
 קולקטיביות זכרונית

שזוכרת ביחד ... כי החברה     
 

,  הקיבוץ צלמיל קורצתפריחת פרחי האביב האירועים המצולמים ביותר בקיבוץ.  הוא אחד חג הפסח

כל שנה אנחנו התכנסות כמעט כל הקיבוץ בערב החג מביאה איתה צלמים רבים )עוד לפני הטלפון הנייד( ו

שים את תיקי  דגו חומרים רבים שמעוררים את הזכרוןש. אין פלא הקיבוץהנדידה של ילדי מתעדים את 

 . בהם סרטונים שתענוג לצפותאפשר להגיש כאן  חודשה לא פלא שגם. הארכיון

 
וכמעט היא מסורת חצורית חשובה,  הנדידה

  אירוע חד פעמי יש התחלה,מסורת  כללייחודית. 
אפשר לראות חלקים של  1994-מ . בסרטוןומכונן

 ז'קו ירון-הנדידה של אותה שנה, וגם ללמוד מ
 מספר על תחילתו של המסורת הזאת. ש

 

https://www.youtube.com/watch?v=VHvLNwl0IbA 
 

--    --    --    --    -- 

 
תמיד נעים לראות יש המון שירי פסח ושירי אביב. ו

המקהלה  1996-. באותםשרים את ילדי הקיבוץ 
,  בפסנתר נטשה פרלשטייןעם  ,של ילדי מר"ץ

 .שרו לנו
 

https://www.youtube.com/watch?v=so5Q73G9ZLE 

 
, סביב שולחנות ארוכים מצטופפים  אנחנופסח הבסדר 

עולים  גם  . רבים שמחים לחגוג יחדיו על אף הצפיפות
ילדים,  – עלו רבים  1992-. בליטול חלק בחגיגה לבמה

בניצוחה של  קנון הייןחבורת זמר, וותיקים, לשיר את 
 . רחל זילינגר

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ky9EUYdcO8E 
 

--    --    --    --    --    

 
ְדתָּ ְלִבְנָךכידוע, בפסח "  לפעמים הילדים גם  . " ְוִהגַּ

  ילדי הגנים , כאשר 1996מספרים לנו. כך היה בשנת 
והם סיפרו על מה  , חנשאלו מספר שאלות בנוגע לפס

 ועל חרות. החג שהם ידעו על
 

https://www.youtube.com/watch?v=ul6B2QLm_D8 
 

 

 

   --    --    --    --    -- 

בערב של קיבוץ חצור לפסח. היה זה  חשוב נוסףוחשוב לזכור קשר 
מראשון לציון  יצאו   'י ג" חברי קיבוץ א 13שקבוצה של , 1943פסח, 

חודשים   שלושה  אחרל ." מצפה גבולות" זבורה והקימה את -לאבו נסעוו
בגבולות, הגיעה החברה הראשונה, נחמה, בתור אלחוטאית, חקלאית  

  באוסף סרטונים של זכרונות הוותיקיםאפשר לצפות . ומודדת אקלים 
 ר הארכיון. בדפי את עוד על גבולות למוד גבולות. וגם לבשנכחו 

      

 של הארכיון. YouTube- ה, וערוץ האינטרנטאתר מ  החומרים אשר בדף נלקחים
 

 צוות הארכיון 
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