ריכוז ויחס הולם

 .'להגיע בחולצה לבנה וכו, תוך כדי וכדומה

 תמונות וסרטונים , שימו מוזיקה תואמת, מרגע שפתחתם אותה .לכם מתחיל מרגע הכניסה לפגישההאירוע ש

     .שלא תיווצר אווירה של פגישת זום. ברקע



 

 

  בה יעברו כל , !)ומרגשת(ניתן לצמצם את כל הצגת הנופלים למצגת קצרה ומושקעת  –בנו טקס קצר ומהודק

 . שתיים/שמות הנופלים בדקה וחצי

  כל אחד מחליף את תמונת הזום שלו ' לדוג  - ך אפשר להשתמש במדיום וכך תצרו אירוע ייחודי תחפשו אי

זל של איבנה פיכך . תנועה ומיד מכבה את המצלמה/שכונה/אומר שם של נופל מהעיר, בתמונה של אותו נופל

זל אמול הפ תכנס מוזיקה מתאימה וכולם עומדים, זל מושלםאאחרי שכל הפ. נופלים מהעיר בריבועי הזום

 תדליקו, הוצאו כל תנועות הנוער בזמן אחד לשיר התקו - נצלו את אלמנט המרפסות : דוגמאות נוספות.. הזה

  .נרות כולם יחד

  

  :שני כיווני פעולה מרכזיים -טיפים לפרקטיקה  -ב

 .צילום כל הטקס הוירטואלי מראש ושידורו בפלטפורמה מתאימה .1

 ))בעלות(להיעזר בפתרונות מקצועיים  או( בלייב על בסיס הזום  ארגון טקס .2

אבל חלקים מסוימים , )במידה האפשר( לצלם ולהקליט מראש, להכין: זאת אומרת, כדאי שהטקס ישלב בין שתי הגישות

  .כדי לשמור על האותנטיות שלהם לשדר בלייב

  ?מה נצלם מראש

  בלייבנגן אחד יכול להיות (קטעי שירה ומוזיקה(. 

 מאפשר שליטה כי בזום אין דרך לסמן לו שהוא מאריך – 'נאומי ראש העיר וכדו.  

 פ הכללים בהמשך"ע, ניתן לעשות בלייב. אפשר לצלם מראש - ' אל מלא רחמים וכו, קריינות. 

 כדאי להזדרז כמה שיותר מהר עם , השנה בגלל המגבלות. כמו בכל שנה צריך להכין מראש -קליפים /סרטים

 . זה

  ? מה נשמור ללייב

  :שי שמעורר הזדהות וחיבור כשהם בלייב לדוגמאאת כל האי

 קדיש של אב שכול. 

 דברים לזכר חבר שנפל. 

 הדלקת משואה. 

 דברים נוספים שמידי שנה נוגעים במשתתפים וחבל לאבד בהקלטה מראש. 

  :לדוגמא, ננסה לעשות בלייב דברים שיקבלו ייחודיות בגלל שהם בלייב במציאות של היום - בנוסף 

  דגלנות 

 משותפת של נר זיכרון בחלונות הדלקת 

  ועוד) אפשר לתאם תנועות נוספות בשכונה(שירה משותפת של התקווה מהחלונות... 

  



 

 

  – דגשים כלליים כדי לשמור על אווירה מקצועית - ג

 שימו לב שהHost 40בחשבון מנוי כדי שלא תהיו מוגבלים ל. 

 מתי לשתף מסך של סרט מתי , לפתוח כל אחדשמכיר את מהלכו בצורה טובה ויודע מתי , בחרו מנהל לאירוע

 .'להכניס מוזיקה וכו

 כך שהם , הליין אפ הזה יושב אצל כל המשתתפים. בו מופיע סדר האירוע באופן מפורט, כינו ליין אפ מסודרה

 .יודעים מתי מגיעים אליהם ומוכנים לכך

  המנהל הזה הוא לא הhost . תקבעוhost לכל אורך . (שיהיה אחראי לאשר כניסה של משתתפים, יםמסו

 ).האירוע תהיה תנועה פנימה והחוצה

  שאיכות השידור של ה .תוודאו שאתם שולטים היטב בטקס. חזרה יום קודםקיימוhost )במיוחד בסרטונים (

 . טובה ושיש לכם גיבוי לכל אחד מהחומרים שיוקרנו

 ששומעים אותם טוב מהמיקרופון , קליטה ראויה, מצלמה איכותית - וי שלכל הדוברים יש ציוד רא, צריך לוודא

 .שלהם

 תקבעו קרע אחיד ותואם לכולם' לדוג. דאגו לרקעים מתאימים לדוברים. 

 לטקס כולנו היינו מגיעים לבושים על פי קוד לבוש -שהדוברים לבושים כראוי , וודאו . 

  שיר מוקלט באופן מקצועי, כותיאי סרט(אפשר להשקיע גם כסף בכמה אלמנטים מרשימים( 

 שימו לב שאתם מאובטחים ולא יוכלו להיכנס לטקס גורמים מפריעים שישתלטו עליו 

  

    ".זכרון. יום. פנים"טקס על בסיס סרטי  - ד

משנה  המדיום, כאמור, השנה. המיזם יהמבוסס על סרט" צופים זוכרים"טקס מדי שנה במסורת בית אבי חי מתקיים 

  :את צורתו

 של נופל  נת סרטהקר , עצמם ניתן לשלב בכל טקס על ידי חיבור לאחת התימות שעולות בטקס יםרטאת הס

  ...מהעיר ועוד

  דמויות שונות בחברה הישראלית  : נרצה לחשוב על רצף רעיוני יםעל הסרט כולולשם יצירת טקס שמבוסס

  ... ועוד

 תגריושמדבר את המדיום ומותאם לא, נציע כאן אפשרות אחת מפורטת לטקס:  

מעלים בני משפחות החללים זכרונות כשלבסוף נבחר זכרון אחד   ".זיכרון. יום. פנים"במסגרת פרויקט 

  .רק סיפור אחד. רק זיכרון אחד, לא מכלול תכונותיו, לא סיפור מפורט. האב/ החבר/האח/מהבן

  . כמה מזוקק הזיכרון הזה. כמה קשה למצוא סיפור אחד בלבד

  .ניתן להתחבר בטקס שנעשה, הזהלרעיון המדויק והמזוקק 

  



 

 

  ההכנות לטקס

  .אחד סרטוכל אחד מהם יבחר  י המיזםכמה ממשתתפי הטקס יצפו בסרט

זה . לספר זיכרון אחד בלבד מאותו אדם עליהם תוטל המשימה. שנפל/ דמות שהם מכירים/ ינסו להיזכר בחבר, אחרים

  . ר שמתקשרתיאור של דברים שאהב או שיר קצ, מפגש, יכול להיות סיפור

    .ללא מחויבות להסבר

  

  הטקס

הוא יכול . ידבר מנחה הקבוצה על העוצמה שבזיכרון האחד) 'אל מלא רחמים וכו/ יזכור(לאחר הפתיחה הפורמאלית 

  )הקדימון של מרים הראל יכול להתאים כאן. (שיר או אפילו תפילה על זיכרון, לשלב קטע

למה דווקא ) בשורה(ויסבירו  אליו הם התחברו חלקם ישתפו את הסרט. טקס הזום מיד אחריו יתחיל סבב בין משתתפי

רצוי לשתף תמונה . (קרוב שנפל/אותו הם זוכרים מהחבר האחדיספרו את הזיכרון , אחרים. זה תפס את ליבם סרט

  ).אליה יתחברו כל המשתתפים

  .שלם של נופלים וזיכרונותבהם נוצר פאזל , דקות 3שלא עולים על , ים קצרים'כך יבנה אירוע שלם של סקצ

 -הוא יכול גם לסיים בשאלה פתוחה, טקסט או אמירה אחרת/יסגור מנחה הטקס בשיר) ולמעשה את הטקס(את הסבב 

משלל , או מהו הזיכרון האחד, מי מוכן לשתף אותנו בהיכרות חדשה שהייתה לו עם אחד הנופלים עליהם דיברנו"

  ."אפילו שמעולם לא פגשתם את מושא הזיכרון, ון שלכםשיהפוך להיות הזיכר, הזיכרונות ששמענו

  

  דגשים לניהול טקס כזה

 הדוברים(ושכל המשתתפים , שמוכתב מראש) ליין אפ(והם מדברים על פי סדר , הדוברים נקבעים מראש (

 . מודעים לו

 לכולם  לפתוח את השער, לצד זה חשוב בסוף המפגש. מנהל את פתיחת הדוברים הרלוונטיים, מנחה הקבוצה

כשביררו לפני הטקס מי " ששכח"כך גם מי . האם יש למישהו זיכרון נוסף שצף לו במהלך הטקס, ולשאול

 .יוכל לחזור ולהשתלב, מעוניין להשתתף

 אפשר , לחילופין). גם לא בימי קורונה(באירועים לא סומכים על הרשת . חייב להוריד אותו, מי שמשתף סרט

 .אפ המוכר לו- כל הסרטים ושיתופם לאור הלייןשדואג להורדת " בימאי"שיהיה 

 מיקרופון טוב וקליטה חזקה, שכל הדוברים מצוידים במצלמה ראויה, יש לוודא, כפי שציינתי. 

 

  יתרונות ההצעה 

 הקהל שותף פעיל ולא רק כמה קריינים שנבחרו לכך אלא רבים מחברי הקבוצה. 



 

 

  התנהלות דינמית נוצרת . ה גם אורך הסרטיםדקות וז 2-3ר חד מדבאכל . ובדיבור ךאין אף דובר או קריין המארי

 . יותר מידי זמן" להשתעמם"שלא מאפשרת , וקצבית

 שונה ומתכתב עם המדיום והמרחב הוירטואלי בהם הוא מתרחש, הטקס אחר. 

 לא שגרתיים ועושים , הסרטים המשולבים בוbrake חייבים לציין שלכל סרט יש שפה . קבוע אבל לא ארוך

 .כך שגם זה מגוון את הטקס, שונה

 

  :לסיכום

איך לוקחים את הימים , איך ממנפים את המציאות אליה נקלענו, בואו נחשוב יחד. ללא ספק אנחנו בתקופה מאתגרת

  .טובים יותר ומחוברים יותר זה לזה, על מנת לצאת מחוזקים יותר, המיוחדים הללו

  

  giladalfasy@gmail.com  052-4295336 - במאי ומנהל אומנותי  - גלעד אלפסי: לרשותכם לכל שאלה וצורךגלעד עומד 

  remember.edu@avichai.org.il : לשאלות לגבי מיזם פנים יום זיכרון

  

  ! בהצלחה במשימה החשובה

 .בית אבי חיגלעד אלפסי וצוות 

  


