
הדלקת נר זיכרון עם המשפחה

שלום לכם בני המשפחה,

כדי שהדלקת הנר בבתים תהפוך למשמעותית יותר,  מומלץ  לקיים טקס קצר בבית סביב ההדלקה. 

הטקס יהווה נדבך נוסף לזיכרון.

הכנה:

נבקש מהתלמיד/ה או מאחד או יותר מבני המשפחה לבדוק במקורות שונים )כדאי להכווין לחיפוש 

מידע באינטרנט וגם באמצעות סריקת הבר-קוד המופיע על נר הזיכרון(, ללמוד ולאסוף חומר על 

לזכר  ת.ז.  נכין מעין  ונר. מתוך החומר שנאגר,  הזיכרון של שם  נר  תווית  על  הדמות ששמה רשום 

הנספה )דוגמא של ת.ז כזו מצורפת(.

כדאי ליצור פינה מיוחדת בבית: שולחן ועליו מפה מכובדת. נניח על המפה את נר הזיכרון של שם ונר 

ואת תעודת הזהות שהכנו על הנספה. נוסיף רצועות בריסטול או דפים כמספר הנוכחים בטקס וכלי 

כתיבה. ניתן גם להדפיס ולהוסיף את הקטע המצורף כאן למטה.

הדלקת הנר:

נדליק את נר הזיכרון כשכל בני המשפחה מכונסים.  

בזמן ההדלקה ניתן להשמיע ברקע מוסיקה מתאימה, נספר על הדמות אותה אנו רוצים לזכור ונקריא 

בפני הנוכחים את ת.ז. שהכנו.

הדפים שהוכנו  או  הבריסטול  רצועות  )על  לכתוב משפט  מבני המשפחה  אחד  מכל  נבקש  לסיום, 

מראש( הפונה אל הדמות שזה עתה הדליקו לזכרו את הנר.

לדוגמא:    אל דוד שרקוביאק, רציתי לומר לך.....

                 דוד אני מרגיש כי..........

                 דוד בעיניי אתה............

נצטלם כשאנו אוחזים את מה שכתבנו ונעלה את התמונה לפייסבוק של שם ונר.

מערך משפחתי - יום השואה



קטע מצורף

הנר מורכב משני חלקים, פתילה ולהבה. 

ניתן לדמיין כי הפתילה היא הגוף. 

השעווה היא מעין בגד שעוטף את הפתילה. 

אנו יכולים לדמיין את הלהבה כנשמה של האדם. 

הלהבה עולה ויורדת, יש לה צבעים משלה, היא מתנועעת כעין ריקוד, לפעמים כמעט מתנתקת 

מהגוף, נראית בורחת ושוב חוזרת. ללהבה חיים משלה. 

שלמה המלך אמר “נר ה’ נשמת אדם” )משלי כ, כ”ז(.

כשאדם מת מדליקים נר לזכרו. 

האדם נספה, הגוף אבד מן העולם אך הנשמה ממשיכה להתקיים, 

ובאמצעות הנר אנחנו זוכרים אותו.

ת.ז לדוגמא

שמו של האדם שנספה:

שם הוריו ועיסוקם:

שנת לידה ובן כמה היה כשפרצה המלחמה:

מקום לידתו:

אחים:

האם ידוע מה עלה בגורלם בזמן המלחמה?:

תחביביו:

היכן נספה?

סיפור מיוחד עליו:


