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טקסים בשביל הזהות

"הַקְהֵל אֶת-הָעָם, הָאֲנָׁשִים וְהַּנָׁשִים 

וְהַּטַף, וְגֵרְךָ, אֲׁשֶר ּבִׁשְעָרֶיךָ--לְמַעַן 

יִׁשְמְעּו ּולְמַעַן יִלְמְדּו... וְׁשָמְרּו לַעֲׂשֹות, 

אֶת-ּכָל-ּדִבְרֵי הַּתֹורָה הַּזֹאת.  ּובְנֵיהֶם אֲׁשֶר 

לֹא-יָדְעּו, יִׁשְמְעּו וְלָמְדּו... ּכָל-הַּיָמִים, 

אֲׁשֶר ַאּתֶם חַּיִים עַל-הָאֲדָמָה..."

 דברים ל"א, י"ב – י"ג

קבוצת מפתחי המוצר המארגי: 
ליאת שקד, אביגיל רחמים, אסנת מינדל, איילת רון, אופירה כהן-אלדר, אורי רווה, בי זמורה, דלית 

בטאן, חגית ליבוביץ, רמי טבקה, שפרה פינקלשטיין, אביגיל קרפל.
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רציונל המוצר

הטקס הינו ביטוי של אירועים היסטוריים במורשתו של העם היהודי. עם ישראל זוכר ומציין 

את האירועים המכוננים שעיצבו אותו, את רגעי גדולתו כמו גם את האסונות שקרו לו במהלך 

הדורות, באמצעות חגים ומועדים. ציונם של המאורעות הללו הופך את המורשת ההיסטורית, 

הדתית והתרבותית, לחלק מזהותו האישית של כל אזרח ולגורם משמעותי בעיצוב הזהות 

הלאומית של העם היהודי בארץ ובעולם, בשל היותו עוסק בזמן העברי - רכיב זהות 

קולקטיבי של העם היהודי. 

ציון הטקסים במחנות צבאיים, במוסדות ממשלתיים ובמוסדות חינוך, הינם חלק משמעותי 

בהנחלת הזיכרון הקולקטיבי של העם היהודי. הטקס הבית ספרי הוא אחד הכלים בעלי 

הפוטנציאל הגבוה ביותר להשפעה על עיצוב זהות התלמידים, בעיקר מכיוון שהוא נוגע 

בסוגיות חינוכיות-ערכיות בצורה חווייתית. הטקס כבסיס לעבודה חינוכית-ערכית עם 

התלמידים, יכול להוות לא רק גורם מְזָמֵן, אלא מצע פורֶה במיוחד הטומן בחובו עושר של 

אפשרויות להבניית רכיבי זהות יהודית, ציונית ואזרחית-דמוקרטית, ומשום כך הוא מאפשר 

גם העמקה והתייחסות רבת-פנים התורמת את תרומתה גם להעמקת הידע הכללי. 

בחט"ב 'הראשונים' מהווה הטקס ציר מרכזי של זמן עברי שמקפל בתוכו טקסי זכרון מרכזיים 

שהקולקטיב היהודי כולו מציין אותם. בטקסים נערכות פעילויות סמליות שבאמצעותן 

מוגדרות ההשתייכות הלאומית, התרבותית, הדתית והחברתית, שהופכת למשמעותית מאוד 

בגיל ההתבגרות. הטקס מדגיש את הדומה והמאחד בחברה הישראלית, שהיא חברה 

שבטית שחלקיה שונים אחד מהשני.

מוצר זה מגלם את שאיפתנו לחנך את התלמידים להיות אזרחים ערכיים החברים בחברה 

ערכית, אשר כבוד, אחריות ומעורבות חברתית, הם נר לרגליה. כמו כן, אנו שואפים להנחיל 

את תרבות הארץ והמורשת לתלמידים הלומדים בחטיבה. יש ביכולתם של כל אלה להפוך 

את התלמידים שלנו לתלמידים הרואים את הזכרון כחלק חשוב מחייהם האזרחיים, מנכיחים 

אותו בחייהם ודרכו רואים גם את השכול של הפרט ואת רגישותה של החברה הישראלית 

בימים מיוחדים אלה. 

מטרות-על של זהות 

יצירת מפגש בין התלמיד לבין מורשתו על מנת להעמיק את הקשר בין התלמיד  א.

למורשתו היהודית.

מפגש בין התלמיד לבין הטקסים השונים יהפכו אירועים אלה לאירועים משמעותיים  ב.

בזיכרון הקולקטיבי של תלמידינו וייצרו חיבור למציאות חיינו בהווה.
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הכנת סדרת טקסים הכוללים אירועים היסטוריים של העם היהודי תיצור במישרין  ג.

השפעה על יכולתו של התלמיד לשאול שאלות ולברר את זהותו. 

שימוש בסמלים השונים המבטאים אירועים היסטוריים שונים, יבהירו בצורה נהירה  ד.

לתלמידים את משמעותם הסימבולית וחשיבותם. 

הכנת טקסים בסמוך לזמן העברי ולמידת טקסטים יהודיים, ציוניים ואזרחיים- ה.

דמוקרטיים, יעניקו למידה חווייתית ומגוונת אשר תעשיר את ידיעותיהם של 

התלמידים.

מטרות-על לימודיות 

יצירת מפגש בין התלמיד לבין מורשתו תטפח את הרגישות של התלמיד כלפי האחר  א.

וכלפי החברה.

חשיפת התלמיד לטקסטים יהודיים, ציוניים ואזרחיים-דמוקרטיים תיצור העמקה  ב.

וביסוס הידע של התלמיד אודות ערכם של ימי זיכרון אלה אשר משפיעים עלינו 

כקולקטיב וכפרטים.

חשיפה ועיסוק בערך שימור הזכרון באמצעות טקס, תגרום לתלמיד לחזק את  ג.

הערכים היהודיים והערכים ההומניסטיים הכלל אנושיים.
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שלושת העקרונות המארגיים יוכנסו אל הלמידה במוצר זה:

עיקרון שלם בתוך השלמים: השתקפות הליבה הערכית/פרופיל/תעודת הזהות של בית- א.

הספר במפגש עם התלמיד (חזון, ערכים, גורם מארגן וגרעיני המומחיות).

עיקרון הנִראות בששת תחומי החיים: (לימודי, תרבותי, פיסי, חברתי, קהילתי וארגוני). ב.

עיקרון השילוב: (למידה של טקסטים ממקורות יהודיים, ציוניים ואזרחיים- ג.

דמוקרטיים).

המוצר המארגי מנכיח גם את ההיבטים הבאים: 

שילוב דיסציפלינות נוספות ולא רק כאלה הקשורות לתחום דעת בודד.  .1

שילוב מורים נוספים, גם כאלה שנחשבים כמלמדי מקצועות הרחוקים מהליבה  .2

הערכית.

מקום נכבד וחשוב שמור לא רק לנושא ולתוכן, אלא גם למתודה שבאמצעותה אנו 

מלמדים/מפעילים את התלמידים במוצר זה: למידה בחברותא, למידה באמצעות דילמה, רב-

שיח, יצירת מטלות ביצוע, יציאה לעשייה אזרחית-חברתית בעקבות הלמידה, ניתוח של 

טקסטים חזותיים, דרישה לנקיטת עמדה מנומקת, יצירת תערוכות והזמנת מבקרים לביקור 

מודרך, הצגת הנושא כאוסף של בעיות שיש לפתור אותן, משחק תפקידים, בימת דיון/הייד-

פארק/די-בייט פומביים, וכד'. 

כל אלה מעצימים את הלמידה, מעמיקים אותה, ומעל לכל – מייצרים שדות המאפשרים 

בירור זהות והבניית זהות.
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מהו טקס?

"כל תרבות אנושית זקוקה למערכת סמלים, טקסים ומנהגים, הבאה לתרגם את העקרונות 

המופשטים לחוויה אנושית בסיסית. האם הצלחנו לתרגם את האידיאלים שלנו מהרמה המופשטת 

של עקרונות רעיוניים למנהגי חברה, לסמלי חג ומועד, לסגנון חיים ייחודי?"

                                          אבא קובנר

הנה כך מסביר השועל לנסיך הקטן את חשיבותם של טקסים בספר הנסיך הקטן:

"מוטב אילו באת בשעה שבאת אתמול, אמר השועל, אם תבוא בארבע אחה"צ, למשל, אתחיל 

לשמוח כבר בשלוש. ככל שתתקרב השעה, כך תגדל שמחתי.

בארבע כבר אתרגש ואדאג. אגלה את מחיר האושר. אבל אם תבוא כל פעם בשעה אחרת, אף פעם 

לא אדע באיזו שעה להכין את ליבי... אנחנו זקוקים לטקסים.

מה זה טקס? שאל הנסיך הקטן. גם זה משהו שהוזנח יותר מדי, אמר השועל, זה הדבר המבדיל 
יום אחד מכל שאר הימים ושעה אחת מכל השעות.

לציידים שרודפים אחרי, למשל, יש איזה טקס. ביום חמישי הם רוקדים עם בנות הכפר, ואמנם יום 

חמישי הוא יום נפלא, אני מטייל לי עד הכרם. אילו רקדו הציידים בכל פעם ביום אחר, היו כל הימים 

דומים זה לזה ולא היו לי חופשות כלל."

הנסיך הקטן
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מודל לבניית אמצעי הפצה של מסרים חינוכיים-ערכיים בעקבות טקס:

איסוף רעיונות חדשים: כיצד מפתחים שגרה של הפצת מסרים?

הסתייעות 
במנגנונים קיימים: 
הנהגות, ועדות, 
פורומים והרכבים

פיתוח מוצר 
בעקבות הלמידה 
והפצתו באמצעים 

שונים

הפצה למרחבים 
הפיסיים של בית-
הספר והקהילה

יצירת מערך 
חינוכי ששיאו 

טקס

שילוב הנושא עם 
תחומי דעת 

נוספים
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טבלה מארגית – השפעה על זהות התלמיד באמצעות טקס תחום אישי 

נוסחת העבודה
("איך")

הגורם המארגן
("מה" תוכני)

ערכים 
("למה")

חזון בית הספר 
("לאן")

רכישת ידע ולימוד חווייתי. 

שימוש בטקס ככלי להשפעה. 

טקס כמטביע חותם. 

העצמה אישית 

חיבור רגשי 

תרבות ישראל ומורשתו.  תרבות יהודית-ציונית-אזרחית. 

חיזוק תחושת השייכות. 

אחריות 

כבוד הדדי 

מיצוי יכולות, פיתוח אישי ושאיפה למצוינות בכל תחומי הדעת  

והחיים.

עיסוק במעגלי אדם, ארץ, עם, תרבות וחברה. 

טקסים, כנסים וריטואלים בהתאם ללוח השנה העברי. 

מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית ואזרחית-דמוקרטית

ראיית התלמיד כחוליה בשרשרת הדורות היהודית-ציונית.  

הבעת דעה אישית מול דעתו של הקולקטיב: עימות ואימות עם רגשות, מחשבות,  

הנעות וכד', כרכיבים המשפיעים על זהות.

יצירת מסורת של ריטואלים החוזרים על עצמם במעגל השנה העברי והשרשתם בלב  

התלמיד כחלק מהשפעה על רכיבי זהותו.

התחום האישי:

חיבור אישי לאירוע האקטואלי דרך עיני הילדים: איזה רכיבים מהטקס אני  

מכיר? מה חדש לי? היכן זה נוגע בי ומה הקשר של הטקס ונושאיו אליי עצמי? 

העצמה אישית כמשתתף פעיל בהכנה ובטקס עצמו. 

חיבור רגשי לתכנים, טקסטים, מוזיקה, ריקוד. היכן זה פוגש אותי? ומשפיע עלי 

כיצד משפיע עלי נושא הטקס והטקס עצמו? מה אני יכול ללמוד ממנו על עצמי  

בהווה ומה אני יכול להפיק ממנו לעתיד?

מתן מקום להבעת דעה והקשבה להיבט האישי של כל תלמיד. 

קיום דיאלוג מפרה- שמירה על כללי שיח מכבד. 

ביטוי אישי במסגרת הנושא שהטקס מייצג: בע"פ, בכתב, ביצירה באומנויות  

השונות.

בחינת הקשרים שאפשר לערוך בין הטקס הזה לבין טקסים אחרים: בבית,  

בכיכר העיר, במדינה.
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טבלה מארגית – השפעה על זהות התלמיד באמצעות טקס תחום לימודי

 

נוסחת העבודה
("איך")

הגורם המארגן
("מה" תוכני)

ערכים 
("למה")

חזון בית הספר
 ("לאן")

רכישת ידע ולימוד חווייתי. 

העצמה אישית. 

רלוונטיות. 

אדם (יהודי, ציוני, אזרחי). 

זמן (עברי). 

מקום.  

תכני הטקס. 

אהבת הארץ 

שייכות לעם, למולדת  

ולמורשת.

חתירה למצוינות בחינוך יהודי, ציוני ואזרחי. 

הנחלת תרבות ישראל ומורשתו כרכיב המחזק את העשייה המשמעותית  

למען עתיד העם והמדינה. 

מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית ואזרחית-דמוקרטית

הפצת מסרים משפיעי זהות באמצעות טקסים, כרזות, כנסים  

וריטואלים קבועים.

יצירת רלבנטיות: הבנת המשמעות של הטקס ותכניו והשפעתם על  

זהות התלמיד.

היכרות עמוקה עם ההיבטים השונים של נושאי הטקס ויצירת  

"מפגש" בלתי אמצעי עם התלמיד: ערכים, עמדות, הנעות, 

מחשבות וכד'. 

פריצת מסגרת הלימוד השגרתי ע"י יצירת טקס כמנוף לקירוב  

נושאים אקטואליים הנוגעים לעם, לחברה, לארץ, לתרבות, לזמן 

העברי וכד'.

התחום הלימודי: 

הרחבת הדעת: העשרת הידע בתחומים השונים של הטקס.  

חיזוק מיומנויות השפה העברית: לשון, תחביר, סוגות שונות, מקורות ראשוניים ומשניים. 

מוסיקה: שירים ופיוטים נבחרים הקשורים לתכני הטקס.  

גיאוגרפיה: איתור אזור/מקום/אתר הקשור לזיכרון ולהנצחה.  

שעת חינוך: חיבור נושאי הטקס המרכזיים לערכי בית הספר ולגורם המארגן, עיסוק בדילמות. 

תקשוב: צפייה בסרטונים ברשת העוסקים בנושאי הטקס, ובחיבור אישי לדמויות ולערכים בנושאי  

הזיכרון..

שילובים ללוח השנה העברי ולארץ: סוגיות שתלויות בחגי ומועדי ישראל, בימי אבל וזיכרון וכד'. 

תרבות יהודית ישראלית- טקסים היסטורים הקשורים לעם, לחברה ולארץ. משמעות הזיכרון וההנצחה  

לעם היהודי ולחברה הישראלית.

אומנות ותרבות- כרזות ואנדרטאות כאמצעי להפצת מידע חזותי, מסרים גלויים וסמויים. 
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טבלה מארגית – השפעה על זהות התלמיד באמצעות טקס תחום התרבותי

  

נוסחת העבודה
("איך")

הגורם המארגן
("מה" תוכני)

ערכים 
("למה")

חזון בית הספר 
("לאן")

יצירת חוויה ייחודית המטביעה  

חותם.

רלוונטיות. 

מעגלי שייכות (כיתה, בית- 

ספר, עם, ארץ).

כבוד למורשת. 

חיזוק ערך השייכות. 

מעורבות חברתית. 

ציון חגי ומועדי ישראל ואירועים מכוננים בחיי העם בשגרת העבודה של  

בית-הספר. 

מיצוי יכולות ושאיפה למצוינות בכל תחומי הדעת והחיים. 

מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית ואזרחית-דמוקרטית

הדגשת השפעות של תוכן, מקום וזמן של תרבות ישראל ומורשתו על  

זהות אישית וקולקטיבית.

יצירת חוויה רגשית עמוקה וחיזוק מעגלי השייכות. 

יצירת חיבור אל העבר ורלוונטיות לחיים באמצעות מסרים/ אתרי הנצחה  

באופן בלתי מילולי.

התחום התרבותי:

הקמת תערוכת כרזות בנושא חיים בחברה במחלוקת , שיבואו ליידי ביטוי לקראת הטקס  

ובמהלכו.

הצגה/משחק תפקידים בפני קהל, המציג את מגוון הדעות והעמדות בנושאים שהועלו. 

ניצול העיסוק בערכים שעלו בטקס לצורך מעגלי שיח בכיתות.  

יצירת ריטואל קבוע ומסורת תרבותית-בית ספרית.  

הכרת דרכי הנצחה באמצעות פסלים, אנדרטאות וכרזות.  
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טבלה מארגית – השפעה על זהות התלמיד באמצעות טקס בתחום הפיסי

  

נוסחת העבודה
("איך")

הגורם המארגן
("מה" תוכני)

ערכים 
("למה")

חזון בית הספר 
("לאן")

ידע, חוויה ומקצועיות. 

מצוינות. 

תהליכיות. 

מקוריות ויצירתיות. 

העצמה אישית. 

אהבת הארץ. 

היכרות עם מורשת ישראל  

ותרבותו.

שייכות. 

חיזוק המורשת והתרבות היהודית,  

הציונית והאזרחית.

אהבת הארץ. 

כבוד לסביבה. 

הפצת מסרים ערכיים-חינוכיים הקשורים בנושאי הטקס המרכזיים. 

תרבות ישראל ומורשתו כחלק מהנראות הפיסית של בית-הספר. 

חיבור משמעותי לסביבה. 

מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית ואזרחית-דמוקרטית
עיצוב זהות והשפעה על זהות אישית וקולקטיבית, באמצעות ביטויים  

חזותיים.

הבעת הלמידה בביטויים פיסיים יצירתיים שונים. 

יצירת אינטראקציה בין הביטויים הפיסיים השונים לבין התלמיד: יצירת  

"מפגש" המחייב את התלמיד לפעול מול ועם הסביבה הפיסית.

התחום הפיסי:

הקמת תערוכה בנושא "תרבות של מחלוקת – חיים ביחד גם באי הסכמה" בה יבקרו  

כל תלמידי בית הספר והקהילה.

הצגת עיקר תכני הטקס, תיאור תהליך הלמידה ומרכזי למידה במרחבים הפיסיים  

השונים. 

יצירות אמנות ומצגות תלמידים הקשורות לתכני הטקס כחלק מהנראות הפיסית לפני,  

בזמן ואחרי הטקס.

פרסום קבוע ושמירה על רעננות של "לוח הטקסים" הבית-ספרי. 

הפצה המסרים הערכיים לאוכלוסיות נוספות: הורים, קהילה, בעלי תפקידים ברשות  

המקומית ובמשרד החינוך.

הפצת המסרים המרכזיים במדיות מגוונות: עיתון ביה"ס; אתר האינטרנט של בית- 

הספר; אתר ייעודי, מידעוני הורים, עיתון מקומי.
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טבלה מארגית – השפעה על זהות התלמיד באמצעות טקס בתחום הארגוני

נוסחת העבודה
("איך")

הגורם המארגן
("מה" תוכני)

ערכים 
("למה")

חזון בית הספר
("לאן")

לימוד וחוויה. 

מקצועיות. 

אדם לאדם: שיתוף והשתתפות. 

ראשוניות- פריצת דרך. 

יוזמה. 

כבוד לאדם. 

מעורבות חברתית. 

אחריות. 

מיצוי יכולות ושאיפה למצוינות בכל תחומי הדעת והחיים. 

קידום אינטראקציות חברתיות ומעורבות חברתית. 

אחריות ויוזמה לפיתוח אישיותם כבוגרים 

מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית ואזרחית-דמוקרטית

יצירת מבנים ארגוניים לימודיים וחברתיים, כדי ליצור אינטראקציה חברתית.    

יצירת מפגשים בלתי אמצעיים בין תלמיד לרעהו כדי להיחשף למגוון של דעות, עמדות,  

התנהגויות וכד', כחלק מעימות זהות מול הזולת.

התחום הארגוני:

למידה בחברותא בקבוצות למידה רב-שכבתיות. 

הכנת הטקס ע"י התלמידים בליווי הצוות המקצועי. 

הרצאה של הילדים על הנושא שלמדו בטקס. 

הדרכת תלמידים משכבות אחרות - למידת עמיתים בתערוכות  

שהוקמו ובמרחבים הפיסיים שעוצבו. 

חיבור בין תחומים של המגמות השונות: מוסיקה, מחול ואומנות  

לכדי יצירה אחת.
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טבלה מארגית – השפעה על זהות התלמיד באמצעות טקס תחום חברתי

  

נוסחת העבודה
("איך")

הגורם המארגן
("מה" תוכני)

ערכים 
("למה")

חזון בית הספר 
("לאן")

חוויה חברתית. 

אחריות. 

עצמאות. 

חיבור רגשי. 

הפרט והחברה. 

מעגלי הזמן העברי. 

ציוני דרך בחייה של התרבות  

היהודית, הציונית והאזרחית.

יוזמה ושיתוף. 

מעורבות חברתית. 

שיתוף והשתתפות. 

שייכות במעגליה השונים. 

ליכוד חברתי ו"גאוות יחידה". 

מיצוי יכולות אישיות וחברתיות. 

חתירה למצוינות מתמדת כאורח חיים. 

דיאלוג, אמון, סובלנות ונתינה בין אדם לחברו כתשתית  

ערכית.

מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית ואזרחית-דמוקרטית

אינטראקציה חברתית, דיאלוג, כבוד לזולת ולמידה בחברותא  

כמיומנות המַבנָה זהות אישית וקולקטיבית. 

יצירת חוויה חברתית-תרבותית כחלק מחיזוק ערך השייכות  

ו"גאוות היחידה".

התחום החברתי:

מפגש עם הנהגת התלמידים וסיפור הלמידה של כל שכבה לצורך פרסום עתידי  

בלוחות/באתר/בעיתון/בפרסום מיוחד וחגיגי לרגל יום מיוחד.

מפגש של התלמידים מהשכבות השונות תוך כדי דיאלוג במהלך למידת העמיתים. 

חוויה שכבתית ואינטראקציה של תלמידי השכבה בעת הכנת הטקס ובמהלכו.  

יצירת "גאוות יחידה" שכבתית ובית ספרית בעת הכנת הטקס. 
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טבלה מארגית – השפעה על זהות התלמיד באמצעות טקס בתחום הקהילתי

 

נוסחת העבודה
("איך")

הגורם המארגן
("מה" תוכני)

ערכים 
("למה")

חזון בית הספר 
("לאן")

לימוד חווייתי. 

העצמה אישית. 

חיבור רגשי. 

תחנות מכוננות (תוכן, זמן  

ומקום) בחייו של עם 

ובתרבותו. 

שייכות.   

כבוד. 

מעורבות חברתית. 

שיתוף והשתתפות. 

אחריות. 

מימוש ההיבט הקהילתי של החזון – שותפות הורים וקהילה בלמידה ובחוויה  

כהצהרה ערכית.

הערכים של בית הספר כתשתית לכל באי בית הספר. 

מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית ואזרחית-דמוקרטית

חיזוק הלמידה והחוויה בשיתוף הורים וקהילה, לפני, בזמן ואחרי הטקס. 

יצירת שייכות והזדהות כרכיב נוסף להשפעה על זהות יהודית, ציונית  

ואזרחית-דמוקרטית.

יצירת למידת המשך בבית התלמיד ובקהילה ומוסדותיה, כרכיב נוסף  

להשפעה על זהות.

התחום הקהילתי:

הזמנת הורים וחברי קהילה ללימוד ולחוויה משותפים.  

הזמנת הורים וחברי קהילה מומחים בתחומים הנלמדים/יצירת "פאנל". 

ביקור מודרך של הורים וחברי קהילה בתערוכות שהוקמו. 

חשיפת הקהילה לתהליך הלמידה הייחודי ולמקורות שנלמדו. 

הזמנת הורים וחברי קהילה לקחת חלק פעיל במהלך הטקס. 

יצירת קשרים בין התלמידים לדמויות מהקהילה לצורך הכנת הטקס. 

הדגמת הלמידה לקבוצות לומדים מבתי-ספר עמיתים: מורים, תלמידים והורים. 

יצירת מסורת ההופכת את כיכר בית-הספר לכיכר הקהילה ואת כיכר הקהילה  

לכיכר בית-הספר, כדי להפיץ את המסרים הערכיים של בית-הספר אל הקהילה 

כולה.
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החיבור למתווה מתנ"ה - משרד החינוך

מטרה ב': חיזוק החינוך לערכים יהודיים, ציוניים ודמוקרטיים ולערכי מורשת ייחודיים.

יעד מספר 9 (חובה): קידום מעורבות חברתית והתפתחות אישית.

במוצר "טקסים בשביל הזהות" התלמידים בחטיבה ייקחו חלק בכתיבת התכנים של הטקס.  

המוצר מאפשר לתלמיד להגיע לטקס לאחר סדרה של שיעורים בכדי שיוכל לברר את עמדותיו   

ורגשותיו ולהבין לעומק את המסרים של הטקס.

דיון הדילמות מאפשר לקדם ולפתח את יכולת השיפוט המוסרית כאזרח פעיל במדינה וע"י כך  

חיבור למורשת היהודית הדמוקרטית בקישור לזהות.

בחדר "תרבות של מחלוקת – חיים ביחד גם באי הסכמה" - מעורבות חברתית תביא את היכולת  

של התלמידים להשפיע ולהניע לפעולה.

למידה בחברותא, למידה באמצעות דילמה, רב-שיח, יצירת מטלות ביצוע, יציאה לעשייה  

אזרחית-חברתית בעקבות הלמידה, ניתוח של טקסטים חזותיים, דרישה לנקיטת עמדה מנומקת, 

יצירת תערוכות והזמנת מבקרים לביקור מודרך, הצגת הנושא כאוסף של בעיות שיש לפתור 

אותן, משחק תפקידים, בימת דיון/הייד-פארק/די-בייט פומביים וכד'. בכוחם של כל אלה להעצים 

את הלמידה, להעמיקה, ומעל לכל – להבנות את זהות התלמידים. 

יעד מספר 10: למידה והתנסות רגשית, חברתית וערכית 

המוצר משלב שיח, למידה והתנסות רגשית, חברתית וערכית מעבר לשעת החינוך. 

המוצר בא לידי ביטוי בימי לוח משמעותיים בהלימה למדיניות משרד החינוך ולחזון בית הספר. 

המוצר משלב ימי לוח ייחודיים שעוסקים בזיכרון קולקטיבי בשלוש נקודות זמן עבריות, אשר כולן  

עוסקות בשכול באבל ובמשמעות הזיכרון.

היעד עוסק בלמידה ובהתנסות רגשית, חברתית וערכית ומאפשר לנו לייצר עבור התלמיד  

מרחבים של בירור וזיהוי רגשות הקשורים באבל ובזיכרון.

תנועה במרחבים שתוארו, מאפשרת בנייה של חוסן נפשי ויכולת התמודדות במצבי אבל וזיכרון  

בחיים.

יעד מספר 11 (חובה): שילוב ערכים בפעילות בית הספר

המוצר משלב את הערכים: כבוד, אחריות, מעורבות חברתית ואהבת הארץ.  

המוצר יוצר סדירויות תומכות וקבועות סביב שלושת הטקסים: יום הזיכרון לרצח יצחק רבין, יום  

הזכרון לשואה ולגבורה, ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, עפ"י לוח השנה העברי.

דרך ההכנה של התלמידים באמצעות הטקסטים מהעולמות היהודיים, הציוניים והאזרחיים-  

דמוקרטיים, מתקיים תהליך בו מחזקים את הזיקה לארץ, למורשת ולמדינה.

הטקסטים הקיימים במוצר מארגי זה מגלמים חיזוק של הזיקה לארץ ולמדינה, חיזוק הקשר  

למורשת היהודית ולסמליה ויצירת קשרים והקשרים לטקסטים מארון הספרים היהודי-עברי-
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ישראלי, כולל טקסטים עכשוויים של ספרות ושירה מודרנית. באמצעות הדיאלוג שהמוצר 

מאפשר, נחשף הלומד לחשיבותו של הזכרון.

יעד מספר 12: התנסות בתהליכים חברתיים ודמוקרטיים

במסגרת מוצר טקסים ישנה חשיפה ועיסוק בערך שימור הזכרון באמצעות טקס, דבר הגורם  

לתלמיד לחזק את הערכים היהודיים והערכים ההומניסטיים הכלל אנושיים. הנושאים השונים 

המועלים בדילמות, במרחב "תרבות של מחלוקת" ובשיעורי ההכנה לפני הטקסים, מתאפשר 

לתלמידים להיחשף לאירועים אקטואליים המהווים אימון נוסף לצוות ולתלמידים בנושא שיח 

משותף ומשתף, ערכים הרצויים בחברה הדמוקרטית בה אנו חיים, יכולתנו להשפיע ולקחת 

אחריות תוך הדגשת העמקות, שילובים, חיבורים והתחדשות. כל זאת מתוך חשיבה שההתנסות 

של התלמידים תוביל אותם בעתיד להיות אזרחים פעילים בחברה הדואגים וממשיכים לשמר את 

הזכרון כערך.

יעד מספר 13: חינוך לסובלנות כבסיס לחיים משותפים

המוצר מאפשר דיאלוג רגשי וערכי פתוח במרחב הבית ספרי.  

התלמידים לומדים בחברותא ועל ידי כך הם לומדים לשפר את התנהלותם בקבוצה, דבר  

המאפשר שונות בהבעת דעות ועמדות ובשיתוף. באמצעות הטקסטים הנמצאים במוצר, באים 

לידיי ביטוי הערכים הדמוקרטיים של מדינת ישראל ואהבת הארץ למורשת ולמדינה. התלמיד 

נפגש בטקסטים העוסקים ברכיב הזהות זיכרון שלוש פעמים בשנה.

יעד מספר 14: קידום שותפות הורית

המוצר המארגי טקסים מזמין את ההורים לקחת חלק בכל אחד משלושת הטקסים וכן להיות  

שותפים לתהליך הלימוד מתוך ראייה הוליסטית, פתוחה ומקרבת. 

שיתוף ההורים מאפשר דיאלוג ושיתוף ומייצר מפגש לבירור עמדות, מחשבות וערכים כלפי  

היבטי ליבה של החברה הישראלית, וחושף את המכנה המשותף הרחב של החברה היהודית-

ישראלית על כל גווניה - כולל קהילת בית הספר, ומעניק הרגשת שייכות וגאווה, מעטפת מחבקת 

ומחזקת בימים של זיכרון קולקטיבי כעם וכמדינה. 

המוצר מזמן קשר עם המשפחות השכולות של העיר. 

יעד מספר 15: קידום אקלים מיטבי

באמצעות המוצר ניתנת לתלמידים אפשרות לטפח ולפתח מיומנויות של שיח, הקשבה, שיתוף  

פעולה וכיו"ב, כאמצעי לפתרון דילמות ופיתוח כישורים חברתיים ודרך זאת לצמצם את האלימות 

ולטפח תחושת מוגנות.

העיסוק סביב רכיבי זהות משותפים הוא שיוצר גם חיזוק של הקשר, התמיכה והאמון בין  

התלמידים, המורים והקהילה. הלמידה בחברותא מאפשרת דיאלוג פתוח ומשפרת את היכולת 

לנהל שיח, ליצור ולפתח קשרים בין אישיים, להיחשף למגוון דעות ולהכיל שונות וכבוד בין בני 

אדם באשר הם.
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יעד מספר 16: יצירת רצף חינוכי

המוצר המארגי מאפשר למוסד החינוכי לקיים קשרי קהילה: עמותת מתנדבים פו"ש, כיתת  

ותיקים, משפחות שכולות מהקהילה, בית קפה אירופה, ועוד.

התכנית היא תכנית ספירלית המלווה את התלמיד לאורך שלוש שנותיו בחטיבה. התכנית במוצר  

היא רב גילאית והיא מזמנת את כלל קהילת בית הספר ואת כל הגופים האחרים לקחת בה חלק 

ולהיות שותפים. 

באמצעות פעילות המרחב "תרבות של מחלוקת – חיים ביחד גם באי הסכמה", התלמידים  

משכבת ט' מתנסים במרחב למידה שמאפשר להם את חווית למידת העמיתים ותוך כדי כך 

לטפח בקרבם מנהיגות בחיי בית הספר והקהילה. הם מהווים דוגמה לתלמידים בשכבות 

הנמוכות יותר.

יעד מספר 17: בית ספר כמוקד בקהילה

המוצר המארגי טקסים, נותן הזדמנות לצוות החינוכי לדבר בשפה אחידה, ליצור שייכות והזדהות  

לפעילות בית ספרית אחידה ומשותפת לכל שכבות הגיל. 

יצירת כינוסים בנקודות זמן עבריות מחנכת ומזמנת קהילה שלמה לאותו המקום, ומאפשרת  

הפצה של מסרים ערכיים, דבר  המחזק את תחושת השייכות בין כל חברי הקהילה ויוצר נורמות 

חברתיות ודפוסים חברתיים-אקדמיים המעצימים את יכולת בית הספר להשפיע על בירור הזהות 

של התלמידים.
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פריסת המוצר ולוח זמנים

שכבת ט' שכבת ח' שכבת ז' זמן עברי

מערך שיעור למחנך + 

דילמה לכיתה ט'

מערך שיעור למחנך + 

דילמה לכיתה ח'

מערך שיעור למחנך + 

דילמה לכיתה ז'

י"ב בחשוון : יום 
הזיכרון לרצח יצחק 

רבין

הכנה רגשית לימי 

זיכרון – שכבה ט'

הכנה רגשית לימי 

זיכרון – שכבה ח'

הכנה רגשית לימי 

זיכרון – שכבה ז'

כ"ג בניסן – כ"ו 
בניסן : לקראת יום 

הזכרון לשואה 
ולגבורה (במהלך 

השבוע של החזרה 
מחופשת הפסח ועד 

ליום הזכרון)

שיעור לבוקר יום 

הזכרון לשואה 

ולגבורה – שכבת ט'

שיעור לבוקר יום 

הזכרון לשואה 

ולגבורה – שכבת ח'

שיעור לבוקר יום 

הזכרון לשואה 

ולגבורה – שכבת ז'

כ"ז בניסן - יום 
הזיכרון לשואה 

ולגבורה

שיעור לבוקר יום 

הזכרון לחללי צה"ל 

ונפגעי פעולות האיבה 

– שכבת ט'

שיעור לבוקר יום 

הזכרון לחללי צה"ל 

ונפגעי פעולות האיבה 

– שכבת ח'

שיעור לבוקר יום 

הזכרון לחללי צה"ל 

ונפגעי פעולות האיבה 

– שכבת ז'

ד' באייר - יום הזכרון 
לחללי מערכות 
ישראל ונפגעי 
פעולות האיבה
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מערכי שיעור – יום הזכרון לרצח יצחק רבין

מערך שיעור למחנך/ת : "למה לי דילמה עכשיו"?

 למידה בחברותא – "תרבות של מחלוקת - חיים ביחד (גם) באי הסכמה" 

יום הזיכרון לרצח יצחק רבין  - י"ב בחשוון 

לקראת יום הזיכרון ה - ... לרצח יצחק רבין נקיים יום דילמות בית ספרי סביב ערכים מרכזיים שהינם 

חלק מהפרופיל הבית ספרי שלנו. יום דילמות זה הינו פרי פיתוח של צוות חטיבת ה"ראשונים" 

במהלך השנתיים האחרונות, ומהווה חלק מהתהליכים מבררי הזהות אליהם אנו חושפים את 

תלמידינו.

מטרות מרכזיות:

לעודד תהליכים של הבניית זהות באמצעות תהיות/שאלות/מחשבות/ערעורים והרהורים  .1

בהתייחסות לנושאים שנויים במחלוקת בחברה הישראלית. 

הבנת המושגים: ערך ודילמה בשכבה ז' והעמקה בהם בשכבות ח'-ט'. .2

התמודדות עם דילמה באמצעות טקסטים יהודים, ציוניים ואזרחיים-דמוקרטיים.  .3

פיתוח מיומנויות לקידום שיח בעת תרבות במחלוקת כגון: הקשבה, נקיטת עמדה מנומקת,  .4

עבודה בחברותא, סובלנות לדעות שונות, כבוד.

עידוד התלמידים להציע דרכים לקידום הסובלנות בחברה הישראלית.  .5

עיסוק באירועים אקטואליים מחיי היום יום כדי לייצר רלוונטיות לחיי התלמיד. .6

מבנה הפעילות: (מצורפת מצגת מלווה לפעילות)

פתיחה במליאה: (20 דקות כולל קריאת טקסט ביחד) .1

לרשום על הלוח את המוטו של היום: "תרבות של מחלוקת - חיים ביחד (גם) באי הסכמה"

שאלות לתלמיד - סיעור מוחין ובירור עמדות ראשוני:

מה זה אומר לכם ומה אתם מבינים מהכותרת?  

מה מבקשת לספר לנו הכותרת הזו?  

להתחיל ממשהו "מטלטל", חזותי, קצר ובעל מסרים מוחצים המשקפים את פניה של החברה 

הישראלית גם כיום. נציין בפני התלמידים שאנו פותחים את היום המיוחד הזה בהקרנת סרטון 

שלכאורה אין לו כל קשר ליום הזכרון לרצח יצחק רבין, ולבקש מיקוד בעת הצפייה כדי לאסוף 

מחשבות ראשונות להמשך הפעילות: 

במהלך הצפייה רשמו לעצמכם מילות/משפטי מפתח שיכולים להציג נאמנה את המוטו של  

היום הזה: "חיים ביחד (גם) באי הסכמה".
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"פרשת הלאטמה" (4.40 דק') של אלתרמן וגרייניק מספרת על מחלוקת בין איש יבוסי לאיש חתי. 

ההומור מגחיך בעליל את הסכסוך ומשתמש בכמה שורות מחץ ("לשבת ביחד על הברזלים" ועוד...) 

ניתן לחלץ אותן מהתלמידים לפני שפונים להמשך השיעור 

א. המורה יציג בקצרה את מטרות היום ואת הפעילות. (מומלץ להתחיל בחיבור האישי של המורה 

ליום הזה). 

ב. הסבר קצר של התלמידים ביחס למושגים ערך ודילמה (בשכבה ז' – בהרחבה; בשכבות ח' וט' 

תזכורת מושגית קצרה ע"פ שיקול דעת מחנך), תוך שימוש בדוגמאות ובהתאם למצגת המצורפת.

קריאה משותפת והבהרה של הטקסטים בפורום מלא של קבוצת הלימוד. מומלץ לבחור טקסט 
אחד לפחות שאתה המורה מתחבר אליו, ולהעמיק את הלימוד המשותף לפני העיסוק בדילמה 

עצמה (מצורפת המלצה).

2. עבודה אישית: (20 דקות) כל תלמיד יקרא את הדילמה המוצגת והטקסטים הנלווים אליה ויענה 

על השאלות:

קרא את מקרה הדילמה וחשוב: כיצד היית נוהג במקרה שהוצג? .1

בחר בטקסט התומך או מתנגד לעמדתך, נמק את בחירתך. .2

ענה על השאלות הנלוות לדף הדילמה המופיעות תחת הכותרת: "שאלות לדיון" במלבן  .3

הלבן (דף שני של הדילמה). התמקד בעיקר בנימוקים שהובילו אותך לנקוט בעמדה בה 

בחרת.

3. דיון בחברותא: (30 דקות) המחנכים יחלקו את הכיתה מראש לקבוצות של 5 משתתפים.

בחרו ראש קבוצה שינחה את הדיון הקבוצתי, יאפשר לכל אחד מהמשתתפים להציג את  .1

נימוקיו. 

הציגו בפני הקבוצה את עמדתכם. .2

שתפו את חברי הקבוצה בטקסטים שבחרתם ובנימוקים לבחירתם. .3

נסו לשכנע את חברי הקבוצה בצדקת עמדתכם. .4

בחרו יחד כקבוצה טקסט אחד אותו תרצו להציג בדיון במליאה.  .5

נסו למצוא מקרה שלא מופיע בדפי הדילמות שמעלה את הערכים המתנגשים.  .6

4. מליאה מסכמת: (20 דקות)

כל קבוצה מציגה את הדילמה ואת הטקסט שנבחר על ידה. ההצגה יכולה להיות יצירתית.

המנחה מוזמן להציג שאלות הבהרה לקבוצה המציגה.

https://www.youtube.com/watch?v=C0JvIGM_PAc
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שאלות לסיכום:

1. האם מישהו שמע נימוק שלא חשב עליו? בין אם הוא תומך בדעתו ובין אם הוא מנוגד לה.

2. האם מישהו שינה את דעתו בעקבות הלימוד?

3. איזה עולם נשקף מתוך הלמידה שערכנו בדפים אלו?

4. מהן אמות ההתנהגות והמוסר הרצויות בחברה  לאור הלימוד? 

5. מה לא לימדנו אותך ואתה חושב שאתה רוצה ללמד את כולנו על היבטי השמירה על זכויות אדם?

כיצד קשורה הדילמה שדנו בה לרצח יצחק רבין? חשוב מאוד לחבר את הדילמה לרצח יצחק 
רבין. למשל: לבקש מהתלמידים להציע דרכים נוספות לניהול מחלוקת ולהקשות עליהם כל הזמן 
בעניין ההתנגשות בין הערכים, שאין האחד מתרומם מעל לשני ושניהם "דברי אלוהים חיים"; לחבר 

את הנלמד כאן לרקע שקדם לרצח ולשאול על מקומו של השיימינג, על הסתה, על שקר, על דימויים, 

סמלים, סימבולים, תמונות, קריקטורות ועד כמה כל אלו יכולים לייצר "אווירת רצח". שווה אולי לשאול 

איזה קולות הם שומעים כיום בציבוריות הישראלית בכלל ומה הם חושבים על כוח ההשפעה של 

מילים, תמונות וכד'... 

מה תוכל לקחת מן הדיון הזה לחייך שלך לגבי פתרון מחלוקות? 

כיצד נוכל לחבר את הדיון שנערך בשיעור זה לפרופיל ביה"ס? 

נסה לבנות לעצמך "תרשים זרימה לפתרון מחלוקות" ונסה לשכנע את כולנו שהשלבים  

שבחרת הם הטובים והנכונים.

נחזור חזרה למטרות השיעור: מדוע הבאתי אליכם את הנושא הזה לדיון פתוח בכיתה? מה  

ביקשתי לעשות ומה מתוך כל זה אתם מאמצים אל ליבכם.

בעמודים הבאים נספח - מצגת מלווה לשיעור ההכנה. 
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דילמה לכיתה ז' : כבוד האדם מול חופש הביטוי

האם מותר לומר מה שרוצים, מתי שרוצים ולמי שרוצים?

1.קריאת המקור של עו"ד איתי הופמן.

2. מהו חופש הביטוי לפי דבריו של הופמן?

3. כיצד מגן עלינו חופש הביטוי?

4. האם חופש הביטוי לגיטימי תמיד? באילו מקרים כן? באילו מקרים לא?

5. מה מוסיף המקור ממסכת אבות: "סייג לחכמה- שתיקה" על הקודם?

הסבר: חכמתו של האדם הינה מוגבלת. אמנם לעתים היא מעניינת, עמוקה וקולעת אל 

המטרה, אולם עליה להיות כפופה לביקורת. חכמה ללא גבולות, ללא סייגים, עלולה לגלוש 

אל תחומי הטעות וחוסר הדיוק.

הסייג המשמעותי ביותר של האדם החכם הוא יכולתו לשתוק, לעצור מעט ולהתבונן, לעצור 

מעט ולחשוש שמא טעה. כוחה של השתיקה הינו כה משמעותי, עד שכבר נאמר: "גם אוויל 

מחריש – חכם ייחשב" (משלי י"ז, כ"ח). השקט שבין המלים, השתיקה בינות לדיבורים, 

חשובים הם. בונים הם אט אט את היכלי החכמה.

6. איזה שאלות הטקסטים מזמינים אותך לשאול? מה הם מעוררים בך? איזה רגשות 

מעלים מעולמך הפנימי?

7. מה אתה יכול להסיק על מורשת ישראל ותרבותה לאור העובדה שהיא עוסקת בנושא 

חופש הביטוי?

כעת ניתן לעבור לדיון דילמה ולעבודה בחברותא
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דילמה לכיתה ח' : חופש הביטוי אל מול כבוד האדם

דיון סביב טקסט לפתיחה של הדילמה שכבת ח' - תופעת ה"שיימינג"

קריאת המקור של יצחק רבין

א. למה התכוון יצחק רבין ז"ל באומרו "גם אם אין רואים עין בעין"? 

ב. מהי הצעתו בעת חילוקי דעות?

ג. לשם מה באה הצעה זו?

ד. האם אתה מסכים עם עמדה זו? נמק.

ה. כיצד מתקשר מקור זה למקור מבבא מציעא : "כל המלבין פני חברו כאילו שופך דמים?"

הסבר: הלבנת פנים היא השפלה של הזולת ("שיימינג"). כשאדם מבייש את חברו ברבים, 

הוא גורם שהמבויש יחוויר, היינו שיתחלף הצבע הטבעי האדמדם של עורו בצבע לבן. חילוף 

הצבע נובע מכך, שכביכול נשפך דמו. 

ו. מה מבקשים הטקסטים להגיד לי? מה הם שואלים אותי? אילו תחושות ורגשות מעוררים 

בי? 

ז. מה תוכל לכתוב על כך שאבות אבותיך ומנהיג כמו יצחק רבין הם אלה שכתבו אותו? 

ח.מה תוכל לכתוב על תרבותם של הכותבים?

ט. כיצד תגדיר את הקשר בין הרעיונות שנכתבו גם לפני אלפי שנים לבין ימיך שלך "כאן 

ועכשיו"? 

כעת יש לעבור לעבודה על הדילמות בחברותא.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%9C%D7%94_%D7%A0%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%AA
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דילמה לכיתה ט' : כבוד האדם מול ערך הזהות היהודית  של מדינת ישראל

בחינת סוגיית גירוש הפליטים ממדינת ישראל לפי הערכים 
ההומאניסטיים עליהם מושתתת מגילת העצמאות

הדיון יהיה סביב השאלה "מיהו יהודי" בדגש על "יהודי לא דתי"  .1

לפניך שתי אפשרויות:

קריאת המקור של א.ב יהושע "מיהו יהודי"? או של עמוס עוז- "ארץ מולדת"

מיהו יהודי על פי ההגדרה החוקית? א.

מהי הביקורת אותה מעלה א.ב יהושע? / מיהו יהודי ע"פ עמוס עוז? ב.

האם אתה מסכים עם עמדה או הגדרה זו? נמק. ג.

במה נבדלת יהדותו של הדתי מיהדותו של הלא-דתי?  ד.

האם יש דבר כזה "יותר יהודי"?  ה.

מי מאיתנו חש שהוא יהודי? במה מתבטאת יהדותו?  ו.

האם צריכה להיות "אחידות יהודית"? להקרין את הסרטון "עצרו את גירוש הפליטים  ז.

הדנים" כאן בלי להגיד מילה.

https://www.youtube.com/watch?v=EN-Wr3X2Mpc 

מכאן לעבור ללימוד בחברותא על הדילמה - בסיכום יש להתייחס אל הסרטון.

https://www.youtube.com/watch?v=EN-Wr3X2Mpc
https://www.youtube.com/watch?v=EN-Wr3X2Mpc
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מערכי שיעור – הכנה רגשית לקראת ימי זיכרון

מערך שיעור: הכנה רגשית לקראת ימי זכרון, שכבת ז'

פתיחה:

בשיעור של היום נתייחס לצפירה כאל סממן של זיכרון, עצירה של כל הפעולות היומיומיות. 

בישראל נשמעות 3 צפירות בשנה, ביום הזיכרון לשואה ולגבורה וביום הזיכרון לחללי 

מערכות ישראל. בתודעה הישראלית קשורה הצפירה לרגעי מלחמה, אבל לאומי ועצב עמוק, 

ומשום כך היא מרתיעה ומבהילה. 

רגעי הצפירה מייצרים לפעמים  פער בין הציפייה החברתית לעמוד בראש מורכן ובעצב, לבין 

מה שקורה בין האדם לבין עצמו פנימה, אשר לפעמים אינו מרוכז בזכרון ובעצב, מחשבותיו 

נודדות ולפעמים גם יש כאלה שחשים מבוכה הבאה לידי ביטוי לעתים בצחקוקים וכו'. 

מבוכה היא תגובה טבעית ונורמאלית של אדם החש מוטרד או מבויש בעקבות אי־נעימות, 

חרדה, בלבול, חוסר החלטיות וחוסר התמצאות בקודים החברתיים שמביא עימו האירוע שבו 

הוא משתתף.

פעילות:  לעמוד בצפירה – למה כן? למה לא?

התלמידים יקבלו מאיתנו פתקים בשני צבעים ויתבקשו לכתוב על פתק בצבע אחד 3 סיבות 

שבגללן כל ישראלי חייב לעמוד בצפירה ביום השואה, ועל פתק בצבע אחר, 3 סיבות או 

מצבים שבגינם לא חייב כל ישראלי לעמוד דום בצפירה ביום השואה או ביום הזכרון לחללי 

צה"ל.

נאסוף את הפתקים. 

נשאל את התלמידים איזה פתק היה להם יותר קשה למלא ונקיים רב-שיח על האישי-רגשי 

של כל אחד מאיתנו: במה אנו שונים? במה דומים? האם הקוד החברתי חייב לחול עליי גם 

בפנימיותי? האם יש לי בחירה? האם נכון שתהיה לי בחירה? האם אני חייב להתנהג על פי 

הקודים החברתיים-קולקטיביים? איזו משמעות יש להתנהגות זהה של ציבור שלם בשעת 

הזכרון? איזה מסרים משדרת התנהגות כזו ומה עמדתך כלפי המסרים הללו? איזה הבדלים 

אתה מוצא בין טקס זכרון קולקטיבי לבין טקס זכרון פרטי בהיבט הלאומי?

נציג את המקור: חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה - דוגמה לעיגון הטקס בחוק
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דרכי קיום של יום הזיכרון:

ביום הזכרון תהא בכל רחבי המדינה דומיה של שתי דקות בהן תשבות כל עבודה ותיפסק כל 

תנועה בדרכים;

יקויימו אזכרות, עצרות עם, וטכסי התייחדות במחנות הצבא ובמוסדות החינוך;

הדגלים על הבנינים הציבוריים יורדו לחצי התורן;

תכניות השידורים ברדיו יביעו את ייחודו של היום ובבתי השעשועים יעלו אך נושאים 

ההולמים את רוחו.

כיצד תסבירו את רצונו של הריבון לחוקק חוקים בעניין הזכרון? עד כמה זה חשוב  

בעיניכם?

ניתן להציג ולתווך את המקור הבא, מתוך דבריו של השופט צבי זילברטל בבג"צ:

הצפירה בימי הזכרון מבטאת ומסמלת את הסולידריות של כלל חלקי העם, על מגזריו 

השונים, עם זכרון הנופלים והנספים, ומושמעת בהשראתה של הוראת חוק העולה בקנה 

אחד עם ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אמת, אין מדובר ב"דומיה" 

גרידא, עליה הורה המחוקק, אלא דווקא בצפירה המלווה את דומיית הציבור, מכריזה עליה 

ומדגישה אותה. הנה כי כן דומה, כי מדובר ב"דומיה זועקת" – ביטוי חי לתחושת הכאב 

הקולקטיבית על המתים... כאב שאינו תחום, ואינו צריך להיות תחום, ל"מקומו הטבעי" – 

טקסי הזכרון בלבד"... אלא דווקא "מקומו הטבעי" הוא המקום בו יש לבטא את הכאב 

הקולקטיבי – המרחב הציבורי... מדינות דמוקרטיות שונות, מלבד ישראל, בוחרות לציין ימים 

מיוחדים בחייה של אומה דווקא במרחב הציבורי - אם באמצעות צפירות או מאפיינים 

ווקאליים אחרים... הצפירה אינה "פולשת" אל המרחב הציבורי, אלא מבטאת אותו רגע אחד 

בו האומה מתאחדת ומתייחדת במרחב הציבורי עם זכרון בנותיה ובניה שנפלו במערכות 

ישראל ובפיגועי הטרור, ושנרצחו בשואה. בכך לא נפגעת כל זכות של מי שאינו מעוניין להיות 

שותף לאותו רגע קשה ומאחד, אף שהדומיה הקבועה בחוק מתבקשת ומחייבת.

הביעו דעתכם על ההיגד של זילברטל: "הצפירה אינה 'פולשת' אל המרחב הציבורי".  

(כדאי לעשות זאת אם רוצים להעמיק במתח שבין כפייה לחירות ואח"כ לקשור את זה 

לסרטון ה"משוחח" על אלה שאינם מרגישים מחויבים, זה קשור לכבוד האדם וחירותו 

ולערך "כבוד הדדי" שכתוב על הדגל שלנו). 
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פעילות כתיבה:

כל אחד יוציא דף ויכתוב: מחשבות שעולות בי בזמן הצפירה, רגשות שמתעוררים בי  

בזמן הצפירה. כתבו על דף: מחשבות שעולות בי...

דיון: שיתוף בכיתה במחשבות וברגשות. 

הקראת השיר "בזמן הצפירה" / ניל פסח (הקרנת המילים על המסך)

"בזמן הצפירה" / ניל פסח

בזמן הצפירה אני תמיד מתבהל

שהמורה דווקא עלי מכל הילדים תסתכל.

כי מה אם מרוב מאמץ להיות רציני ועצוב,

יצא לי בטעות  איזה חיוך גנוב?

בזמן הצפירה אני תמיד מנסה

לחשוב על משהו עצוב וקשה.

אבל לפעמים במקום לחשוב על מלחמות וחיילים

אני בכלל חושב על חומי הכלב שלי, שנדרס לפני כמה שנים...

בזמן הצפירה אני עומד וחושב

כמה נוח שבדרך כלל אני יושב,

ולמרות שאומרים שצריך לחשוב על המתים

אני חושב לעצמי כמה אני אוהב את כל המשפחה והחברים.

בזמן הצפירה אני מבקש מכל העולם

שנפסיק להילחם ולהרוג בני אדם.

אבל הכי מעניין זה להסתכל על שאר הילדים

ולנסות לנחש על מה כולם חושבים... 
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לאחר הקראת השיר נתייחס לחוויה שהוא מציג. 

איזה רגשות עולים בכם למקרא השיר? 

איזה עמדות כלפי הכתוב עולים לכם?  

כיצד אתם מתייחסים אל הצפירה? מה מתוך הכתוב משותף גם לכם? 

(אופציה אם נשאר זמן ו/או שיעור המשך : יציאה מהמקום הרגשי אל המקום שבין אדם 

לחברו והתייחסות תרבותית).

דיון: מה אנו מרגישים לנוכח מי שאיננו עומד בזמן הצפירה?

להקרין את הסרטון הבא לתלמידים: 

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

אילו תחושות עולות לנו לגבי הסרטון? מדוע כל כך חשוב לנו שכולם יעמדו בשעת  

הצפירה?

ראינו כי פעמים קיים מתח בין החובה החברתית, הנורמה, ההתנהגות המצופה מהפרטים 

בחברה, לבין האמת הפנימית, המצפון, והיושרה של הפרטים עצמם שמנוגדת לנורמה.

כיצד יש לדעתכם יש לנהוג במצבים כאלו? אילו מקרים נוספים אתם מכירים שבהם  

הפער הזה בא לידי ביטוי? האם ניתן להקיש ממקרים דומים למקרה הזה? 

למורה: בעיקר נלמד מכאן: התרועה-הצפירה שיש בה יבבה וזעקה, מעוררת את הנפש ואת 

הזכרון. כאז כן היום.

צפירה במקורות היהודיים:

"עשה לך שתי חצוצרות כסף והיו למקרא העדה ולמסע את המחנות." (מצוות ה' למשה, 

במדבר פרק י'). ובהמשך הפרק: "וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם 
והרעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני ה' אלוקיכם ונושעתם מאויבכם".

https://www.youtube.com/watch?v=c_VYBzCNieM
https://www.youtube.com/watch?v=c_VYBzCNieM
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אילו חוטים אתם יכולים למשוך מתרבות ישראל המגולמת בטקסט הזה לימיכם  
שלכם? מה דומה? מה שונה?

מה תפקידן של החצוצרות והצפירה במקרים המתוארים? מדוע אי אפשר לציין את  
היום הזה ללא צפירה וללא השבתת כל מלאכה?

אילו קשרים והקשרים אתם מזהים בין הטקסט לבין הפרופיל שלנו? מהי עמדתכם  
כלפי החיבורים הללו? 
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מערך שיעור : הכנה רגשית לקראת ימי זכרון, שכבת ח'
פתיחה:

בשבוע הבא נציין שני אירועים מיוחדים למדינת ישראל כחברה, אירועים אישיים מאד 

לפרטים רבים בתוך החברה: יום הזיכרון לשואה ולגבורה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 

ולנפגעי פעולות האיבה.

בשיעור היום נתייחס לנושא הטקס ככלי המשרת את הזכרון ומשמעותו, ולרגשות שהוא 

מעורר אצלנו. זוהי הזמנה להשתהות עם הרגשות, לברר כל אחד עם עצמו:

מה אני מרגיש ביום הזיכרון? מהן המחשבות המתעוררות בי? (בצפירה, בבית  

העלמין, עם השירים שברדיו...).

האם אני מאפשר ליום הזה להשפיע עליי, ואני עליו?  

פעילות פתיחה 

הצגת רגשות על הלוח, כל תלמיד יאמר איזה רגש הוא חש ביום הזה, וכיצד בא לידי ביטוי 

רגש זה במחשבותיו ובהתנהגותו. 

(רשימת רגשות: כעס, עצב, תקווה, גאווה, פחד, התנגדות, חרדה). 

למורה: בדיון שיתקיים, יש להתייחס לרגשות הבאים:

הנה לפניכם כמה מהרגשות הפוגשים אנשים בימי הזכרון: 

מצד אחד, ישנם ברגשות חיוביים, העולים בעוצמה רבה דווקא ביום שהוא יום זיכרון. אלו הם 

רגשות של גאווה, כבוד, שייכות ומשמעות. הגאווה חשובה לצבא ולמדינה משום שהיא 

מאפשרת להזדהות עם הערכים והמשימות בפניהם עומדים החיילים והאזרחים.

תחושות אחרות העולות ביום הזכרון קשורות בחרדה, פחד ואין אונים. חרדה ופחד הינם 

חלק בלתי נפרד מהעולם הרגשי של כולנו, בעלי השפעה מכוננת על מעשינו והחלטותינו, 

במודע או שלא במודע. בזמן שבימי חול עומדות לרשותנו הגנות נפשיות מפני חוויות רגשיות 

מפחידות, הרי שיום הזיכרון מפגיש אותנו עם החרדה הפנימית המקוננת בקיומנו, חרדת 

המוות. דקות הצפירה, הטקסים, התייחסות התקשורת - כל אלו מנתבים אותנו למסקנה 

הבלתי אפשרית - כן, זה קורה. כן, זה יכול לקרות גם לי. זה יכול לקרות גם לקרובים אלי. 

רגשות אחרים העולים בעצמה גבוהה ביום הזיכרון הם של כעס, אשמה והאשמה. הכעס 

יכול להיות מופנה כלפי הצבא, שלא שומר על מי ששלח להגן. הוא יכול להיות מופנה כלפי 

המפקדים, המייצגים את המערכת. ביקורת והאשמה מופנות לרוב כלפי המדינה והמנהיגים 

אותה, כחלק מהוויכוח הפוליטי החודר לתוך הצבא. בצבא משרתים גם חיילים בעל כורחם, 
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משום חוק השירות בצבא, ולא מתוך הזדהות עם הערכים של הצבא. יום הזיכרון מהווה 

קטליזטור משמעותי להופעה של וויכוחים וקשיים אידאולוגיים ובתוכם מפעפעים רגשות של 

כעס, תוכחה, התנגדות וקונפליקטים.

דילמה בין אדם לבין עצמו: האם זה לגיטימי שביום הזכרון יעלו בי רגשות שונים? האם 

אפשר שאדם ירגיש מצד אחד עצב וכאב ומצד שני יחוש תקווה, או גאווה אל מול הדגל? 

גאווה על המדינה, על זה שאנו חלק מעם ששרד את כל הקשיים, תחושת אופטימיות? 

פעילות: הצגת הטקסט הבא: 

שני ימי זכרון לנו

האחד – עמוד עשן לזכר עשן המשרפות.

השני – עמוד אש לזכר אש הקרב.

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה מרכין עם ישראל את ראשו לזכר ששה מיליון מבניו שהושמדו בשואה.

וביום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל שוב עומד עם ישראל דום לזכר בניו שנפלו על הגנת ארצם.

שני ימי זיכרון

אתמול – ניצולי השואה לוחשים סיפורי זוועה ומתוך הדממה והכאב עולה התחושה הקשה של עם

נרדף באין מולדת, דמו הפקר והוא חסר אונים וחסר תקווה.

היום – נערים זקופים, בוגרים טרם זמנם מספרים בדממה ובכאב על חברים שנפלו - נשקם בידם

ודמם מרווה עפר מולדת - מלאי תקווה.

וגם אם יעלה השכול, באין תנחומים וימיס לבבות - יקומו שני ימי הזיכרון בקדושתם ויתאחדו עמוד

העשן ועמוד האש בזעקתם:

דמנו לא הפקר

 אנו נלחם על זכותנו לחיות.

 אנו נלחם על זכותנו למולדת.

 אנו נלחם על זכותנו לשלום.

במותם ציוו תא לנו החיים. 

אלה ואלה.

דיון 

מה אומר לך המקור שהוצג? מה הוא מרמז לך? איזה שאלות הוא מזמין אותך  

לשאול? מה הוא מעורר בך? איזה רגשות הוא מעלה מעולמך הפנימי?
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אילו רגשות מתעוררים בי כשאני חושב על אחד מימי הזיכרון הקרובים? 

יש הטוענים שחשוב לזכור ויש הטוענים ההיפך, כי יש להתמקד בהווה, בהיותה של  

מדינת ישראל מדינה יציבה וחזקה. מה דעתכם? 

פעילות – לימוד עם היגדים:

לפניכם מספר היגדים. כיצד הם מקושרים בעיניכם לרגשות שדנו בהם בשיעור? 

בנוסף, ניתן להציג לתלמידים את הכתבות הבאות : 

רונה רמון שהפכה לסמל  לאומי, שולחת עוד בן לצבא. לקריאת הכתבה. 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/330/442.html

רעיה ויוסי אופנר שכלו באסון המסוקים את בנם, אבי, והחליטו לקיים לזכרו ולזכר  

חבריו וחללים נוספים, מסע ב"שביל ישראל" שהחל בסוף פברואר באילת ויסתיים 

ביום העצמאות באתר האנדרטה שתוקם לזכר חללי אסון המסוקים בקיבוץ דפנה. 

המסע, אליו גויס לצורך הארגון מזכיר הקיבוץ הדתי לשעבר נחום ברוכי, מיועד 

לחילוניים ודתיים, והם מגדירים אותו כמסע חווייתי של זיכרון, התחדשות ודיאלוג 

בנופי הארץ, בשאלות העומק של החברה הישראלית. לקריאת הכתבה.

http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4510922,00.html

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/330/442.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/330/442.html
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4510922,00.html
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4510922,00.html
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אמו של אלעד ריבן קראה לתאומות שנולדו לה על שמו. הנער שהתנדב ככבאי נספה  

באסון הכרמל לפני כשנתיים כשניסה להציל חיים. אמו צביה ריבן בת ה-58 החליטה 

לקרוא לתאומות שהביאה לעולם באמצעות אם פונדקאית על שמו. היא מאמינה כי 

השמות לי-אל ולי-עד שמרכיבים את השם אלעד יזכירו לה את בנה. לקריאת 

הכתבה.

http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-

35efbf32cc53b31004.htm

מה אומרים לכם המקורות שהוצגו? מה הם מרמזים אודות שכול ואבל? איזה  

שאלות הם מזמינים אתכם לשאול על הנושא? 

אילו רגשות מתעוררים בכם כשאתם חושבים על אחד מימי הזכרון הקרובים? 

כיצד נוכל להעמיק את ההזדהות שלנו עם האסון והטרגדיות הקשות המובאות  

בכתבות שקראנו? מה נוכל לעשות מעבר לעיבוד המחשבות והרגשות שלנו עצמנו? 

דיון  מסכם 

כיצד מתקשר נושא הדיון היום אל רכיבי הפרופיל של בית הספר?  

כיצד נוכל להשפיע על הסביבה האנושית שלנו לאור הטקסטים אליהם נחשפנו?  

איזה מהלכים נוכל לעשות? עד כמה זה חשוב לנו?

סיכום:

ימי זכרון מעוררים אצל כל אחד מאיתנו חוויה ייחודית ופנימית משל עצמו. הופעה של רגשות 

מנוגדים בעצמה רבה עלולה להציף את התלמיד ולהשפיע על מצב רוחו. מאידך, יכול 

להתרחש מעין "ניתוק" אשר יבוא לידי ביטוי בהתבודדות, בקושי להביע רגש, בציניות וכיו"ב. 

על המורה לכוון את הדיון כך שיאפשר לכל רגש להתקיים ללא פחד, דחייה או ביקורת. 

הרגש איננו יכול להסב נזק אם הוא יקבל את הביטוי שלו. בהמשך, רצוי להזמין דיבור עם 

אחרים על התחושות ולאפשר עיבוד של רגשות. בימי הזכרון טמונה הזדמנות חשובה 

המאפשרת לגעת ברגשות ולאפשר להן את ההשפעה עלינו, על מחשבותינו, עמדותינו, 

עתידנו, על מי שאנו חשים את עצמנו ומי שאנו רוצים להיות כפרטים, כקבוצה וכעם.

http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-35efbf32cc53b31004.htm
http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-35efbf32cc53b31004.htm
http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-35efbf32cc53b31004.htm
http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-35efbf32cc53b31004.htm
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מערך שיעור: הכנה רגשית לקראת ימי זכרון, שכבת ט'
פתיחה:

בשבוע הבא נציין שני אירועים מיוחדים למדינת ישראל כחברה ואישיים מאד לפרטים רבים 

בתוך החברה: יום הזיכרון לשואה ולגבורה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי 

פעולות האיבה.

בשיעור היום נתייחס לנושא הזכרון ומשמעותו ולרגשות שהוא מעורר אצלנו.

פעילות: לימוד עם היגדים:

בחרו היגד שקשור לנושא הזכרון, היגד שאתם מתחברים אליו ואשר הוא מעורר בכם משהו 

(נספח א' בהמשך). 

התקבצו בקבוצות של 4 תלמידים וקיימו שיח המתייחס לנקודות הבאות:

הצגת ההיגד שבידי והסבר מדוע בחרתי בו, מה גרם לי להתחבר להיגד זה. 

מה אומר לך ההיגד? מה הוא מרמז לך? איזה שאלות הוא מזמין אותך לשאול? מה  

הוא מעורר בך? איזה רגשות הוא מעלה מעולמך הפנימי?

אילו רגשות מתעוררים בי כשאני חושב על אחד מימי הזיכרון הקרובים? 

בלוח השנה העברי שלנו ישנן "עצירות" רבות בזמן המבקשות להזכיר ולזכור. 

ערכו יחדיו רשימה קצרה של מספר "נקודות בזמן", רשמו כאלה שאינן קשורות  

בהכרח להיבט של כאב, שכול ואבל. נסו לכלול ברשימתכם היבט יהודי ולא רק ציוני 

ואזרחי.

דונו וכתבו: איזו משמעות יש לעצירה הזו בזמן? מה יוצרת העצירה הזו לעם שלם?  

איזה קשרים תוכלו למצוא בין הרשימה שלכם לבין הנחלת תרבות, הפצת סיפור 

היסטורי, שותפות גורל, חזון משותף וכד'?

מה מידת ההזדהות שלכם עם הרעיון המקופל מאחורי פעולת הזכרון? 

יש הטוענים שחשוב לזכור ויש הטוענים ההיפך. קראו את המקורות וגבשו את  

דעתכם. נמקו אותה בעזרת יצירת טיעונים מתוך הכתוב ומתוך עולמכם שלכם. 

התייחסו גם לדרך שבה נכון לזכור ולמי להזכיר.

היזכרו ברגע מסוים באחד מימי הזיכרון של השנים האחרונות (ארוע, טקס וכו), שתפו 

את הקבוצה:

מהו האירוע? o

מה חשבתם בזמן האירוע? o
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מה הרגשתם? o

מה עשיתם? o

דיון  מסכם 

מה לא לימדנו אותך ואתה חושב שאתה רוצה ללמד את כולנו על נושא הזכרון? 

כיצד מתקשר נושא הזכרון אל רכיבי הפרופיל של בית הספר?  

כיצד תוכל להשפיע על הסביבה האנושית שלך לאור הטקסטים שקראת? איזה  

מהלכים תוכל לעשות? עד כמה זה חשוב לך/לנו?

מה תוכל להגיד על מטרת השיעור בהקשר לפרופיל של ביה"ס? מה אתה לוקח מכל  

הלימוד הזה לחייך שלך?

סיכום:

מתוך השיח בקבוצות ניתן לשמוע שקיים מגוון רגשות שימי הזכרון מעוררים אצלנו, כל רגש 

הוא לגיטימי. לכולנו צפוי שבוע בו נתמודד עם שני ימי זכרון, בתקווה שהשיח שקיימנו היה 

משמעותי והכין את כולנו להתמודדות טובה עם הקושי שימים אלו מזמנים.
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נספח א : היגדים בנושא זיכרון : 

"מקורות לא אכזב" / ברל כצנלסון

שני כוחות ניתנו לנו: זיכרון ושכחה. אי אפשר לנו בלעדי שניהם. אילו לא היה לעולם אלא זיכרון, מה 

היה גורלנו? היינו כורעים תחת משא הזכרונות. היינו נעשים עבדים לזכרוננו, לאבות-אבותינו. 

קלסתר-פנינו לא היה אז אלא העתק של דורות עברו. ואילו היתה השכחה משתלטת בנו כליל - 

כלום היה עוד מקום לתרבות, למדע, להכרה עצמית, לחיי נפש? השמרנות האפלה רוצה ליטול 

מאתנו את כוח השכחה, והפסידו-מהפכניות רואה בכל זכירת עבר את “האויב”. אך לולא נשתמרו 

בזכרון האנושות דברים יקרי-ערך, מגמות נעלות, זכר תקופות פריחה ומאמצי חירות וגבורה, לא 

היתה אפשרית כל תנועה מהפכנית; היינו נמקים בדלותנו ובבערותנו, עבדי עולם.

כרך ו', תש"ז, עמ' 389.

משחרב הבית האחרון רבו פרושין בישראל שלא היו אוכלין 

בשר ולא שותין יין. ניטפל להן ר' יהושע, אמר להן: 

בניי, מפני מה אין אתם אוכלין בשר? אמרו לו, נאכל 

בשר שבכל יום היה תמיד קרב לגבי מזבח ועכשיו בטל? 

אמר להן, לא נאכל. ומפני מה אין אתם שותין יין? אמרו 

לו, יין נשתה שבכל יום היה מתנסך על גבי המזבח 

ועכשיו בטל? אמר להם, לא נשתה. אמר להם, אם כן, לחם 

לא נאכל שממנו היו מביאין שתי הלחם ולחם הפנים, מים 

לא נשתה, שמהן היו מנסכין מים בחג, תאנים וענבים לא 

נאכל, שמהם היו מביאין בכורים בעצרת. שתקו. אמר להם, 

בניי, להתאבל יותר מדי אי איפשר, ושלא להתאבל אי 

איפשר, אלא כך אמרו חכמים: סד אדם את ביתו בסיד 

ומשייר דבר מועט זכר לירושלם, עושה אדם צרכי סעודה 

ומשייר דבר מועט זכר לירושלם, עושה אשה תכשיטין 

ומשיירת דבר מועט זכר לירושלם, שנאמר: אם אשכחך 

ירושלם תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי 

וגו' (תהילים קל"ז). וכל המתאבלים עליה בעולם הזה 

שמחים עמה לעולם הבא שנאמר: שמחו את ירושלם וגילו בה 

כל אוהביה, שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה (ישעיהו 

סו).

תוספתא מסכת סוטה פרק טו

בחדרי חדרים / סיון הר שפי
ּכְׁשֶּנִבְנֶה אֶת הַּבַיִת,

ּדְלָתֹות רָאׁשִּיֹות לְַארְּבַע רּוחֹות

חַּלֹונֹות לְַארְּגְמַן ׁשְקִיעָה

לְמַּׁשַק זְרִיחָה,

נֹותִיר חֶדֶר אֶחָד רֵיק

ּובֹו נַעֲמֹד ּכָל הַּיָמִים,

לֹא אֲסּורִים ּבָרָהִיטִים

קְרֹובִים זֶה לָזֶה ּוזְהּובִים,

ּכְנָפַי עָלֶיךָ ּכְנָפֶיךָ עָלַי.

וְהַחַּיִים יִרְחֲׁשּו ּבַחֲדָרִים הָאֲחֵרִים

ּבַּמִטְּבָח ּובַּסָלֹון

ּבְחַדְרֵי הַיְלָדִים

וְיִצְהֲלּו וְיַרְעִיׁשּו ּובָהֶם נִצְמַח.

אֲבָל ׁשָרָׁשֵינּו הַּׁשְקֵטִים

מִן הַחֶדֶר הַהּוא,

וְהַחֹם וְהָאֹור וְהַּׁשַּבָת

קְרֹובִים זֶה לָזֶה ּוזְהּובִים

ּפָנִים אֶל ּפָנִים.

ּבְרָכָה.

"תהלים ליום רעש"
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זכרון הזכרון – מקור יהודי

"עַל נַהֲרֹות ּבָבֶל ׁשָם יָׁשַבְנּו ּגַם ּבָכִינּו ּבְזָכְרֵנּו אֶת צִּיֹון. 

עַל עֲרָבִים ּבְתֹוכָּה ּתָלִינּו ּכִּנֹרֹותֵינּו. 

ּכִי ׁשָם ׁשְאֵלּונּו ׁשֹובֵינּו ּדִבְרֵי-ׁשִיר וְתֹולָלֵינּו ׂשִמְחָה: ׁשִירּו לָנּו מִּׁשִיר צִּיֹון. 

אֵיךְ נָׁשִיר אֶת ׁשִיר ה' עַל ַאדְמַת נֵכָר"

תהלים קל"ז
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מערכי שיעור לבוקר יום הזיכרון לשואה ולגבורה

שיעור לבוקר יום הזיכרון לשואה ולגבורה – שכבת ז'

פתיחה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה חל היום, כ"ז בניסן. 

שאלה: בדקו בטלפונים הניידים שלכם מדוע מציינים את יום השואה ביום זה?

מרד גטו ורשה פרץ בערב פסח, י"ד בניסן. כיוון שלא מתאים לקבוע יום זיכרון לאומי בערב חג, 

החליטה הכנסת לקבוע את יום הזיכרון שישה ימים לאחר תום חג הפסח. הסמיכות ליום הזיכרון 

לחללי צה"ל וליום העצמאות מסמלת את המעבר משואה לתקומה. בנוסף, יום כ"ז בניסן הוא יום 

פרוץ המרד בגיטו ורשה הגדול מכל הגטאות, שהפך לסמל להתקוממות ולמרידה בשלטון הנאצי. 

נציין שבשנותיה הראשונות של המדינה נקרא יום זה "יום השואה", אך החיבור לזמן העברי חייב את 

שינוי שמו ל"יום הזיכרון לשואה ולגבורה".

כיצד אתם מבינים את השינוי?  

איזו עמדה יש לכם כלפי השינוי?  

שינוי לשוני יכול לגרום גם לשינוי ההתייחסות. איזו דעה יש לכם על כך בהקשר של "יום  

הזיכרון לשואה ולגבורה"? האם באמת זה יוצר שינוי תודעתי?

שאלה: מהו מרד? אילו סוגי מרד אתם מכירים? מהן הסיבות למרידות אלה? מהם המניעים 
המשותפים למרד?

בדקו את המרידות הבאות בסמארטפונים ורשמו את הקווים המשותפים שאתם מזהים: מרד  

אבשלום; מרד העבדים (ספרטקוס); המרד על הבאונטי; מרד החשמונאים...

תשובות התלמידים יכתבו על הלוח כשמש אסוציאציות. נגיע יחד למכנה המשותף למרד בתקופות 

ובמקומות שונים: עוולות, היעדר צדק, קיפוח, ניצול, שיעבוד, עונשים ללא משפט, הוצאה להורג בלתי 

הגיונית.

- שני תלמידים שהוכנו מראש יספרו את הרקע לפרוץ מרד גטו ורשה: 

מרד גטו ורשה, הוא, לכל הדעות, פעולת הלחימה המשמעותית ביותר שהתקיימה בגטו כלשהו. גטו 

ורשה היה הגדול והמאוכלס מבין כל גטאות פולין. האי"ל (ארגון יהודי לוחם), שהוקם בגטו בקיץ 

1942, וארגונים נוספים שפעלו בו, כמו אצ"י (ארגון יהודי לוחם), התכוננו לפעולה צבאית נגד 

הגרמנים. גם שרידי היהודים בגטו נדרשו להכין לעצמם מקומות מסתור ובונקרים לשהייה במהלך 

פעולות הלחימה.
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הלחימה התרחשה במלוא העוצמה של הכוח היהודי והיא לא נמשכה יותר משלושה ימים, אולם 

הלוחמים ושרידי היהודים המשיכו במאבקם ולא נכנעו לכוחות הגדולים של הצבא הגרמני והאס-אס, 

ורק לאחר מספר שבועות נשרף הגטו כליל ורוב יושביו נהרגו או נתפסו על ידי הגרמנים ונשלחו 

למחנות. 

רק מעטים הצליחו להימלט דרך תעלות הביוב אל הצד ה"ארי" של ורשה ולמצוא שם מקלט. חלק מן 

הלוחמים שנמלטו באותה דרך המשיכו בלחימה פרטיזנית ביערות, ואחרים אף השתתפו במרד 

הפולני שהתקיים כעבור יותר  משנה, באוגוסט 1944.

הדי לחימתם של היהודים הגיעו למרחוק, ועד מהרה ידעו גם במקומות אחרים באירופה את סיפור 

עמידתם של היהודים.

- תלמידים נוספים שהוכנו מראש, יספרו על מפקד מרד גטו ורשה: מרדכי אנילביץ' היה ממקימי 
אירגון המאבק הראשון בגטו ורשה והיה מפקד הזרוע הצבאית אי"ל (אירגון לאומי לוחם). אנילביץ' 

ניחן בכושר מנהיגות בולט, ולאחר מותו נחרטה אישיותו כסמל לאומץ ולהקרבה. עד היום מייצגת 

דמותו את ההתנגדות היהודית בשואה. עם קום המדינה נקרא קיבוץ יד מרדכי בדרום על שמו 

ובמרכז הקיבוץ עומד פסלו הגדול כשהוא אוחז רימון-יד. 

נקרא את מכתבו האחרון אותו כתב ליצחק אנטק צוקרמן ששהה במהלך המרד בצד הארי של ורשה 

לצורך שיתוף פעולה עם המחתרת הפולנית.

- תלמידים שהוכנו מראש קוראים קטע מקור (יש להדפיס אותו לתלמידים או להקרין בכיתה)

מכתבו האחרון של מרדכי אנילביץ’

"מה שעבר עלינו לא ניתן לתאר במילים. נפל דבר שהוא למעלה מחלומותינו הנועזים ביותר. 

הגרמנים ברחו פעמיים מן הגיטו. פלוגה אחת שלנו החזיקה מעמד 40 דקה והשנייה – למעלה מ- 6 

שעות. המוקש שהוטמן בשטח המברשתנים התפוצץ. כמה פלוגות שלנו התקיפו את הגרמנים אשר 

נמלטו. אבדותינו בכוח אדם מעטות ביותר. אף זה הישג. י' (יחיאל) נפל כחייל גיבור על יד מכונת 

הירייה. אני מרגיש שמתרחשים דברים גדולים והדבר אותו העזנו לבצע ערכו רב ועצום…" 

"החל מהיום אנו עוברים לשיטה פרטיזנית. הלילה יוצאות לשטח שלוש פלוגות קרב, ולהן שני 

תפקידים: סיור והשגת נשק. נשק קצר אין לו בשבילנו כל ערך. בנשק זה משתמשים אנו לעתים 

נדירות. נחוצים לנו בדחיפות: רימונים, רובים, מכונות ירייה וחומר נפץ".

"לא אוכל לתאר לפניכם את התנאים בהם חיים עתה יהודי הגיטו. רק יחידים יחזיקו מעמד. השאר 

ייספו במוקדם או במאוחר. גורלם נחרץ. כמעט בכל מקומות המחבוא, בהם מסתתרים אלפים, אי 

אפשר להדליק נר מחוסר אוויר".

"באמצעות המשדר שלנו שמענו שידור נפלא של תחנת השידור "שוויט" על הלחימה שלנו. העובדה 

שזוכרים אותנו מעבר לחומות הגיטו מעודדת אותנו במאבקנו. הייה שלום יקירי! אולי עוד נתראה! 
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חלום חיי קם והיה. ההגנה העצמית בגיטו הפכה לעובדה. ההתנגדות היהודית המזוינת והנקמה 

הפכו למעשה. הייתי עד ללחימה מופלאה ומלאת גבורה של הלוחמים היהודים!"

מ’ אנילביץ’

גטו ורשה, 23 באפריל 1943

נכתב אל יצחק צוקרמן

עבודה עצמית בעקבות קריאת המכתב
מהי הצעקה הנשמעת ממכתבו של אנילביץ'? אילו תחושות עולות בכם למקרא דבריו? 

כיצד תוכלו להסביר את העובדה שפועמת תחושה של שמחה מן המכתב למרות המוות  

הידוע מראש?

כיצד תפרשו את הרוח העולה מן המכתב? נסו לדמיין את הרוח אל מול הקושי. 

נקודות דיון במליאה

אילו היבטים שפגשנו בשיחתנו חוזרים במכתבו של אנילביץ'? הביטו אל השמש שציירנו  

והתייחסו לכל קרן: מה התקיים? מה נעדר?

אילו הישגים מתאר מרדכי אנילביץ' במכתבו? מה הייתה משמעותם לבני הנוער אז? 

מה משמעותו של מרד גטו ורשה לגביכם, כבני נוער בישראל כיום? איזה קשר יש למכתב  

הזה אליכם? 

אילו מחשבות עולות בכם על כותב המכתב? 

מה תוכלו להגיד על חשיבות הנצחת זיכרון השואה לצד היבטי הגבורה? 

איזה קשרים והקשרים אתם יכולים לזהות בין סיפור המרד וסיפורו של אנילביץ' לבין הגורם  

המארגן שלנו? בתשובתכם התייחסו לתעוזה למרוד בשעה ששוררים מסביב תנאים בלתי-

אנושיים. 

על רצועת בריסטול, נסחו אמירה/היגד שיכולים להביא לידי ביטוי את רעיון הצדק והמוסר  

כרעיון שחברת מופת צריכה לאמץ לעצמה. התייחסו לאמונה בכח האדם, באמת, במצפון 

האנושי ובכוח החיים. בסיום, תלו את רצועת הבריסטול שלכם במרחב הפיסי של ביה"ס 

והזמינו אחרים להתרשם מכתיבתכם.

מתוך הדיון יעלה נושא אי הצדק והיעדר המוסר. חוסר הצדק הצדיק מרד אשר מסמל את הגבורה 

היהודית.

סיכום

ייחודיותו של מרד גטו ורשה היא שלראשונה מתקיימת התנגדות לגרמנים, בלב אירופה הכבושה. 

קביעת יום הזיכרון לשואה ולגבורה סמוך לתאריך פרוץ המרד מסמלת את חשיבות ההתנגדות 

והעמידה היהודית כנגד העצמה הנאצית אשר הכניעה את כל אירופה.
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במרד בגטאות  השתתפו רק הצעירים שהיו מסוגלים לכך, בדרך כלל לאחר שאפסה כל תקווה 

לשמירת החיים של הקהילה. לרוב הם היו נכונים לכך רק בשעה שכל החלופות האחרות מוצו, ולאחר 

לבטים רבים וקשים עליהם ידוע לנו מזכרונותיהם, רשימותיהם, ויכוחיהם ומכתביהם של הלוחמים. 

ברור שמרד עלול לגרום לתגובה גרמנית חריפה נגד היהודים. הוא לא יכול להציל יהודים ואף גורם 

למותם של יהודים  רבים כתוצאה מהמרד. אלפים מתו בגלל וכתגובה להתקוממות. הנאצים, 

בשיטתיות,  הטילו על כל היהודים אחריות קולקטיבית, הוציאו להורג בני ערובה על כל נסיון מרידה 

או בריחה.
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שיעור לבוקר יום הזיכרון לשואה ולגבורה – שכבת ח'

" ציות עיוור לסמכות: האם יש מקרים שצריך לסרב לבעלי סמכות?"

רציונל:

אחת הנטיות האנושיות הגרועות ביותר שהתגלו בשואה, היא ציות עיוור לסמכות. הגרמנים טענו 

להפחתת אחריות כיוון ש"רק עשו מה שאמרו להם". הפעלה זאת מדגישה את חשיבות הציות לחוק 

במשטר דמוקרטי ולעומתו – הקו האדום, אשר אם עוברים אותו, הציות לחוק נעשה מסוכן בחברה 

בכלל ובכיתה בפרט. 

הפעילות עוסקת במשמעויות החינוכיות והערכיות של השואה, בשילוב קטעי מידע שיסייעו להבנת 

הדברים. כמו כן, הפעילות עוסקת בעולמם של התלמידים, אך לא כדי להשוות אותם, בשום צורה 

שהיא, לנאצים ולעוזריהם, אלא כדי לעורר מודעות לשאלות הערכיות והמוסריות שהשואה מעלה, 

ובמרכזן: ציות עיוור לסמכות. הסירוב לציית לחוק הוא תופעה מוכרת בישראל, בעיקר בהקשר 

לפקודות הצבא. בישראל, מותר לסרב לחוק, אם הוא "בלתי חוקי בעליל". 

מטרות:

התלמידים יבינו את משמעות הציות לחוקים ופקודות לעומת ציות עוור לפקודות המסוכן  

לחברה.

התלמידים יכירו תוכן ליום השואה.  

תוצאות:

התלמידים יבינו את חשיבות הביקורת העצמית על ההוראות שהם מקבלים לעומת הציות  

לחוקים בחברה דמוקרטית. 

התלמידים יכירו את סיפורו של אדולף אייכמן והניסוי של מילגרם שבא בעקבותיו.  

מהלך השיעור:

פתיחה:

סרטון היכרות קצר עם אדולף אייכמן ב"וידאופדיה". 

http://www.mako.co.il/news-specials/Article-56f78b40a3def11004.htm 

לאחר הסרטון תוקרן שקופית:

דברי אייכמן: "אשמתי היא הצייתנות שלי, כניעתי לחובת השירות ולחובת השירות המלחמתי, 
לשבועת האמונים לדגל ולשירות"  (אייכמן טען שמילא פקודות ושזו אינה אשמתו).

נחלק לתלמידים את דף לתלמיד לעבודה אישית. 

לפניכם 4 קטעים/אירועים וקטעי מידע, קראו את הקטעים וענו על השאלות.

אירוע 1 : ציות לחוקי הצבא והממשלה.

http://www.mako.co.il/news-specials/Article-56f78b40a3def11004.htm
http://www.mako.co.il/news-specials/Article-56f78b40a3def11004.htm
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"לא רדפתי יהודים תוך תאווה ותשוקה. זאת עשתה הממשלה. הלא רק ממשלה יכולה לבצע רדיפה, 

אולם מעולם לא היה זה בכוחי. אני מאשים את המושלים על כי השתמשו לרעה בצייתנותי. אז 

נדרשה צייתנות ממש כפי שתידרש בעתיד מן הפיקודים. את הצייתנות מעלים על נס כמידה טובה. 

משום כך יותר לי לבקש להתחשב בעובדה כי אני צייתתי, ולא בעובדה למי צייתתי. כבר אמרתי: 

שכבת ההנהגה, עמה לא נמניתי, נתנה את הפקודות...אומרים, כי יכול וחייב הייתי להמרות את פי 

הפקודה. זוהי הערכת דברים שלאחר מעשה. בנסיבות אשר שררו אז, לא היתה התנהגות מעין זו 

אפשרית. איש אף לא נהג כך. מנסיוני יודע אני, כי האפשרות, לקיומה טענו אך ורק אחרי המלחמה, 

להמרות פיהן של פקודות, אפשרות זו מעשיה לצרכי התגוננות הינה" 

האם ממשלה יכולה לשלוט ללא חוקים והוראות שמקיימים האזרחים והחיילים שלה?  א.

האם אייכמן צודק שאמר שלא יכול לסרב לפקודות הצבא הגרמני?  ב.

מה דעתכם על פקודה בלתי חוקית בעליל? כיצד הייתם נוהגים אילו הייתם בצבא הגרמני?  ג.

מה דעתכם: האם בכל מקרה צריך לציית לאנשים חזקים או לבעלי סמכות? מדוע? ד.

אירוע 2: זעזוע חשמלי

בעקבות משפט אייכמן, ביצע סטנלי מילגרם, פסיכולוג חברתי ידוע, ניסוי מפורסם לבדיקת השפעת 

הסמכות על האדם. לצורך הניסוי הוא פרסם מודעה המבקשת מנחקרים-מתנדבים להשתתף בניסוי 

של זכרון, תמורת שכר של 5.4 דולרים. 40 איש נענו למודעה, והם ייצגו מגוון רחב של גילים ושל 

עיסוקים. משהגיע כל נחקר אל המעבדה, הוברר לו שאדם נוסף הוזמן לאותה השעה. למעשה, היה 

זה שחקן ששיתף פעולה עם החוקר. החוקר הסביר לשניים שמטרת המחקר היא לבדוק את השפעת 

הענישה על הזכירה. נחקר אחד הוא "המורה" ואחד הוא "התלמיד": "התלמיד" היה השחקן משתף 

הפעולה ו"המורה" היה הנחקר-התמים. "התלמיד" נקשר לכיסא, אשר באמצעותו הוא היה אמור 

לקבל זעזועים חשמליים כעונש. החוקר ציין שהזעזועים עלולים להכאיב מאוד, אך לא להזיק לרקמות. 

"התלמיד" התבקש לחזור על רשימת מילים. החוקר הורה ל"מורה" לתת זעזוע חשמלי ל"תלמיד" 

לאחר כל שגיאה, ולהעלות את עוצמת הזעזוע משגיאה לשגיאה. למעשה, התגובות היו מבוימות, אך 

ה"מורה" חשב ש"התלמיד" אכן סובל מכאבים. החוקר הורה ל"מורה" להמשיך בניסוי גם אם 

"התלמיד" סבל מכאבים קשים.

תוצאות הניסוי:

מתוך 40 הנחקרים שהשתתפו בניסוי, 26 המשיכו וצייתו לחוקר עד לרמה הגבוהה ביותר של זעזוע 

חשמלי!

א. מה דעתכם: האם יש מקרים שצריך לסרב לסמכות? הסבירו. 

ב. האם קרה לכם שצייתם בצורה "עיוורת" לבקשה, לדרישה, של בעל סמכות, אך במחשבה שנייה 

(או אחרי שעבר זמן) חשבתם שטעיתם ושהייתם צריכים לסרב לציית? ספרו על כך.
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אירוע 3: מסרבים לנתח בעלי-חיים

במגמה לביולוגיה בבית-הספר מנתחים מדי פעם צפרדעים ועכברים. אמנם המורה לביולוגיה 

מקפידה מאוד שבעלי-החיים לא יסבלו, אך למרות זאת, כמה תלמידים במגמה מתנגדים לניתוחים 

האלה. תלמידים אלה החליטו לסרב לבצע את הניתוחים, וגם ביקשו מכל התלמידים בבית-הספר 

לחתום על עצומה, הקוראת לתלמידי המגמה לסרב לבצע את הניתוחים בבעלי-החיים. המורה כינסה 

את כל תלמידי המגמה לביולוגיה והודיעה להם: "אי אפשר ללמד ביולוגיה בצורה כזאת, כל מי 

שמסרב להשתתף בניתוחים ומפיץ את העצומה - ייענש!"

א. האם אתם מסכימים עם דרכי הפעולה של התלמידים המתנגדים לניתוחים? הסבירו מדוע.

ב. האם יש הבדל בין אירוע 1 לבין אירוע 2? אם כן, מהו?

אירוע 4: חוקים במדינה דמוקרטית 

כל מדינה דמוקרטית קובעת חוקים. אולם לחוקים אלה לא יהיה ערך, אם לא יצייתו להם. האדם 

מטבעו אינו אוהב שיכפו עליו ושיחייבו אותו לציית לחוק, אך הוא מבין שהחוקים נחקקים, כדי להגן 

עליו ועל החברה שהוא חי בה.

מה לדעתכם, עלול לקרות אם כל אחד ואחת יחליטו מתי לציית לחוק ומתי לסרב לציית לו?  א.

הסבירו. 

אירוע 5: מתי דן יתחיל לבכות?

דניאל ויונתן תמיד מחליטים מה לעשות: לאן הולכים לבלות, איפה נפגשים, מתי נפגשים, מי מקובל 

ומי לא. כל התלמידים בכיתה תמיד מקשיבים להם, ועושים את מה שהם אומרים, או לפחות - לא 

מתנגדים להם. האמת היא ששניהם גבוהים, חזקים ודי מפחידים...

בוקר אחד החליט דניאל שמשעמם לו. הוא דיבר עם יונתן והודיע לו שצריך להתעלל קצת בדן, נער 

ביישן, רזה ומבוהל. הם החליטו שכולם יפסיקו לדבר אתו. אם הוא פונה למישהו, אסור לענות לו! 

בכל הפסקה מישהו אחר יציק לו: פעם יזרקו לו את הילקוט מהחלון, פעם ינעלו אותו בארון, ובפעם 

אחרת ישפכו עליו שקית מים. המטרה היא לראות מתי דן יישבר ויתחיל לבכות. דניאל ויונתן הודיעו 

לכולם שזה מה שהולכים לעשות!

א. האם אתם מכירים מצבים דומים בכיתה/בחברה? ספרו על כך.

ב. כיצד הייתם נוהגים, אילו הייתם תלמידים בכיתה של דניאל ויונתן? מדוע?

ג. מה דעתכם: האם בכל מקרה צריך לציית לאנשים חזקים או לבעלי סמכות? מדוע?
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דיון בעקבות האירועים : (עם דף לימוד)  בקבוצות

מהו גבול הציות לפקודות.   

מה תעשו כדי לוודא שאינכם מבצעים פקודה בלתי חוקית?   

האם בחיי היום-יום בבית-הספר יש לעצור ולחשוב על הדברים שאנחנו עושים לאנשים אחרים  

ולעצמנו בשם סמכות כלשהיא? 

 חזרה לדיון מסכם במליאת הכתה:

מתי צריך לציית להוראות ומתי להתנגד? מה יהיה המבחן הכי נכון? 

מה מוכיח הניסוי של מילגרם לגבי טבעם של בני אדם?  

מה אני יכול לעשות כדי שלא יתקבלו פקודות לא חוקיות?  

מהי עמדתכם כלפי אמירתו של אייכמן הטוען שהוא רק ביצע פקודות? 
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דף לימוד

אחת המצוות בתורה קובעת כי יש "למחות זרעו של עמלק ולאבד זכרו מן העולם, זכר ונקבה גדול 

וקטן". והנה בספר שמואל מופיע הסיפור המחריד על ביצוע צו זה. דורות רבים לאחר שעמלק מזנב 

בבני ישראל מצווה אלוהים את שאול: "לֵךְ וְהִּכִיתָה אֶת עֲמָלֵק וְהַחֲרַמְּתֶם 
אֶת ּכָל אֲׁשֶר לֹו וְלֹא תַחְמֹל עָלָיו וְהֵמַּתָה מֵאִיׁש עַד אִּׁשָה 

מֵעֹלֵל וְעַד יֹונֵק מִּׁשֹור וְעַד ׂשֶה מִּגָמָל וְעַד חֲמֹור" (שמואל א', ט"ו, 

ג'). 

אנשים רגילים מקבלים פקודה לחסל אוכלוסייה אזרחית, כולל תינוקות, במסע נקמה מטורף - והם 

מבצעים! שאול וצבאו מבצעים השמדת קהילה, אך חסים על מיטב הצאן והבקר ועל המלך אגג. 

שמואל לא מוותר על טיפות הדם האחרונות וגוער בשאול, ובעקבות כך מּוצַא אגג להורג. הרחמים 

המעטים כל כך שבכל זאת גילה שאול, עולים לו בכיסאו.

מהי עמדתכם כלפי פקודה המצווה להשמיד עם אחר? כיצד תוכלו לנמק את מעשה  

ההשמדה ואת הציווי האלוהי הזה בהיבט המוסרי?

הרמב"ם אומר: "אין עושין מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו שלום... 

ואפילו מלחמת עמלק... המריבה עם עמלק אינה אלא הקריאה לשלום (שהיא 

בעצם אולטימטום של התוקף להשלים ולקבל את תנאיו, ובכך למנוע את המלחמה. קריאה זו 

הושבה ריקם),  משסירבו העמלקים לקבל קריאה זו לשלום, מחמת איבתם השמורה 

לישראל (ועל כן קרוי המשא ומתן עמם "מריבה"), פתח שאול במלחמה נגדם. נמצא כי 

בעניין זה שאול דווקא קיים את המצווה כראוי (רמב"ם, "משנה תורה", ספר 

שופטים, הלכות מלכים ומלחמות, ו', א', ד')

מה נוסף למחשבותיכם בעקבות דברי הרמב"ם? כיצד משפיעים דבריו על ההיבט המוסרי  

של השמדת עם?

חז"ל הוסיפו קטע בו שאול מתווכח עם ה' על הפקודה, מדוע הוסיפו זאת לדעתכם? 

מדוע שאול לא הרג את אגג מלך עמלק כבר בפעם הראשונה כשהרג את כל העם? 

מיהי הסמכות של שאול במקרה זה? שמואל הנביא, אלוהים או הוא עצמו?  

הנרטיב המקראי חוזר ומדגיש את העקרון של שלילת הענישה הקולקטיבית. היה זה אברהם אבינו, 

סרבן המצפון הראשון בעולם, שהתקומם נגד תופעה זו. 

כאשר אלוהים עמד להחריב את סדום, אמר לו אברהם: "... הַַאף ּתִסְּפֶה, צַּדִיק עִם-
רָׁשָע, אּולַי יֵׁש חֲמִּׁשִים צַּדִיקִם, ּבְתֹוךְ הָעִיר; הַַאף ּתִסְּפֶה 

וְלֹא-תִּׂשָא לַּמָקֹום, לְמַעַן חֲמִּׁשִים הַּצַּדִיקִם אֲׁשֶר ּבְקִרְּבָּה. 

חָלִלָה ּלְךָ מֵעֲׂשֹת ּכַּדָבָר הַּזֶה, לְהָמִית צַּדִיק עִם-רָׁשָע, 

וְהָיָה כַּצַּדִיק, ּכָרָׁשָע; חָלִלָה ּלָךְ--הֲׁשֹפֵט ּכָל-הָָארֶץ, לֹא 

יַעֲׂשֶה מִׁשְּפָט. וַּיֹאמֶר ה', אִם-אֶמְצָא בִסְדֹם חֲמִּׁשִים צַּדִיקִם 

ּבְתֹוךְ הָעִיר--וְנָׂשָאתִי לְכָל-הַּמָקֹום, ּבַעֲבּורָם. וַּיַעַן ַאבְרָהָם, 
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וַּיֹאמַר: הִּנֵה-נָא הֹוַאלְּתִי לְדַּבֵר אֶל-אֲדֹנָי, וְָאנֹכִי עָפָר 

וָאֵפֶר. אּולַי יַחְסְרּון חֲמִּׁשִים הַּצַּדִיקִם, חֲמִּׁשָה--הֲתַׁשְחִית 

ּבַחֲמִּׁשָה, אֶת-ּכָל-הָעִיר; וַּיֹאמֶר, לֹא ַאׁשְחִית, אִם-אֶמְצָא ׁשָם, 

ַארְּבָעִים וַחֲמִּׁשָה. וַּיֹסֶף עֹוד לְדַּבֵר אֵלָיו, וַּיֹאמַר, אּולַי 

יִּמָצְאּון ׁשָם, ַארְּבָעִים; וַּיֹאמֶר לֹא אֶעֱׂשֶה, ּבַעֲבּור הַָארְּבָעִים. 

וַּיֹאמֶר ַאל-נָא יִחַר לַאדֹנָי, וַאֲדַּבֵרָה--אּולַי יִּמָצְאּון ׁשָם, 

ׁשְלֹׁשִים; וַּיֹאמֶר לֹא אֶעֱׂשֶה, אִם-אֶמְצָא ׁשָם ׁשְלֹׁשִים. וַּיֹאמֶר, 

הִּנֵה-נָא הֹוַאלְּתִי לְדַּבֵר אֶל-אֲדֹנָי--אּולַי יִּמָצְאּון ׁשָם, 

עֶׂשְרִים; וַּיֹאמֶר לֹא ַאׁשְחִית, ּבַעֲבּור הָעֶׂשְרִים. וַּיֹאמֶר ַאל-נָא 

יִחַר לַאדֹנָי, וַאֲדַּבְרָה ַאךְ-הַּפַעַם--אּולַי יִּמָצְאּון ׁשָם, 

עֲׂשָרָה; וַּיֹאמֶר לֹא ַאׁשְחִית, ּבַעֲבּור הָעֲׂשָרָה. וַּיֵלֶךְ ה' ּכַאֲׁשֶר 

ּכִּלָה, לְדַּבֵר אֶל-ַאבְרָהָם; וְַאבְרָהָם, ׁשָב לִמְקֹמֹו..." (בראשית, י"ח, 

כ"ג - ל"ג).

זהו ויכוח של ממש בין אברהם לבין אלוהיו בעניין הטלת עונש קולקטיבי.

מדוע אברהם אינו נכנע לרצונו של האל? כיצד אתם מבינים את עמדתו? מה מניע אותו? 

כיצד תסבירו את תכונות האומץ והמצפון של אברהם וכיצד תוכלו לקשור זאת לביצוע פקודה  

לא חוקית? 

אלוהים "נכנע" בסופו של דבר לדרישתו של אברהם ולא מטיל עונש קולקטיבי, מהי  

הרגשתכם בקשר ליכולת שלכם לעמוד מול סמכות?

מה נדרש מאנשים שאינם מקבלים כל פקודה מאליה אלא מבקשים לקרוא עליה תיגר? היכן  

אתם מגובשים בעניין הזה?

בספר דברים, מופיע עקרון העונש הקולקטיבי כאיסור מפורש:
"לֹא-יּומְתּו ָאבֹות עַל-ּבָנִים, ּובָנִים לֹא-יּומְתּו עַל-ָאבֹות: אִיׁש 

ּבְחֶטְאֹו, יּומָתּו" (דברים כ"ד, ט"ז).

יש השואלים שאלות קשות על פעולות צה"ל בשטחים הכוללות לפעמים הריסת בתי מחבלים, הקמת  

מחסומים, הטלת עוצר, מניעת חופש התנועה, ועוד פעולות היכולות להיתפס כעונש קולקטיבי: כיצד 

תוכלו לנמק תופעות כאלו בהקשר ללימוד שערכנו עד כה? 

בשנת 1964 זכה מרטין לותר קינג בפרס נובל לשלום על מאבקו למען שוויון זכויות לשחורים בארצות 

הברית. הוא נרצח בשנת 1968. במאבקו הפר קינג במופגן חוקים גזעניים ואף נשלח לכלא. את 

עמדתו הציג בדברים הבאים:

"אל לנו לשכוח שכל שהיטלר עשה בגרמניה היה 'חוקי'... היה זה 'לא חוקי' לעזור ליהודי גרמניה של 

היטלר או לתמוך בהם. אף על פי כן אני בטוח שאילו חייתי אז בגרמניה, הייתי עוזר לאחיי היהודים 

ותומך בהם. אילו חייתי היום בארץ קומוניסטית, שבה עקרונות מסוימים, החשובים לנוצרים, נרמסים, 

הייתי קורא בגלוי לאי ציות לחוקים אנטי דתיים של הארץ הזאת."
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כיצד נוכל לקבוע את הגבול בין חוק שצריך לציית לו לבין חוק שאסור לציית לו במדינה דמוקרטית  

המייחסת חשיבות עליונה לשלטון החוק? 

הגדירו את גבולות החובה לציית לחוק, נסו לדייק ככל יכולתכם כדי למנוע פרשנות שונה של החוק  

בקרב כל האזרחים. 

פקודה בלתי חוקית ּבַעֲלִיל שפוקדים אותה על המשרתים בצבא - אסור לתת אותה ואסור לבצע אותה! 

דוגמה לפקודה כזאת: מפקד או מפקדת בצבא מורים לחיילים להרוג שבוי. מי שמבצע פקודה בלתי 

חוקית בעליל - נענש!
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נספח 2 - דף לימוד

אחת המצוות בתורה קובעת כי יש "למחות זרעו של עמלק ולאבד זכרו מן העולם זכר ונקבה גדול וקטן". והנה בספר שמואל מופיע הסיפור המחריד על ביצוע צו 
זה. דורות רבים לאחר שעמלק מזנב בבני ישראל מצווה אלוהים את שאול: "לֵךְ וְהִּכִיתָה אֶת עֲמָלֵק וְהַחֲרַמְּתֶם אֶת ּכָל אֲׁשֶר 
לֹו וְלֹא תַחְמֹל עָלָיו וְהֵמַּתָה מֵאִיׁש עַד אִּׁשָה מֵעֹלֵל וְעַד יֹונֵק מִּׁשֹור וְעַד ׂשֶה מִּגָמָל וְעַד 
חֲמֹור". אנשים רגילים מקבלים פקודה לחסל אוכלוסייה אזרחית, כולל תינוקות, במסע נקמה מטורף – והם מבצעים. שאול וצבאו מבצעים השמדת קהילה, אך 
חסים על מיטב הצאן והבקר ועל המלך אגג. שמואל לא מוותר על טיפות הדם האחרונות וגוער בשאול ובעקבות כך מּוצַא אגג להורג. הרחמים המעטים כל כך 

שבכל זאת גילה שאול עולים לו בכיסאו.

מהי עמדתכם כלפי פקודה המצווה להשמיד עם אחר? כיצד תוכלו לנמק את מעשה ההשמדה ואת הציווי האלוהי הזה בהיבט המוסרי? 

חז"ל הוסיפו קטע בו שאול מתווכח עם ה' על הפקודה, מדוע הוסיפו זאת לדעתכם?  

מדוע שאול לא הרג את אגג מלך עמלק כבר בפעם הראשונה כשהרג את כל העם? 

מיהי הסמכות של שאול במקרה זה? שמואל הנביא, אלוהים או הוא עצמו? נמקו תשובתכם והסבירו את עמדתכם. 

      הנרטיב המקראי חוזר ומדגיש את העיקרון של שלילת הענישה הקולקטיבית. היה זה אברהם אבינו, סרבן המצפון הראשון בעולם, שהתקומם נגד 
תופעה זו. כאשר אלוהים עמד להחריב את סדום, אמר לו אברהם:

"האף תסּפֶה צדיק עם רשע?! אולי יש חמישים צדיקים בתוך העיר… חלילה לך מעשות כדבר הזה: להמית צדיק עם 
רשע, והיה כַצַדיק ּכָרָשע? חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט?" (בראשית, י', כ"ג – ל"ג).

מדוע אברהם אינו נכנע לרצונו של האל? כיצד אתם מבינים את עמדתו? מה מניע אותו? 

כיצד תסבירו את תכונות האומץ והמצפון של אברהם וכיצד תוכלו לקשור זאת לביצוע פקודה לא חוקית?  

אלוהים "נכנע" בסופו של דבר לדרישתו של אברהם ולא מטיל עונש קולקטיבי, מהי הרגשתכם בקשר ליכולת שלכם לעמוד מול סמכות? 

מה נדרש מאנשים שאינם מקבלים כל פקודה מאליה אלא מבקשים לקרוא עליה תיגר? היכן אתם מגובשים בעניין הזה? 

מהי הרגשתכם בקשר ליכולת שלכם עצמכם לעמוד מול סמכות?  
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"לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו"                                
                                                                             (דברים, כ"ד, ט"ז).           

"בפגישה עם צעירים שהתגייסו להנדסה קרבית בבקו"ם אמר הרמטכ"ל כי הוא "לא מאמין
שחיילי צה"ל פגעו בדם קר באזרחים פלסטינים, אבל נמתין לחקירת מצ"ח. ההתרשמות 

שלי היא שצה"ל פעל באופן מוסרי וערכי" (רב-אלוף גבי אשכנזי).

אילו שאלות עולות בקנה אחד עם הנורמה המוסרית המוצגת כאן?  
מדוע גם בזמן מלחמה חייבים לשמור על מוסר?  

איזו התייחסות צריכה להיות כלפי אזרחים במלחמה?  

בשנת 1964 זכה מרטין לותר קינג בפרס נובל לשלום על מאבקו למען שוויון זכויות לשחורים בארצות הברית. הוא נרצח בשנת 1968.

במאבקו הפר קינג במופגן חוקים גזעניים. ואף נשלח לכלא על-כך. 

את עמדתו הציג בדברים הבאים:

"אל לנו לשכוח שכל מה שהיטלר עשה בגרמניה היה 'חוקי'... היה זה 'לא חוקי' לעזור ליהודי גרמניה של היטלר או לתמוך בהם. אף על פי כן

אני בטוח שאילו חייתי אז בגרמניה, הייתי עוזר לאחיי היהודים ותומך בהם. אילו חייתי היום בארץ קומוניסטית, שבה עקרונות מסוימים, החשובים

לנוצרים, נרמסים, הייתי קורא בגלוי לאי ציות לחוקים אנטי דתיים של הארץ הזאת."

פקודה בלתי חוקית בעליל היא פקודה צבאית שברור לכל אדם 

כי אינה חוקית, וציות לה הוא עבירה פלילית, ולכן אין לציית לה. 

על החייל שקיבל פקודה כזו, לסרב לציית לה כאשר היא ניתנת 

לו, ואם ציית לה - חלה עליו אחריות פלילית לתוצאות מעשהו!

דוגמה לפקודה כזאת: מפקד או מפקדת בצבא מורים לחיילים 

להרוג שבוי.
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מהו חוק?

חוק הוא סייג; מגבלה; הוראה הקובעת את המותר והאסור שנקבע ע"י גוף מחוקק של המדינה, ומטרתו ליצור מסגרת 
מחייבת שכולם כפופים לה.

באין חוק אנו יכולים ומורשים לעשות כל העולה על רוחנו, ולכן יש צורך לבדוק טרם חקיקה האם החוק נחוץ וחיוני. 

החוק חייב להיות מנוסח בבירור, גלוי וידוע לכל האזרחים. 

כיצד נוכל לקבוע את הגבול המדויק בין חוק שצריך לציית לו לבין חוק  

שאסור לציית לו במדינה דמוקרטית המייחסת חשיבות עליונה לשלטון 

החוק?

הגדירו את גבולות החובה לציית לחוק, נסו לדייק ככל יכולתכם כדי למנוע  

פרשנות שונה של החוק בקרב כל האזרחים. 
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שיעור לבוקר יום הזיכרון לשואה ולגבורה - שכבת ט'
שיעור שני בנושא: דרכים לעיצוב ושימור זיכרון

רציונל:  בשיעור זה כחלק שני מתוך שלושה שיעורים, לאחר שדנו התלמידים במשמעות 
הזיכרון ו/או מפת זיכרון כמעצבי זהות, יעסקו התלמידים בהבדלים שבין זיכרון אישי לזיכרון 

קולקטיבי, בדרכים לעיצוב זיכרון כדוגמת טקסט, טקסט חזותי כגון אנדרטה, ציור, פסל, 

והיבטים נוספים כגון התקהלות, עצירת הזמן, טקס, ספר, יומן, ועוד. 

התלמידים יתוודעו בשיעור זה ליצירות שמטרתן אזכור של אירועים ואנשים במגוון דרכי ביטוי. 

ערכים ורכיבי זהות:  מקום, סמל, חפץ, אירוע.

המורה יבחר מבין הטקסטים והיצירות שלהלן באמצעותן מתקבע זיכרון אישי וקולקטיבי בדרכים 

שונות. 

הקמת אנדרטאות ואתרי זיכרון: א.
התייחסות לאנדרטאות לשואה ולתקומה בארץ וברחבי העולם. שימת דגש על סמלים, צורות 

וצבעים כחלק מרכיבי הזהות החזותיים כדוגמת: מגן דוד, טלאי צהוב כמו גם התייחסות 

לרכיב זהות "מקום" כאשר מדובר באתר זיכרון המוצב "אין סיטו"  In situ או רכיב זהות חפץ 

השייך לאירוע/ איש/ מקום.

שאלות לדיון:

מהי אנדרטה/ יד זיכרון ובמה היא שונה מטקסט שמטרתו אזכור של אדם או אירוע? 

מהי משמעות רכיבי הזהות: מקום, סמל וחפץ באתרי זיכרון? 

מהו ההבדל בין זיכרון אישי לזיכרון קולקטיבי? 

מהי המשמעות של הקמת אנדרטה במרחב הציבורי? איזו תודעה היא מבקשת לייצר? 

הטקסט של דוד (דדו) אלעזר: 

"אנחנו עם אשר האנדרטאות שהקים לא היו אף פעם אנדרטאות נצחון. על האנדרטאות שלנו 

חקוקים שמות הנופלים. אצל עמים אחרים תמצאו שערי נצחון, ואילו סמלי הגבורה שלנו הם 

דווקא: מצדה, תל-חי וגטו ורשה - מקומות שבהם אמנם הפסדנו בקרב, אבל ניצחנו במלחמת 

הקיום של העם היהודי".
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טקסטים העוסקים במשמעות יד-זיכרון: 

"וְנָתַּתִי לָהֶם ּבְבֵיתִי ּובְחֹומֹתַי יָד וָׁשֵם - טֹוב מִּבָנִים ּומִּבָנֹות. ׁשֵם עֹולָם אֶּתֶן לֹו, אֲׁשֶר לֹא 
יִּכָרֵת" ישעיהו נ"ו, ה'.

"לכל דבר יש שם" מיכאל הנדלזץ  - מאמר מתוך אתר 929,  16.06.2016

"יָד וָשֵם" / יואל בן נון, מאמר מתוך אתר 929, 16.06.2016

יגאל תומרקין, אנדרטה לשואה ולתקומה,   1975, 7.50 מ', כיכר רבין, תל-אביב.
http://h4art4you.blogspot.co.il/2014/04/blog-post_13.html :מתוך

אנדרטה לשואה ולתקומה, יגאל תומרקין בככר רבין על משמעויותיה השונות והשימוש 

הנעשה בה בצורות, חומרים וצבעים כרכיבי זהות וזיכרון קולקטיביים.

 

מיכה אולמן, הספריה הריקה, 1994/5, בבלפלאטס, ברלין. צילום: דנה אריאלי

http://www.929.org.il/page/390/post/10039
http://www.929.org.il/page/390/post/10039
http://h4art4you.blogspot.co.il/2014/04/blog-post_13.html
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http://www.haaretz.co.il/literature/study/.premium-1.2247167

"הספרייה הריקה" של מיכה אולמן המאזכרת את אירועי שריפת הספרים בכיכר זו על 

משמעויותיה הרבות, המשמשת נר תמיד לאירוע אשר שרף את המילה הכתובה אך לא את 

הרעיונות והמחשבה החופשית. ייצוג של רעיון אין-סיטו. לידה מצוטט היינריך היינה:

"הייתה זו רק הקדמה. במקום שבו שורפים ספרים, ישרפו בסוף גם בני אדם." 
בנוסף ניתן להביא את "אנדרטת הנעליים" על גדות נהר הדנובה בבודפשט, האנדרטה במוזיאון 

היהודי בוינה בכיכר היהודים, ועוד.

התקהלות, עצירת הזמן וטקסים:
שאלות לדיון:

מהם ההבדלים בין סוגי הטקסטים שמטרתם זיכרון: תפילות דתיות וחילוניות, קינות, שירים? 

"הַקְהֵל אֶת-הָעָם, הָאֲנָׁשִים וְהַּנָׁשִים וְהַּטַף, וְגֵרְךָ, אֲׁשֶר ּבִׁשְעָרֶיךָ--לְמַעַן יִׁשְמְעּו ּולְמַעַן יִלְמְדּו... וְׁשָמְרּו 
לַעֲׂשֹות... ּובְנֵיהֶם אֲׁשֶר לֹא-יָדְעּו, יִׁשְמְעּו וְלָמְדּו—לְיִרְָאה... ּכָל-הַּיָמִים, אֲׁשֶר ַאּתֶם חַּיִים עַל-הָאֲדָמָה, 

אֲׁשֶר ַאּתֶם עֹבְרִים אֶת-הַּיַרְּדֵן ׁשָּמָה, לְרִׁשְּתָּה" (דברים ל"א, י"ב - ל"ג).  

מהי משמעותה של ההתקהלות, ההתכנסות, הטקס על-פי מקור זה?  

כיצד משמש רכיב הזהות 'טקס' כמעצב זיכרון קולקטיבי?  
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מצוות "הַקְהֵל" כמדגימה קהילת חזון 

"הקהילה היא צורת החברה שבה בא לידי ביטוי אורח-החיים המיוחד לישראל כעם התורה. הקהילה 

הייתה חלק עצמי של אורח חיים זה, שכן התגבשה על פי עקרונותיו. הדפוס הארגוני והמשפטי של 

הקהילה המסורתית, הידועה לנו מגלגולי הדורות האחרונים, הוא אמנם יצירת הגלות, אבל עקרון 

הקהילה בחיי העם מקורו עוד בימי שבתו על אדמתו, מקורו בתורה, ומרגע שקיבל עליו עַם ישראל 

את מצוותיה, היו ה"עדה", או ה"קהל", או "חֶבֶר העיר", היחידה המבנית הראשונה שליכדה משפחות 

לשבטים ולעם. יתר על כן, עקרון הקהילה הוא גם העקרון של אחדות המשפחה, שהיא התא החברתי 

ת,  י ר ב הקטן ביותר, ושל אחדות העם – היחידה החברתית הגדולה ביותר. הכוונה היא לעקרון של 

ברית בין אנשים, ברית בין משפחות, ברית בין עדות ובין שבטים, ולעתיד לבוא – ברית עמים".  

אליעזר שבייד  /  בתוך "מיהדות לציונות, מציונות ליהדות"

"ָאז יַקְהֵל ׁשְלֹמֹה אֶת זִקְנֵי יִׂשְרָאֵל ואֶת-ּכָל-רָאׁשֵי הַּמַּטֹות נְׂשִיאֵי הָָאבֹות לִבְנֵי יִׂשְרָאֵל אֶל-

הַּמֶלֶךְ ׁשְלֹמֹה יְרּוׁשָלִָם..." (מלכים א', ח', א').

הרמב"ם (הלכות חגיגה, פרק ג', הלכה א' והלכה ג') מתאר את הלכות מצוות ה"הקהל": 

מצות עשה להקהיל כל ישראל אנשים ונשים וטף בכל מוצאי שמיטה בעלותם לרגל ולקרות באזניהם מן 

התורה פרשיות שהן מזרזות אותן במצוות ומחזקות ידיהן בדת האמת, שנאמר (דברים ל"א, י'-י"ב) "מקץ 

שבע שנים במעד שנת השמטה בחג הסכות. בבוא כל-ישראל" וגו'. "הקהל את-העם האנשים והנשים והטף 

וגרך אשר בשעריך" וגו'. 

"שנצטווינו שייקהל עם ישראל כולו אנשים נשים וטף במוצאי שנת השמיטה בחג הסוכות ביום שני בחג 

ולקרוא קצת מספר משנה תורה באזניהם... מדיני המצווה מה שאמרו זיכרונם לברכה שהמלך הוא היה 

המחויב לקרוא באזניהם, ובעזרת הנשים היה קורא, וקורא כשהוא יושב ואם קרא מעומד הרי זה 

משובח... וכיצד הוא קורא תוקעין בחצוצרות בכל ירושלם ומביאין בימה גדולה ושל עץ היתה ומעמידין 

אותה בעזרת נשים והמלך הולך ויושב עליה כדי שישמעו קריאתו וכל ישראל העולים לחג מתקבצים 

סביביו, וחזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת וראש הכנסת נותנו לסגן והסגן נותנו לכהן גדול 

והכהן גדול נותנו למלך כדי להדרו ברוב בני אדם...ונוהגת מצווה זו בזמן שישראל על אדמתם...".

מהן מטרותיה של פעולת ההתכנסות ומהו הקשר לרעיון הזכירה?  

מעמד ה"הקהל" המקראי, משמש סיכום ופתיחה מחדש של קבלת עול תורה ומצוות עם כניסתו של 
האדם היהודי לתקופה חדשה של שנות עבודה ומלאכה. זהו זמן של עצירה, זמן של התבוננות 
ולמידה, זמן סגירת מעגל ופתיחתו של מעגל חדש, שהכרזתו מעוגנת במרחב הקהילתי היוצר ברית 

בין כל השותפים, ברית הסובבת סביב חזונו של עם ישראל - היא תורת ישראל.

הרעיון המונח בבסיסה של מצוות "הקהל" המקראית, הוא כינוס העם כולו למטרות חברתיות 

ואמוניות כדי להשפיע על כל שדרות העם וכדי ליצור הדהוד תרבותי העובר מקטון ועד גדול, מקְצה 

הארץ ועד קצהָ. לא ייפקד מקומו של איש מהעולים לרגל המתקבצים לקיום המצווה.
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מצוות "הקהֵל" המתוארת במקרא ואצל הפרשנים השונים, מלּווָה בטקס רב רושם ורב משתתפים. 

נוצרים בטקס זה אירועים קטנים רבים ומכוננים אשר יחדיו יוצרים טקס רב-ממדי שמחזק ומעצים את 

תחושת הקולקטיביות של הקהילה השותפה. (מתוך: "שיח השדה" 3, תכנית מארג, קרן אבי חי, 

תשע"א).

אילו היבטים נוספים אתם יכולים לזהות ברעיון מצוות "הקהל"? 

כיצד תוכלו לראות את הרלוונטיות של מעמד "הקהל" לחיינו שלנו? היכן נמצא את זה? למי  

פונה הכינוס? מהם פניו הדתיים, הלאומיים, התרבותיים והחילוניים-דמוקרטיים?

טקסטים, תפילות, קינות: ב.

תפילת יזכור  - טקסט בעל נוסח אחיד. קישור ויזואלי וקולי.  .1

"קינת דוד" על מות שאול המלך ובנו יהונתן בקרב נגד הפלשתים על הגלבוע: .2

"וַיְקֹנֵן ּדָוִד אֶת הַּקִינָה הַּזֹאת עַל ׁשָאּול וְעַל יְהֹונָתָן ּבְנֹו. וַּיֹאמֶר לְלַּמֵד ּבְנֵי יְהּודָה קָׁשֶת הִּנֵה כְתּובָה 

עַל סֵפֶר הַּיָׁשָר. הַּצְבִי יִׂשְרָאֵל עַל ּבָמֹותֶיךָ חָלָל אֵיךְ נָפְלּו גִּבֹורִים. ַאל ּתַּגִידּו בְגַת ַאל ּתְבַּׂשְרּו ּבְחּוצֹת 

ַאׁשְקְלֹון ּפֶן ּתִׂשְמַחְנָה ּבְנֹות ּפְלִׁשְּתִים ּפֶן ּתַעֲלֹזְנָה ּבְנֹות הָעֲרֵלִים. הָרֵי בַּגִלְּבֹעַ ַאל טַל וְַאל מָטָר עֲלֵיכֶם 

ּוׂשְדֵי תְרּומֹת ּכִי ׁשָם נִגְעַל מָגֵן ּגִּבֹורִים מָגֵן ׁשָאּול ּבְלִי מָׁשִיחַ ּבַּׁשָמֶן. מִּדַם חֲלָלִים מֵחֵלֶב ּגִּבֹורִים קֶׁשֶת 

יְהֹונָתָן לֹא נָׂשֹוג ָאחֹור וְחֶרֶב ׁשָאּול לֹא תָׁשּוב רֵיקָם. ׁשָאּול וִיהֹונָתָן הַּנֶאֱהָבִים וְהַּנְעִימִם ּבְחַּיֵיהֶם 

ּובְמֹותָם לֹא נִפְרָדּו מִּנְׁשָרִים קַּלּו מֵאֲרָיֹות ּגָבֵרּו. ּבְנֹות יִׂשְרָאֵל אֶל ׁשָאּול ּבְכֶינָה הַּמַלְּבִׁשְכֶם ׁשָנִי עִם 

עֲדָנִים הַּמַעֲלֶה עֲדִי זָהָב עַל לְבּוׁשְכֶן. אֵיךְ נָפְלּו גִּבֹרִים ּבְתֹוךְ הַּמִלְחָמָה יְהֹונָתָן עַל ּבָמֹותֶיךָ חָלָל. צַר לִי 

עָלֶיךָ ָאחִי יְהֹונָתָן נָעַמְּתָ ּלִי מְאֹד נִפְלְַאתָה ַאהֲבָתְךָ לִי מֵַאהֲבַת נָׁשִים. אֵיךְ נָפְלּו גִּבֹורִים וַּיֹאבְדּו ּכְלֵי 

מִלְחָמָה."  (שמואל ב', א').

"הנה תמו יום קרב וערבו" / נתן אלתרמן:. .3

יומנה של אנה פרנק – טקסט אישי, מסמך היסטורי, עדות אישית המתעדת  השתלשלות  .4

אירועים. מקרה פרטי הנכתב מנקודת מבט סובייקטיבית על אודות אירוע הנוגע לקהילה כולה.

"שם, אמרתי" / טוביה ריבנר  .5

יצאתי מביתי הארעי להראות לבני את מקום מוצאי.

שם, אמרתי, שכבתי על הארץ

אבן למראשותי נמוך מן העשב

כעפר הארץ

הכל שם נשמר.

http://www.izkor.gov.il/Tfilat_Izkor.aspx
https://www.mechon-mamre.org/i/t/t08b01.htm
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=743&wrkid=8133
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A0%D7%94_%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7
http://www.levladaat.org/lesson/500
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עברנו בהרים וביערות ובערים שהיו

מערות והמים נקוו בדרך והכבישים היו רעים.

המכונית דלגה על הבורות.

 

מה האוויר המתוק הזה? שואלים בני.

מה הטיח הנופל מהקירות?

 

אין דבר, הגידה הישישה בחלון,

כאן גם העתיד עבר, וסגרה את עיניה היבשות

כעוף העולה וקופל את כנפיו וצולל.

 

כאן נולדתי, אמרתי לבני,

הורי וזקני נולדו כאן קרוב.

נולדים. כאן היה בית

אמרתי לבני והרוח עברה

ביני לבין המלים.

 

יצאתי להראות לבני את מקום מוצאי, ומתי

נאכל שואלים בני, ואיפה

נלון?

כיצד נוכל לקשור את כל הטקסטים הללו לרעיון של הנצחת הזיכרון? 

איזו תרבות נשקפת מתוך הטקסטים הללו? איזה קווים מאפיינים יש לתרבות כזו? 

מה אתם חשים כלפי הטקסטים המקראיים שנכתבו לפני אלפי שנים על הזיכרון? איזה קשר  

יש להם אליכם?

אילו ביטויים ואמירות תוכלו למצוא בפרופיל ביה"ס אשר מתאימים לרוח הדברים  

שהטקסטים הללו מגלמים?

מה מידת הגאווה שאתם חשים כלפי התרבות שלנו המבקשת להנכיח את הזיכרון? מהי  

עמדתכם כלפי הרצון לכתוב ולפתח כתיבה שכזו?
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מערכי שיעור לבוקר יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה

שכבת ז'

שיעור 1  - האם ניתן לחייב אדם לזכור? 

קהל היעד: שכבת ז'.

המורה: מחנך או כל מורה מקצועי.

הזמן: יום קודם לקיום הטקס בחטיבה (ערב יום הזיכרון).

ערכים ומושגים: זיכרון, זמן עברי, טקס, ריטואל, מסורת, מנהגים. 

רכיבי זהות: חוויות אישיות – הסיפור ההיסטורי של העם היהודי.

                 מחשבות ודעות – ארון הספרים (תנ"ך, תלמוד, משנה ועוד).

                 זיכרון – זמן עברי (חגים ומועדים).

                 פרשנויות – טקס קולקטיבי יהודי.

רציונל: 

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל הינו יום הזיכרון הרשמי של מדינת ישראל לזכר לוחמיה 

ולוחמותיה, אנשי ונשות כוחות הביטחון, לוחמי ולוחמות המחתרות ולזכר כל מי שנרצחו בפעולות 

האיבה. יום זה מצוין ב ד' באייר בכל שנה (עפ"י "חוק יום הזיכרון").

יום הזיכרון הוא יום אבל לאומי וביום זה כואבת האומה את כאבן של המשפחות, החברים והקרובים 

של הנופלים ומוקירה את זכרם ואת פועלם. אי לכך, נשמעת צפירה ברחבי המדינה, הדגלים מורדים 

לחצי התורן ונערכים אזכרות, עצרות וטקסי התייחדות בבסיסי צה"ל ובמוסדות חינוך.

הטקס מכיל בין היתר טקסטים יהודיים, ציוניים ואזרחיים-דמוקרטיים שבאמצעותם אנו מבנים את 

הזהות הלאומית, היהודית, הציונית-ישראלית, האזרחית והחברתית של התלמיד. 

מטרה: מתן מענה לשאלות: האם ניתן לחייב אדם לזכור? מדוע?

השאלות העולות על הפרק הן, מדוע חשוב לנו לזכור? מהי המטרה? האם אני חייב לשאת את כל 

העצב והצער שכרוכים בזיכרון? ולבסוף, מהן הדרכים לשימור הזיכרון?

פתיחה: דיון ורב-שיח פעיל בכיתה (15 דקות).

מגוון שאלות מנחות לפי בחירת המורה או המחנך בכיתה:

ערכו רשימת חגים ומועדים בלוח השנה היהודי והישראלי כמו גם אירועים משפחתיים, כגון:  .1

ברית, חתונה או בר מצווה, וציינו מהו תפקיד ה"זיכרון"? מה מנסים ללמד אותנו בדרישה 

הבלתי פוסקת לזכור?
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מהי עמדתכם כלפי שימור הזיכרון של אירועים משמחים המעלים חיוך על פנינו, לעומת  .2

שימור הזיכרון של מקרי אבל ושכול?

מהן הנסיבות שבהם אנו זוכרים אירועים שמחים או עצובים? האם המשמעות של זיכרונות  .3

אישיים דומה למשמעות של זיכרונות של מועדים משמעותיים בהיסטוריה של העם היהודי?

ניתן לערוך על הלוח טבלה כאשר הכותרות של שתי העמודות הן: אירוע אישי, חגים ומועדים בלוח 

השנה. התבחינים יהיו: הזמן, תפקיד הזיכרון והנסיבות. 

(אירועי זיכרון קולקטיביים לדוגמה: ט' באב, ט"ו בשבט, י"ז בתמוז, יום העצמאות, ג' בתשרי, י' 

בטבת וכד').

לסיכום חלק זה של השיעור, ניתן להסיק שהזיכרון האישי מלווה כל אחד ואחד, ומגדיר ומעצב את 
השקפת עולמו וזהותו במידה רבה. 

ביהדות ובציונות קיימים ימי זיכרון כלליים, בהם העם כולו מצווה לזכור אירועים לאומיים חשובים החל 

מבריאת העולם (שבת), דרך השואה וכלה במלחמות ישראל.

לפיכך, נשאלת השאלה מה אפשר ללמוד על עם שהתרבות שלו מבוססת על זכרון? האם העובדה 

שאנחנו כל-כך עסוקים בעבר וחיים אותו, משנה את ההתייחסות שלנו להווה ולעתיד?

גוף השיעור:

כל מורה יבחר שלושה קטעים: מקור יהודי, מקור ציוני ומקור אזרחי-דמוקרטי וידון בהם בכיתה. 

אפשרות נוספת היא להפנות את התלמידים ללמידה בחברותא ולאחר מכן לסכם במליאה.

חשוב לציין שמקורות אלה הינם מקורות חדשים ברובם אך את המקורות היהודיים התלמידים מכירים 

במסגרת לימודיהם בשיעורי התנ"ך.

מקורות יהודיים 
מקור ראשון

"אִֽם-אֶׁשְּכָחֵ֥ךְ יְֽרּוׁשָלִָ֗ם ּתִׁשְּכַ֥ח יְמִינִֽי; ּתִדְּבַ֥ק-לְׁשֹונִ֨י | לְחִּכִי֮ אִם-לֹ֪א אֶ֫זְּכְרֵ֥כִי אִם-לֹ֣א ַא֭עֲלֶה אֶת-יְרּוׁשָלִַ֑ם 

עַ֗֝ל רֹ֣אׁש ׂשִמְחָתִֽי" (תהילים קל"ז, ה').

הפסוק הראשון הינו משפט תנאי הפותח במילת הקישור "אם". מהו התנאי? .1

מהם שני הדברים שעתידים לקרות במקרה של שכחה? .2

למה דווקא יד ימין והלשון מוזכרות? מה תפקידם של היד (הפועלת) והלשון (שהיא כח  .3

הדיבור) בזיכרון ושכחה? 

מדוע מצאה לנכון התרבות היהודית לחייב קריאת פסוקים אלה ע"י החתן ביום חופתו? איזו  .4

משמעות יש לכך? מה הסמליות המתלווה לקריאה הזו?
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מקור שני

"זְכֹר֙ יְמֹ֣ות עֹולָ֔ם ּבִ֖ינּו ׁשְנֹ֣ות ּדֹר ־ וָדֹ֑ר ׁשְַא֤ל ָאבִ֙יךָ֙ וְיַּגֵ֔דְךָ זְקֵנֶ֖יךָ וְיֹ֥אמְרּו לָֽך" (דברים ל"ב, ח').

מה הפעולה שצריך לנקוט על מנת שזיכרון העבר יוסיף בינה מדור לדור? .1

לפי הפסוק, ההורים וזקני הדור אחראים להעביר את זיכרון העבר. אילו זיכרונות ההורים  .2

שלכם מעבירים לכם? האם אתם אוהבים לשמוע אותם? מה אתם תספרו לילדים שלכם?

באילו אמצעים מעבירים זיכרונות מדור לדור? חישבו גם על זיכרונות אישיים ומשפחתיים  .3

וגם על זיכרונות לאומיים.

הזיכרון הלאומי-ציוני

מקור שלישי

"אנחנו עם אשר האנדרטות שהקים לא היו אף פעם אנדרטות-ניצחון. האנדרטות שלנו – כולן, 
חקוקים עליהן שמות הנופלים". הרמטכ"ל התשיעי של צה"ל, דוד (דדו) אלעזר, תשל"ג (1973).

מהי הדרך אותה מזכיר הרמטכ"ל בדבריו כדי לשמר את הזיכרון? .1

הזיכרון שמצוין במקור זה הינו חלק ממוות ולא מניצחון. מדוע העם היהודי בחר להנציח את  .2

זיכרון החללים באמצעות האנדרטאות עליהן חקוקים שמות הנופלים?

אילו אנדרטאות הנכם מכירים? ניתן לספר סיפור של אחת האנדרטאות (לדון בויזואליות,  .3

באתר בו היא מוצבת, בסמליות ובמסר).

חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט – 1959 (4)

מקור רביעי

כ"ז בניסן הוא יום הזיכרון לשואה ולגבורה, מוקדש, מדי שנה בשנה, להתייחדות עם זכר השואה 

שהמיטו הנאצים ועוזריהם על העם היהודי ועם זכר מעשי הגבורה ומעשי המרד בימים ההם. 

חל כ"ז בניסן בששי בשבוע, יתקיים יום הזיכרון בכ"ו בניסן של אותה שנה. 

חל כ"ז בניסן בראשון בשבוע, יקוים יום הזיכרון בכ"ח בניסן של אותה שנה. 

תחילתו של יום הזיכרון היא משקיעת החמה אור ליום כ"ז בניסן, כ"ו בניסן או כ"ח בניסן, הכל לפי 

העניין, וסיומו עם צאת הכוכבים למחרתו.

דרכי קיום של יום הזיכרון

ביום הזיכרון תהא בכל רחבי המדינה דומיה של שתי דקות בהן תשבות כל עבודה ותיפסק כל תנועה 

בדרכים; יקוימו אזכרות, עצרות עם, וטכסי התייחדות במחנות הצבא ובמוסדות החינוך; הדגלים על 
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הבניינים הציבוריים יורדו לחצי התורן; תכניות השידורים ברדיו יביעו את ייחודו של היום, ובבתי 

השעשועים יעלו אך נושאים ההולמים את רוחו.

עינוגים ובתי קפה

ביום הזיכרון לא יקוימו עינוגים ציבוריים ובערב יום הזיכרון יהיו גם בתי הקפה סגורים. העובר על 

סעיף 2א, דינו – קנס.

הוראות לקיום יום הזכרון

השר שיוסמך לכך על ידי הממשלה יתקין, בהתייעצות עם רשות הזיכרון יד ושם, הוראות לקיום יום 

הזיכרון בהתאם לחוק זה.

על החתום

יצחק בן – צבי, נשיא המדינה דוד בן – גוריון, ראש הממשלה   

מהי עמדתכם לגבי קיומו של חוק זה? מה דעתכם על כך שמדינת ישראל מחייבת את  .1

אזרחיה לקיים את החוק הזה?

באילו אמצעים ניתן להשתמש כדי לוודא שאנשים לא יעברו על חוק זה והאם חשוב לדעתכם  .2

לוודא זאת?

נסו לנסח "חוק יום הזיכרון" בהסתמך על המסורת היהודית. כיצד לדעתכם יש לגרום לאדם  .3

לזכור? כיצד נוודא שאינו עובר על החוק? ערכו השוואה בין חוק יום הזיכרון שנחקק בכנסת 

ישראל לבין החוק שאתם יזמתם וניסחתם בעצמכם (ניתן להשתמש בטבלה).

הזיכרון האזרחי

מקור חמישי

"הילה של ירח" / מילים: חמי גולדין. לחן, עיבוד והפקה: תמר ונתנאל

 מין שטות שכזו בשמיים

הילה של ירח

לא שקיעה לא זריחה

היא מאוהבת

 

רגע מואר בחושך כחול

פלא קטן במרום

רגע חולף מאליו
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הוא מאוהב

 

זהו שיר מלחמה

להוא שכבר תם

להיא שאוהבת אותו

עם לבנה ששומרת

מה היא אומרת

כלום והכל בשבילו

 

אפשר לעצום

לכבות את האור

אבל הוא התעקש

זו וזה הם ישבו

מול שמיים

זה מה שנשאר לה בינתיים

 

זהו שיר מלחמה

להוא שכבר תם

להיא שאוהבת אותו

עם לבנה ששומרת

מה היא אומרת

כלום והכל בשבילו

 

זו וזה הם ישבו

מול שמיים

זה מה שנשאר לה בינתיים

להאזנה ביו-טיוב.  

https://www.youtube.com/watch?v=KJL6jh8NbjI
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השיר "הילה של ירח" נכתב ע"י חמי גולדין, אחיו של הדר גולדין ז"ל, לזכר אחיו שנהרג  .1

במבצע "צוק איתן". הדרך בה הנציח את זכרונו של אחיו ואהבתו הגדולה לאשתו, הדר 

סאוסי מוזכרת בשיר זה בין היתר באמצעות חזרה על מילים מסויימות. מהן? מה רצה חמי 

גולדין לציין במילים אלה?

איזה קשר אתם מזהים בין זיכרון לבין אהבה? .2

בימי הזיכרון הלאומיים שלנו משמיעות רשתות הרדיו בעיקר שירים, מה מיוחד בדרך זו  .3

בקיבוע הזיכרון הקולקטיבי? איזה חיבור אתם חשים למשמע שירי זיכרון לעומת דרכים 

אחרות כמו סיפור, לימוד, תפילה וכד'?

"החול יזכור" /  מילים: נתן יונתן, לחן: נחום הימן 

החול יזכור את הגלים אבל לקצף אין זוכר

זולת ההם אשר עברו עם רוח לילה מאחר

מזכרונם הוא לעולם לא ימחה. 

הכל ישוב אל המצולות זולת הקצף הלבן.

נרות הלילה דעכו. הידידות האהבה

הנעורים שבאו פתע אל סופם.

כמוהו גם על חוף ליבם רטט אז משהו חיוור

והם רשמו בתוך החול, כשהירח העובר

האיר פתאום פנים זרות ושחוק רפה 

היו שם קונכיות ריקות שנהמו קינה של ים

ובית עלמין על הגבעות ושניים שחלפו דומם

בין החצב והקברים והשיקמה. 

הכל ישוב אל המצולות זולת הקצף הלבן.

נרות הלילה דעכו. הידידות האהבה

הנעורים שבאו פתע אל סופם.
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מה ההבדל הפיסי-המבני בין חול לבין קצף? מה נותר ומה נעלם? כיצד אתם יכולים  .1

לקשור זאת לפעולת הזכרון?

"החול יזכור" – באיזה אמצעי רטורי משתמש הכותב בכותרת? מדוע? .2

בשיר זה מבקש המשורר לבטא געגוע לקיצם של הנעורים שחלפו. עם זאת, שיר זה  .3

מזוהה עם שכול ואובדן. כיצד מתקשר שיר זה לזיכרון? 

מהן המילים שמבטאות את האובדן והמוות הפתאומי של הצעירים? .4

כיצד מסתיים השיר? כתבו בית אחרון שונה מהבית בשיר. כיצד בחרתם לסיים את  .5

השיר?

הערה:

כשיר על שכול - יש הרואים בשיר זה שיר מטפורי על נופלים ועל שכול. החול (כלומר, החברה 
בכללותה) זוכר את הנופלים כקולקטיב, כמסה כללית עלומת-שם (כ"גלים") או, לפי פירוש אחר, זוכר 

את הלוחמים ששבו הביתה כגיבורים - אבל לא זוכר את אלה שלא שבו, את הנופלים כיחידים, את 

הקצף של אותם הגלים. הנופלים הם אנשים אנונימיים עם פנים זרות, שאנו יודעים מה קרה בזכותם, 

את ההישגים במלחמות, אך לא יודעים עליהם שום דבר כפרטים. מי שזוכר אלה רק הבודדים שבאו 

לבקרם בבית הקברות, בעוד האחרים שבים למצולות השכחה. הכול ישוב אל המצולות, כל אחד חוזר 

למקומו, אבל הקצף, סמל לנופלים, לא ישוב לעולם, ורק החברים האמתיים (או הים) זוכרים אותם. 

יחד עם זה, אצל אותם חברים או אצל החברה כולה נפער כעת איזשהו בור - הקונכיות נשארו ריקות, 

כאילו נלקח מהן משהו חשוב והן איבדו את תכולתן ("היו שם קונכיות ריקות שנהמו קינה של ים").

סיכום השיעור - דיון במליאה:

בסיום הלימוד הבה נפנה אל פרופיל ביה"ס שמספר את הסיפור של כולנו כאן בחט"ב 'ראשונים': 

מצאו בו היגדים, אמירות, מילים, ביטויים, ערכים וכד', אשר יש בכוחם לקשור את הלמידה  .1

שערכנו כאן לפרופיל שלנו.

הסבירו את החיבור שאתם חשים לנוכח המצאותם של ערכים דומים בתרבות ישראל  .2

לדורותיה לפרופיל שלנו.

"עם שאינו זוכר את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" (יגאל אלון). איזה קשר  .3

אתם מזהים בין ההיגד הזה לבין הלימוד שלנו? איזה הקשרים אתם יכולים לעשות לעתיד 

הלאום היהודי ברוח ההיגד הזה?

"משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים  .4

מסרוה לאנשי כנסת הגדולה" (משנה, פרקי אבות, א', א'). איזו אמירה מתגלה כאן 

בהקשר של העברת המסורת מדור לדור ואיזה קשר אתם רואים בין אמירה זו לבין שימור 

הזכרון? 

יש הטוענים שחייהם היום יונקים ממעמד הר סיני שבו ניתנה התורה למשה, זאת אומרת  .5

שהם מרגישים מחוברים להר-סיני. מהי עמדכם כלפי אמירה זו? היכן אתם עומדים כחוליה 

בשרשרת הדורות? 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%94
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שיעור 2 - מבוסס על פעילות וצפייה בסרטונים מתוך פרויקט "פנים"- בית אבי חי.

למורה: לפרויקט "פנים" יום זיכרון, שמבקש להחיות שברי זיכרונות מחיים שנגדעו, יש היבטים 
חשובים שיכולים להירתם גם למטרות של למידה והרחבת התובנות על משמעות יום הזיכרון ומושג 

הזיכרון בכלל, מוות והחלל האדיר שנפער אחריו, הפער בין כאב ואובדן פרטי ללאומי ונושאים נוספים 

שעשויים להתקשר לשדה המשמעויות האלה והסתעפויותיו המרובות.

צפייה בסרט, בשונה מקריאה בטקסט כתוב, האזנה לסיפור או עובדות מאורגנות בצורה לינארית 

ומוסדרת, מאפשרת לייצר פתיחה שונה לדיון - פתיחה המתעוררת מבעד להופעתו של הדימוי 

הויזואלי. דימוי כזה, יש ביכולתו להציף תחושות, מחשבות, שאלות ובראש ובראשונה תגובות רגשיות 

ואינטלקטואליות, שעל פי רוב לא יכולות להתקבל דרך מדיומים אחרים.

פתיחה: 

היום (לציין תאריך עברי) אנו מציינים את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, כוחות הביטחון ונפגעי 

פעולות האיבה, שנתנו נפשם על הבטחת קיומה של מדינת ישראל. יום זיכרון זה הוא יום של כאב 

לאומי-ציבורי-קולקטיבי וכאב אישי של רבים מהאזרחים, ובו מתייחד עם ישראל עם זכרם וגבורתם 

של הנופלים. (לציין נתונים על מספר הנופלים). 

עבור רבים, יום הזיכרון מוקדש להתייחדות עם זכרם של אלה אשר הקריבו את חייהם למען הזכות 

לחיות כאן. עבור בני המשפחות השכולות, יום זה הוא מועד רשמי בלבד, מכיוון שמבחינתם כל יום 

הוא יום זיכרון - יום ההולדת, יום הנישואים, החופשה האחרונה. כל רגע צופן בחובו רסיסי געגוע, 

רסיסי זיכרון  מתוך אמונה כי הזיכרונות נושאים משמעות מעבר ליום אחד בשנה. 

בשיעור זה נתייחד עם זכר הנופלים דרך צפייה בסרטוני אנימציה שהכינו יוצרים שונים.

צפייה בסרטון לבחירת המורה מתוך האתר "פנים. יום. זיכרון":

שאלות לדיון:

מהו הנושא המרכזי המועלה בסרטון ומיהן הדמויות המרכזיות בו? .1

מה הרגשתם כשצפיתם בסרטון? אילו רגשות העלו בכם הדמויות או המצבים המועלים בסרטון?  .2

האם הרגשתם קרבה או הזדהות עם אחת מהדמויות בסרטון? עם מי? מדוע?  .3

הסרטונים שבפרויקט "פנים. יום. זיכרון".  מתמקדים ברגע אחד של אדם אחד. מה המשמעות  .4

של זיכרון כזה? 

האם לדעתכם שיחה אחת או רגע בודד יכולים לזקק זיכרון? הסבירו! שקלו תשובתכם דרך  .5

מחשבותיהם ותחושותיהם של אנשים שחוו שכול כה כבד. 

מה דעתכם על הדרך בה בחרו היוצרים לעצב את הזיכרון? בדקו איך החלטות היוצרים  .6

משפיעות על חוויית הצפייה ועל עיצוב הזיכרון בקרב קהל הצופים.

מדוע בחרו היוצרים דווקא באנימציה ולא בצילום שחקנים, לדוגמה? מה מאפשרת האנימציה,  .7

שכלים אחרים אינם מאפשרים? 

http://www.bac.org.il/specials/project/pnym-yvm-zykrvn
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כשאנו מנציחים אדם, אפשר לראות אותו על רקע התמונה הכללית או להתמקד רק בו. מה המשמעות  .8

של כל אחת מהדרכים?

מה מיוחד בדרך זו של הצגת סרטונים בקיבוע הזיכרון הקולקטיבי? איזה חיבור אתם חשים לצפייה  .9

בסרטוני זיכרון לעומת דרכים אחרות כמו סיפור, לימוד, תפילה וכד'?

10. מצאו היגדים, אמירות, מילים, ביטויים, ערכים וכד', אשר יש בכוחם לקשור את הלמידה שערכנו כאן 

לפרופיל שלנו.

בהמשך ללמידה שלכם בשיעורי מורשת/היסטוריה, הסבירו את החיבור שאתם חשים לנוכח  .11

הימצאותם של ערכים דומים בתרבות ישראל לדורותיה לפרופיל שלנו.

אתם עומדים בפני צפייה בטקס הבית ספרי, אספו במהלכו ביטויים של זיכרון אישי/קולקטיבי לצורך  .12

דיון שננהל לאחריו.

חשוב! לאחר הטקס לאסוף מהתלמידים את המידע ולעבד אותו.

העשרה והרחבה:

צפו בסרטון נוסף, שבו נעשתה בחירה שונה. בדקו מה משותף לסרטונים ומה שונה ביניהם.  א.

כל אחד מאיתנו חווה שינויים ואובדן של אנשים וחפצים, האם הייתם רוצים להנציח משהו או  ב.

מישהו? באיזו דרך תבחרו לעשות זאת? 

תארו מה אתם מרגישים כשאתם נזכרים באדם או בדבר שנפרדתם ממנו.  .1

חשבו על אדם או דבר שנפרדתם ממנו ושברצונכם להנציח אותו, חשבו על רעיון לסרטון  .2

שיציג משהו מאותו אדם או דבר שנפרדתם ממנו.

סיכום:

סרטים מבקשים למלא את הצורך בהנצחה מעט שונה, עכשווית, חוצה גבולות ומגזרים, הם שמים 

במרכז רגע פרטי מחייו של אדם בודד. הסרטים ממחישים את משמעות הכאב, השמחה, אי הודאות, 

סבל, שגשוג או שפל, וממחישים את עוצמת האירועים שבהם משתתפים גם המונים כמו מלחמות, 

ובכך מאפשרים לזיכרון הפרטי להיות חלק מהזיכרון הקולקטיבי של עם. באמצעות הסרטים ניתן 

לערוך תהליכים של בירור ערכים ולגבש עמדות.



86

שיעור לבוקר יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה – שכבת ח'
(מבוסס על שיעור שכתבה הדס ילינק באתר "טבע עברי")

פתיחה: מליאה

שאלות: 

מהו זיכרון עבורך? .6

מהו לדעתך הזיכרון החשוב ביותר של עם ישראל? .7

מה לדעתך הזיכרון החשוב ביותר של מדינת ישראל? .8

חלק ראשון: לימוד בחברותות

המורה יחלק את הכיתה לקבוצות עבודה, כל קבוצה תקבל את אחד המקורות המצורפים + שאלות. 

המקור הראשון הוא הזיכרון הראשון המופיע בתורה.

א. זכירת/מחיית עמלק

"וַּיֹאמֶר ה' אֶל-מֹׁשֶה, ּכְתֹב זֹאת זִּכָרֹון ּבַּסֵפֶר, וְׂשִים, ּבְָאזְנֵי יְהֹוׁשֻעַ: ּכִי-מָחֹה אֶמְחֶה אֶת-זֵכֶר 

עֲמָלֵק, מִּתַחַת הַּׁשָמָיִם" (שמות י"ז, י"ד).

פירוש החזקוני (רבי חזקיה בן מנוח, 1250-1310, צרפת) על הפסוק: כתוב: אבל לא בעל פה, שמה 
יבוא לידי שכחה לזמן מרובה... זאת זכרון בספר: מה שעשה עמלק, שאני רוצה שיהיה נגלה סרחונו 

וידעו למה אמחנו.

מה משמעות הזכרון? 

כיצד זוכרים?  

למה חשוב לזכור את עמלק? 

מהם ביטויי הזיכרון העולים מהמקור? 

איזה שאלות מזמין אותי הטקסט לשאול? 

האמת שיש כאן אבסורד מסוים, התורה מצווה למחות את זכר עמלק וכל שנה מתקיימת "שבת זכור" 

בה קוראים בתורה את הפסוקים הקוראים למחייתו. נראה כי עצם המחייה- משאירה את זכר עמלק.

ב. "כמעשה מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו" (ויקרא י"ח, ח').

מצוות רבות שאנו מקיימים הינם זכר ליציאת מצרים:

"וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה אֶל הָעָם זָכֹור אֶת הַּיֹום הַּזֶה אֲׁשֶר יְצָאתֶם מִּמִצְרַיִם מִּבֵית עֲבָדִים ּכִי ּבְחֹזֶק יָד 

הֹוצִיא ה' אֶתְכֶם מִּזֶה וְלֹא יֵָאכֵל חָמֵץ... וְהִּגַדְּתָ לְבִנְךָ, ּבַּיֹום הַהּוא לֵאמֹר: ּבַעֲבּור זֶה, עָׂשָה ה' 
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לִי, ּבְצֵאתִי, מִּמִצְרָיִם. וְהָיָה לְךָ לְאֹות עַל-יָדְךָ, ּולְזִּכָרֹון ּבֵין עֵינֶיךָ, לְמַעַן ּתִהְיֶה ּתֹורַת ה' ּבְפִיךָ: 

ּכִי ּבְיָד חֲזָקָה, הֹוצִאֲךָ ה' מִּמִצְרָיִם. וְׁשָמַרְּתָ אֶת-הַחֻּקָה הַּזֹאת, לְמֹועֲדָּה, מִּיָמִים, יָמִימָה" (שמות 

י"ב, ג').

"לֹא תַּטֶה, מִׁשְּפַט ּגֵר יָתֹום; וְלֹא תַחֲבֹל, ּבֶגֶד ַאלְמָנָה. יח וְזָכַרְּתָ, ּכִי עֶבֶד הָיִיתָ ּבְמִצְרַיִם, וַּיִפְּדְךָ 

ה' אֱלֹהֶיךָ, מִּׁשָם; עַל-ּכֵן ָאנֹכִי מְצַּוְךָ, לַעֲׂשֹות, אֶת-הַּדָבָר, הַּזֶה" (דברים כ"ד, י"ז).

: מֵהָחֵל חֶרְמֵׁש, ּבַּקָמָה, ּתָחֵל לִסְּפֹר, ׁשִבְעָה ׁשָבֻעֹות. י וְעָׂשִיתָ חַג  "ׁשִבְעָה ׁשָבֻעֹת, ּתִסְּפָר-לָךְ

ׁשָבֻעֹות, לַה' אֱלֹהֶיךָ--מִּסַת נִדְבַת יָדְךָ, אֲׁשֶר ּתִּתֵן: ּכַאֲׁשֶר יְבָרֶכְךָ, ה' אֱלֹהֶיךָ. יא וְׂשָמַחְּתָ לִפְנֵי 

ה' אֱלֹהֶיךָ, ַאּתָה ּובִנְךָ ּובִּתֶךָ וְעַבְּדְךָ וַאֲמָתֶךָ, וְהַּלֵוִי אֲׁשֶר ּבִׁשְעָרֶיךָ, וְהַּגֵר וְהַּיָתֹום וְהַָאלְמָנָה 

אֲׁשֶר ּבְקִרְּבֶךָ--ּבַּמָקֹום, אֲׁשֶר יִבְחַר ה' אֱלֹהֶיךָ, לְׁשַּכֵן ׁשְמֹו, ׁשָם. יב וְזָכַרְּתָ, ּכִי-עֶבֶד הָיִיתָ 

ּבְמִצְרָיִם; וְׁשָמַרְּתָ וְעָׂשִיתָ, אֶת-הַחֻּקִים הָאֵּלֶה". (דברים ט"ז, ט'). 

. יב ׁשֵׁשֶת יָמִים ּתַעֲבֹד, וְעָׂשִיתָ ּכָל- "ׁשָמֹור אֶת-יֹום הַּׁשַּבָת, לְקַּדְׁשֹו, ּכַאֲׁשֶר צִּוְךָ, ה' אֱלֹהֶיךָ

. יג וְיֹום, הַּׁשְבִיעִי--ׁשַּבָת, לַה' אֱלֹהֶיךָ: לֹא תַעֲׂשֶה כָל-מְלָאכָה ַאּתָה ּובִנְךָ-ּובִּתֶךָ  מְלַאכְּתֶךָ

וְעַבְּדְךָ-וַאֲמָתֶךָ וְׁשֹורְךָ וַחֲמֹרְךָ וְכָל-ּבְהֶמְּתֶךָ, וְגֵרְךָ אֲׁשֶר ּבִׁשְעָרֶיךָ--לְמַעַן יָנּוחַ עַבְּדְךָ וַאֲמָתְךָ, 

, ּכִי עֶבֶד הָיִיתָ ּבְאֶרֶץ מִצְרַיִם, וַּיֹצִאֲךָ ה' אֱלֹהֶיךָ מִּׁשָם, ּבְיָד חֲזָקָה ּובִזְרֹעַ נְטּויָה;  ּכָמֹוךָ. יד וְזָכַרְּתָ

עַל-ּכֵן, צִּוְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ, לַעֲׂשֹות, אֶת-יֹום הַּׁשַּבָת" (דברים ה', י"א).

למה זוכרים את יציאת מצרים? מה היה קורה אם היינו שוכחים או לא מציינים את  

הזיכרון הזה?

מהם ביטויי הזיכרון העולים מהמקורות? 

איזו תודעה באה התורה לחדש לעם היוצא ממצרים? 

איזה שאלות מזמין אותי הטקסט לשאול? 

יציאת מצרים הינה אירוע מכונן הוויה ומכונן תודעה. ההסתכלות אחורה באה לכונן חיים 

תקינים מבחינה חברתית, רוחנית, אמונית בארץ ישראל. אין כאן זכרון על מה שעשו לנו 

המצרים, יש כאן עיצוב תודעה יהודית שהיא אנטי-תזה למצרים.

ג. יום זכרון
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"ּדַּבֵר אֶל-ּבְנֵי יִׂשְרָאֵל, לֵאמֹר: ּבַחֹדֶׁש הַּׁשְבִיעִי ּבְאֶחָד לַחֹדֶׁש, יִהְיֶה לָכֶם ׁשַּבָתֹון--זִכְרֹון ּתְרּועָה, 

מִקְרָא-קֹדֶׁש" (ויקרא כ"ג, כ"ד).

שמו של ראש השנה בתפילות הוא "יום זכרון".

מה אנו זוכרים בראש השנה? 

מי הוא הנזכר ביום הזה - האדם, האל, הזמן, כולם? 

מה המשמעות של יום כזה בשנה? 

מהם ביטויי הזיכרון העולים מהמקור ? 

איזה שאלות מזמין אותי הטקסט לשאול? 

חלק שני- דיון במליאה

מה אנחנו זוכרים?

אחרי שלמדנו בחברותות את המקורות השונים - ננסה לדון יחד במשמעות הזיכרון:

לאן מפנה אותנו הזיכרון - קדימה או אחורה?  

מה משמעות הפניית המבט לאחור בעודנו צועדים לפנים? למה צריך את זה לעתיד? 

"ידוע לכל, כי זכירה, היא מעצם טבעה סלקטיבית. יש דברים שזוכרים בקלות, יש דברים שרוצים 

לזכור, ויש לא מעט דברים שרוצים לשכוח. מה שאדם זוכר, הוא במידה רבה מבחן של מהותו ושל 

אופיו. סיפרו על חכם אחד, שהיה נוהג לשאול את הבאים אליו רק שאלה זו: "מה אתה זוכר"? ולפי 

התשובה היה מעריך את טיבו של אדם (הרב עדין אבן ישראל מתוך "חיי שנה" עמ' 34). 

את אותה שאלה על האדם, אפשר לשאול על האומה. אנו נושאים עמנו המון זכרונות כפי שראינו 

במקורות הקודמים. 

מתוך הדברים, מה ניתן ללמוד לדעתכם על נטיותיו של האדם?  

מהי עמדתכם כלפי מדידת טיבו של אדם לפי הדברים שהוא זוכר? ה תוכלו לתת דוגמאות? 

ממשיך הרב עדין אבן ישראל: תהליך זה של היזכרות, פותח את הפתח לבחינה מחודשת של מה 

שהיה, ועל כן גם לאפשרות של ראיה אחרת של העתיד. הנטייה שלא לזכור טעויות ומכשולים (מלבד 

אלו של אחרים, כמובן), גורמת להנצחה של הנתיב הקיים. רק בחינה חוזרת של הדברים שנשמטים 

מן הזיכרון, של דברים שאין רוצים להיזכר בהם, מאפשרת באמת לפתוח פתח אחר ולבחור בנתיב 

שונה.
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אנחנו ממשיכים לזכור גם מהמאורעות של השנים האחרונות: יום השואה, יום העצמאות, יום 

ירושלים. יגאל אלון אמר פעם: "עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל". 

מהי עמדתכן כלפי ההיגד "רק בחינה חוזרת של הדברים שנשמטים מן הזכרון, של דברים שאין  

רוצים להיזכר בהם, מאפשרת באמת לפתוח פתח אחר ולבחור בנתיב שונה"?

"שהר הזיכרון יזכור במקומי" / יהודה עמיחי

עד עתה דנו וניתחנו את חשיבותו של הזיכרון. עתה נפנה להתמודד עם ראייה ביקורתית של 

הזכרון באמצעות שירו של יהודה עמיחי:

שהר הזיכרון יזכור במקומי,

זה תפקידו. 

שהגן לזכר יזכור,

שהרחוב על שם יזכור,

שהבניין הידוע יזכור,

שבית התפילה על שם אלוהים יזכור,

שספר התורה המתגלגל יזכור...

שחיית השדה ועוף השמים יאכלו ויזכרו,

שכולם יזכרו,

כדי שאוכל לנוח.

דיון בעקבות שירו של יהודה עמיחי

עמיחי מזכיר בשיר מוסדות לאומיים ודתיים שתפקידם לזכור ולהזכיר. מהם? 

מהשיר ניתן להבין שהתרבות מִסדָה את נושא הזיכרון והקימה מערכת זיכרון שלמה. הדגימו  

טענה זו.

"שכולם יזכרו כדי שאוכל לנוח" - ממה לדעתכם מעוניין עמיחי לנוח? האם בכך הוא  

יוצא נגד החובה לזכור?

מה מבקש הטקסט להגיד לי? מה הוא שואל אותי? איזה תחושות ורגשות הוא מעורר בי?  

איזה קשר אתה רואה בין הנלמד לבין הכתוב בפרופיל בית הספר? כיצד תפרש את הקשר הזה?  

מה תוכל להגיד על מטרת השיעור בהקשר לפרופיל של ביה"ס? 

מה אתה לוקח מכל הלימוד הזה לחייך שלך? 
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שיעור לבוקר יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה – שכבת ט'
שכבת ט'

משך היחידה: שלושה שיעורים לפני טקסי הזיכרון ליום השואה ולחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה.

רציונל: להלן הצעה ליחידת לימוד בנושא "מפת זיכרון" המוצעת לשיעורים במקצועות רבי המלל בחטיבה: 
ספרות, מורשת, היסטוריה ותנ"ך. יחידה זו על שלושת שיעוריה תועבר בין השבוע שחל לפני יום השואה ועד 

לשבוע שבו חל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. 

בשבוע החל לפני יום השואה ייערך שיעור שנושאו: משמעות הזיכרון. שיעור שני בסמוך לטקס יום השואה יידון 

בדרכים לעיצוב ושימור הזיכרון, ושיעור שלישי ואחרון שיועבר בסמוך לטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 

ולנפגעי פעולות האיבה וידון בנושא: "היחיד והזיכרון".

יחידה זו תייצר הבנייה של רכיב הזהות "זיכרון" על רבדיו השונים: בין האישי לקולקטיבי וללאומי, בין היחיד 

לקהילה, דרכים לעיצוב ושימור זיכרון באמצעות טקסטים יהודיים, ציוניים ואזרחיים-דמוקרטיים, יצירות אמנות 

מתחומי מדיה שונים, משמעות עצירת הזמן באמצעות צפירה, טקסים ולמידה, והטמעת מושגים רלוונטיים כגון: 

מפת זיכרון, זיכרון אישי וקולקטיבי, קינה, זיכרון ושכחה ועוד. 

שיעור ראשון - משמעות הזיכרון

ערכים ורכיבי זהות:  טקסט, שפה, אירוע, מקום, זמן.

במליאת הכתה יוצגו/יחולקו הטקסטים הבאים ממקור יהודי, ציוני ואזרחי-דמןקרטי.

אִם אֶשְּכָחֵךְ יְרּוּשָּלָםִ

תִשְכַח יְמִינִי,

תִדְבַק לְשֹונִי לְחִכִי

אִם לּאֹ אֶזְכְרֵכִי,

אִם לּאֹ ַאעֲלֶה אֶת יְרּוּשָלַםִ

עַל רּאֹש שִמְחָּתִי.

תהלים, מזמור קל"ז.

"דור מחדֵש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות. הוא בוחן ובודק, מרחיק ומקרב ויש 

שהוא נאחז במסורת הקיימת ומוסיף עליה, ויש שהוא יורד לגלי גרוטאות, חושף נשכחות, ממרק אותן 

מחלודתן, מחזיר לתחייה מסורת קדומה, שיש בה להזין את נפש הדור המחדש. אם יש בחיי העם 

משהו קדום מאוד ועמוק מאוד, שיש בו כדי לחנך את האדם ולחסן אותו לקראת הבאות, האם יהא 

בזה ממידת המהפכה להתנכר לו?" (ברל כצנלסון "מקורות לא אכזב", "דבר" 1934)

http://www.mechon-mamre.org/i/t/t26d7.htm
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"עושה אישה תכשיטין"

משחרב הבית האחרון רבו פרושין בישראל, שלא היו אוכלין בשר ולא שותין יין.

נטפל להן ר' יהושע, אמר להן: בניי, מפני מה אין אתם אוכלים בשר.

אמרו לו: נאכל בשר, שבכל יום היה תמיד קרב לגבי מזבח, ועכשיו בטל? 

אמר להן: לא נאכל. ומפני מה אין אתם שותים יין?

אמרו לו: יין נשתה, שבכל יום היה מתנסך על גבי המזבח, ועכשיו בטל?

אמר להם: לא נשתה.

אמר להם: אם כן לחם לא נאכל, שממנו היו מביאין  שתי הלחם ולחם הפנים; מים לא נשתה, שמהן 

היו מנסכין מים בחג; תאנים וענבים לא נאכל, שמהן מביאין בכורים בעצרת.

שתקו.

אמר להם: בניי, להתאבל יותר מדיי אי אפשר, ושלא להתאבל כלל אי אפשר.

אלא כך אמרו חכמים: סד אדם את ביתו בסיד ומשייר דבר מועט, זכר לירושלם; עושה אדם צרכי 

סעודה ומשייר דבר מועט, זכר לירושלם; עושה אשה תכשיטין ומשיירת דבר מועט, זכר לירושלם, 

שנאמר (תהילים קל"ז ה): 'אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי', וכל 

המתאבלים עליה בעולם הזה שמחים עמה לעולם הבא, שנאמר (ישעיהו ס"ו, י'): 'שמחו את ירושלים 

וגילו בה כל אוהביה' (תוספתא, מסכת סוטה, פרק טו, משנה ה). 

"אדם צובר זכרונות" / יונה וולך

אדם צובר זכרונות כמו נמלים 

בחדשי הקיץ.

בחדשי הקיץ כמו חגב 

בעת הקיץ - ויש שאדם שר.

ובחורף הנמלים מתכנסות 

מתנועעות ברכושן ומכלות לאט 

את הרכוש ואת החורף מכלות 

לאט, לאט.

והחגב בחורף שר לפתחים 

לטעום מזכרונות העונה 

העונה האהובה שבשירו 

http://midreshet.org.il/ResourcesView.aspx?id=2529
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=7335&wrkid=9618


92

ממנו חמקה. 

אדם צובר זכרונות כמו נמלים...

שאלות לדיון על רקע בחינת הטקסטים הבאים:

מהו זיכרון?  מהי מפת זיכרון?  

האם ניתן לעצב זיכרון של אדם או שאולי הזיכרון הוא שמעצב את אישיותו של האדם? הסבירו!  

מה ההבדל בין זיכרון לשכחה והאם יש קשר בין השניים? 

שיעור שלישי בנושא: היחיד והזיכרון

רציונל: בשיעור זה שיועבר לפני טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יבוא לידי ביטוי הדיון 
במקרה הפרטי של השכול כחלק מן המערך השלם של הזיכרון. המעבר מטקס המכנס קהילה לרגע 

מסוים וקצוב אל הסיפור האישי, בין אם של החללים ובין אם של הזוכרים. 

בדיון ייערך מפגש עם טקסטים/סרטים המספרים את סיפורו של היחיד.

שאלות לדיון:

מהי עמדתכם לגבי הסוגיה אודות קיום טקס בקהילה כמעצים וכמשרת את תחושותיו? 

ומה לגבי הפרט הבודד? האם גם זהותו מתעצבת בטקס הקולקטיבי?  

איזה מחשבות יש לכם אודות עיצוב הזיכרון בקרב אנשים שחוו שכול כבד? הגם כאן הטקס  

הקהילתי יענה על הצורך? הסבירו תוך התייחסות לאבדן האישי!

יש האומרים שטקס מביע סוג של "שותפות גורל", מהי עמדתכם ומחשבותיכם לגבי אמירה זו?  

הצעה לטקסט המקדים את הדיון:

"ברית דמים" / עמנואל צבר (להאזנה)

על ּדַעַת הַּמָקֹום וְעַל ּדַעַת הַּקָהָל                                     

רָכַבְנּו סּופהָ וְגַם סַעַר,

ּבֹוטְחִים,

"ַאל-ּתִׁשְלַח יָדְךָ אֶל-הַּנַעַר".

ּובִיׁשִיבָה ׁשֶל מַעְלָה, ּובִיׁשִיבָה ׁשֶל מַּטָה

עֹוד זֶה מְדַּבֵר, וְזֶה ּבָא

הַּלַיְלָה הַהּוא, יִּקָחֵהּו-הָאֹפֶל,

הַּלַיְלָה הַהּוא ּבָא.

https://www.youtube.com/watch?v=sL-0pzlbpqw
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לְמּודִים ּוׂשְבֵעִים, יֹודְעִים אֶת הַּׁשָעָה,

ׁשָעֲטּו הַרְאֵלִים, יּובָלִים,

חַיָֹלִים

לְבָנֹון וְׂשִרְיֹון וְקו-ל ׁשֹובֵר אֲרָזִים.

 

ּובִיׁשִיבָה ׁשֶל מַעְלָה, ּובִיׁשִיבָה ׁשֶל מַּטָה

עֹוד זֶה מְדַּבֵר, וְזֶה ּבָא

הַּלַיְלָה הַהּוא, יִּקָחֵהּו-הָאֹפֶל,

הַּלַיְלָה הַהּוא ּבָא.

ּבַּלַיְלָה הָהּוא, אִּמָא, הַרְאֵל לְקִינֹות יּובָל,

עֹוד זֶה מְדַּבֵר, וְזֶה ּבָא, אִּמָא,

יּובָל עַל ּבָמֹותֶיךָ חָלָל.

 

ּבַּלַיְלָה הָהּוא, ַאּבָא, הַיְתָה צְעָקָה ּגְדֹולָה.

עֹוד זֶה מְדַּבֵר, וְזֶה ּבָא

הַרְאֵל ּגַם יּובָל, יּובָל ּגַם הַרְאֵל,

וְעִיר ּתַלְּפִּיֹות ׁשַּכּולָה.

 

ּובִיׁשִיבָה ׁשֶל מַעְלָה, ּובִיׁשִיבָה ׁשֶל מַּטָה

עֹוד זֶה מְדַּבֵר, וְזֶה ּבָא

הַּלַיְלָה הַהּוא, יִּקָחֵהּו-הָאֹפֶל,

הַּלַיְלָה הַהּוא ּבָא.

 

ּתַלְּפִּיֹות לָךְ ַארְצִי, הַרְאֵלִים ּבִּׁשְעַרֵךְ.

ּבְרִית ּדָמִים, ּבְרִית עֹולָם ּבִבְׂשַרֵךְ,

אֶת אֵימַת הַּיָמִים יְנָחֲמּו יְלדיִךְ
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וְָאּתְ ּבְדָמַיִךְ חֲיִי.

בדיון בשיר יעלה סיפורם של שני החיילים בעלי השם הזהה יובל הראל, והאופן שבה הועברה בשורת 

האיוב למשפחות. השיר פותח יריעה רחבה של טקסטים קאנוניים העומדים בבחינת "ארמזים ספרותיים" 

בשירים כדוגמת "קינת דוד", "סיפורו של איוב", "עקידת יצחק", "תהלים" ו"ספר בראשית".



95

נספח : משוב למוצר "טקסים"

מדידת יכולת ההשפעה של טקס על זהות יהודית,

ציונית ואזרחית של התלמיד

תלמידים יקרים שלום רב,

בתקופה האחרונה יצרנו מספר טקסים בנושאים שונים, טקסים אלה מסייעים בידי כולנו להעמיק 

בהיבט החינוכי-ערכי מתוך כוונה ליצור קישורים בין המתרחש בחיי כולנו לבין החזון והערכים של 

בית-הספר.

חשוב לנו מאוד לקבל את נקודת המבט שלכם על הטקסים, איכותם והיכולת שלהם להשפיע על 

מחשבותיכם, עמדותיכם והתנהגויותיכם. מתוך תשובותיכם, נוכל כולנו לשכלל ולהיטיב עוד את 

הטקסים הבאים כך שיתאימו לרוחו החינוכית-ערכית של בית-הספר ולשילובים של רוח זו אליכם 

עצמכם. 

זהו שאלון אישי ולא מבחן ידע. לכן אין תשובות "נכונות" או "לא נכונות" ואין צורך לחפש תשובה 

נכונה. התשובות צריכות לשקף את המחשבות וההרגשות שלכם.

חשוב גם שתתייחסו לדברים כפי שהם מתרחשים בדרך כלל ולא להתייחס רק לטקס בודד 

שהתקיים היום, או אתמול או אפילו השבוע. כלומר - ענו על השאלון לפי הרגשתכם ומחשבותיכם 

בדרך כלל לגבי הנושא שעליו אתם נשאלים.

השאלונים הם אנונימיים, כלומר - אתם לא צריכים לכתוב את שמכם על השאלון. תצטרכו רק לציין 
את המין שלכם - בן או בת, ובאיזו כיתה אתם לומדים.

השאלון מאורגן בצורה של היגדים (משפטים) ואתם מתבקשים לסמן לגבי כל היגד את התשובה 

שמתאימה ביותר למה שאתם חושבים באמצעות הקפת התשובה במעגל.

אנו מודים  לכם על שיתוף הפעולה ועל התייחסות רצינית לשאלון

תודה רבה

מדידת יכולת ההשפעה של טקס על 



96

זהות יהודית, ציונית ואזרחית-דמוקרטית 

סמנו בעיגול: 

אני בן / בת.  .1

2. אני לומד/ת בכיתה: _____ 

בטבלה הבאה סמנו במעגל את דעתכם על הטקסים:

6

מסכים 
מאוד

5 4 3 2 1

בכלל לא 
מסכים

6 5 4 3 2 1 בעקבות הטקס אני מרגיש יותר ישראלי

6 5 4 3 2 1 אני אוהב מאוד להשתתף כחבר פעיל בטקסים

6 5 4 3 2 1 כשיש טקס בבית-הספר אני חש גאווה

6 5 4 3 2 1 אני אוהב ללמוד באמצעות טקס, גם אם אינני משתתף בו

6 5 4 3 2 1 אני מרגיש שהטקסים משפיעים עלי ואני חושב עליהם הרבה אחרי שהם 

מסתיימים

6 5 4 3 2 1 אני חושב שאפשר ללמוד גם מטקס ולא רק בשיעור עם מורה

6 5 4 3 2 1 הטקס מקל עלי להכיר את עולם התרבות היהודית, הציונית והישראלית 

שלי

6 5 4 3 2 1 ברור לי הקשר בין הטקס לבין החזון והערכים של בית-הספר

6 5 4 3 2 1 אני מספר בדרך כלל להורים ולחברים על טקסים מיוחדים בבית-הספר

6 5 4 3 2 1 טקס הוא חלק מההתנהגות התרבותית של כל מדינה ולכן חשוב להמשיך 

לקיימם

6 5 4 3 2 1 טקסים הם שעמום אחד גדול, בית-ספר צריך ללמד ולא לערוך טקסים

6 5 4 3 2 1 דברים מסוימים השתנו בהתנהגותי בעקבות אחד מהטקסים האחרונים

6 5 4 3 2 1 אני חושב שטקס משפיע מאוד על המשתתפים בו

6 5 4 3 2 1 אני חושב שנכון להזמין לטקסים את ההורים ואת חברי הקהילה

תודה על הזמן היקר שהקדשתם למילוי השאלון


