
 
 

 

 קולקטיביות זכרונית
 כי החברה שזוכרת ביחד ...  

 

חברים עברו   31באוקטובר(  4)  1946א' בסוכות, - . בבסוכותקיבוץ חצור מציין את יום הולדתו 
האזור בין   –מערבית מהאטליה של זאב לגבעה של חצור  -מבית האריזה אשר שהיה ממוקם צפונית

 חג הקיבוץ.  – במהלך השנים הקיבוץ גיבש מגוון מסורות לציון יום ההולדת המועדון לבריכה היום.  

 
, הופק  1981-שנים לקיבוץ, ב 35לציון 

אפשר  השירים דרך   "פזמונים לאורך הדרך".
כל   כאשרהיסטוריה של חצור, ל היחשףהיה ל

לתקופה אחרת בחיי הקיבוץ שיר נתן ביטוי 
 . ולאתגריה

http://archives.luftmentsh.com/?p=2557 

https://www.youtube.com/watch?v=Rc7abB_f7jA   

--    --    --    --    

 

פעם זה דורש   כיצד יוצרים מסורת? לא
חזרה. לא חזרה לאחור, אלא חזרה על  

דברים שמעצבים אותנו ויוצרים זכרון  
קולקטיבי. פסטיבלי הזמר היו דרך טובה 

לציין את חג הקיבוץ )אם כי לא רק את חג  
הקיבוץ(, ולכן ערב המורכב מלהיטים של 

 אותם פסטיבלים, כמו "תרועת הפסטיבלים"
הזכירה לנו   2007יבוץ של של חג הק

 פסטיבלים שהיו וחיזקו את הזכרון. 
http://archives.luftmentsh.com/?p=2112 

https://www.youtube.com/watch?v=xCMdAdPO3Nw 

   --    --    --    --    -- 
 

 

תערוכות צילומים מראות לנו מה היה. הן מאפשרות לנו  
לראות לא רק כיצד היינו, אלא גם כיצד הדברים 

כמו   –ך תערוכות השתנו. בחגי הקיבוץ נהגנו לערו 
התערוכה המקיפה שהיתה בקומונה בראש השנה של  

2012 . 
http://archives.luftmentsh.com/?p=2104 

--    --    --    --    --   --    --     --    --    -- 

 

. בלבד הזדהות עם הקיבוץ איננה נבנית מהזכרון 
צריכים גם ליצור חוויות שעם השנים ייהפכו לזכרונות 
שיעברו הלאה. זכרונות כאלה נוצרים, למשל, על ידי 

מטוס   –  1973יום הילד של זכרון מלדוגמה הימי הילד. 
שי קצירי פיזר סוכריות שממנו י  טס מעל חצורשפיפר 

 למתאספים בדשא הגדול.
http://archives.luftmentsh.com/?p=3095 

   --    --    --    --    -- 

אפשר לוותר  -עוד מסורת שעליה אי  הו! מה יפים אתם ילדי חצור!  
)עד סיום כיתות היסוד(. כל אחד  ילדי הקיבוץהיא תערוכת צילומי 

אוהב, כמובן, לראות את הילדים שלו, אבל אין ספק שלראות את  
 כולם )ולזהות למי כל אחד "שייך"( הוא גם תענוג מיוחד.

http://archives.luftmentsh.com/?p=3077 
      

 ומאתר האינטרנט של הארכיון. YouTube-ה יבדף נלקחים מאתרכל החומרים אשר 

 צוות הארכיון 
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