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יורדים לשטח עם רמי שני :צמד חוקרים
במכללת כנרת פועל להכין תעודת זהות

פתיח פינה  :יורדים לשטח עם רמי שני
נורית קנטי  :בוקר טוב ,רמי שני.
רמי שני  :בוקר טוב נורית .במסגרת העבודה על העונה השנייה
של סדרת המפגשים עם חוקרות וחוקרים לתכניות ולהסכתים בשם
"מה שקורה מחר" ,הקלטנו השבוע במכללת הכינרת ,שם צמד
חוקרים פועל כדי להכין תעודת זהות רשתית למצבות .מדובר
באתר ממנו ניתן יהיה לשאוב מידע על כלל המצבות בבתי
העלמין בארץ ,כולל מיקומן ,צילומים שלהן ופרטים אחרים על מי
שנקבר תחתיהן .דוקטור אפרת קנטור ודוקטור מייקל מיי העומדים
מאחורי היוזמה ,מספרים עליה ועל הסיבות שבגללן אתר שכזה
הוא כל כך חיוני.
דוקטור מייקל מיי  :אנחנו רוצים לייצר מערכת שיפעיל כל מי
שרוצה לתעד קבר בבית קברות ,בעזרת הסמארטפון שלו .וכך
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לצלם ,לתעד מה שהוא רואה ,ולהעלות אותו לאתר שאחר כך כל
אחד יוכל להסתכל ולחפש את הקברים.
דוקטור אפרת קנטור  :יש פה כמה ...כמה סיבות להיווצרות של
הרעיון הזה :אחד זה שמצבות הולכות ונעלמות ,נשברות ,מתגלגלות,
נעלמות .אז זה סוג של שימור .אפשר היה גם בצורה אחרת ,אבל
זה גם שימור למאה העשרים ואחת ,העשרים ושתיים .השני זה
תיירות גנאולוגיה ,שמחפשת שורשים והמצבה היא תיעוד מצוין
לגנאולוגיה .שלוש זה תיירות כורסה ,שהיא לבטלנים שרוצים לחפש
את שורשיהם באמצעות פלאפון בלבד ,וגם תיירות ...מה שקוראים
תיירות אופל  ,Darkness Tourism -כאלה שחובבים בתי קברות
ורואים בהם אתרים מאוד מאוד מעניינים לסיור.
רמי שני  :האתר ששמו

semo-memo.kinneret.ac,ilיושק בימים

הקרובים .הוא מכיל כבר את התיעוד של הרבה מאוד מצבות,
בעיקר בבתי עלמין בצפון .מלאכת התיעוד נמשכת ,וכפי שציינו
יכולים בני משפחה להעלות תיעוד של מצבות יקיריהן .אם אתם
נוסעים לצלם את המצבות או לכל מקום אחר ,אז נבקש מכם
הנהגים ורוכבי האופנועים והאופניים לשים לב אלה לאלה .ירדנו
הפעם לבתי העלמין במסגרת "יורדים לשטח" .שבת שלווה ישראל
באשר תהיי.
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