
 אזור -  ית ניצולי שואהב

הגיעו אליה ובוניה, , מתיישביה הראשונים 1948 -אזור נוסדה בשנת  
ממחנות העקורים בחו"ל וממחנות העולים בארץ, לאחר שעברו את 

  .זוועות השואה
  ם.כבודלהיה זה רק טבעי שיוקם בית 

  
, שהוא בן להורים ניצולי שואה, רואה ש המועצה המקומית מר אריה פכטררא  

 חשיבות עליונה בהנחלת נושא השואה ונותן את חסותו המלאה לפעילות הבית. 
   
מוד לסיפרייה , המבנה צ2008בית יד לבנים וניצולי השואה באזור הוקם בשנת   

, למפגשי לצוותי החינוך,משמש מרכז למידה לתלמידי הישוב הציבורית  של הישוב ו
 ולמבקרים מהארץ ומחו"ל. של הדור השנילמידה 

לחסות  ניצולי השואה, זכה המקום ביתבזכות הפעילות הנרחבת המתקיימת ב  
 מוזיאון "יד ושם" בירושלים.

 
 למקום שלוש מטרות: 

חפצים, אמצעות של תושבי אזור ב יהםבני משפחות בשואה - הנצחת הניספיםא. 
יום השואה נערך טקס "לכל איש יש בערב  .מסמכים ועבודות שורשים תמונות,

   יהם.בני משפחות שמות הנרצחיםמפי הדור השני,  בו מוקראים שם"
ספרים, חוברות, קלטות אמצעות ב – מפי ניצולי השואה תושבי המקום - עדות ב. 

 שמע וקלטות וידאו.
גיל, לכל ילדי  שני מפגשים שנתיים מותאמימתקיימים   - הנחלת מורשת השואהג.  

מפגשים עם וסדנאות הניתנות ע"י מדריכי "יד ושם" ב' עד ט', דהישוב מכיתות 
משפחתיים  בהם התלמידים שומעים סיפוריםתושבי אזור,  ניצולים ובני הדור השני

  אישיים.
דור השני ולמתעניינים נוספים ה לימוד לבני נערכים מפגשיזאת השנה החמישית בה 

 משתתפים קבועים (.  80–) כ 
של הדור השני ובני משפחותיהם, יציאה מאורגנת ומודרכת, מדי שנה מתקיימת  

 .במימון המועצה המקומית, ל"יד ושם" 
 

בסמוך ליום השואה מתקיים במקום ערב "זיכרון בסלון" בו מספר אחד מניצולי 
 אלה.השואה או, בן משפחה את סיפורו האישי ואת קורותיו בשנים נוראות 

 
 .כל צוותי החינוך של הישובשל "יד ושם", יציאה מאורגנת ומודרכת להתקיימה 

   
הנאספים מידי ניצולי  מקום תערוכת קבע בשם "הטלאי הצהוב" ומרחב מוצגיםב

  השואה ובני משפחותיהם.
    
יצרנו קשר עם מחלקת החינוך של צה"ל, כך זכו ניצולי השואה באזור לקחת חלק   

"פרח לניצול", חיילי צה"ל ביקרו בביתם והעניקו  בפרוייקט
 להם תעודת כבוד.

  השנה יעשו זאת תלמידי חטיבת הביניים.
   

ת והשנתיהמקום מארח לשיחה ודיון את משלחות הנוער 
                       מגרמניה, המקיימות חילופי נוער עם הישוב.
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