
 

 פעולה ליום הזיכרון 

 מטרות:

 יצירת במה לחניכות לדבר על מה היום הזה מעורר בהם  .1

 בירור המושג זיכרון קולקטיבי. .2

 שיחה על המשמעות של זיכרון ועל האופן שבו מתעצב זיכרון משותף  .3

 

 הקדמה: 

 יום הזיכרון הוא יום שמורכב להתמודד איתו חינוכית.  

וזיכרון" ואיזה רעיונות היינו רוצים להניח בפני החניכות עולות לא מעט כשניגשים לנושא של "חינוך 

 שאלות . 

מדובר על נושא רגיש, שלכל אחד חשוב לזכור אירועים מסוימים, בדרך מסוימת החשובה לו. לכן 

 חשוב לכבד ולהיות רגישים לקולות שעולים בקבוצה. 

 ך השאלות הבאות:לפני שאנחנו ניגשות להעביר את הפעולה חשוב שנעבור דר

 מהי חווית זיכרון של בנות ובני הנוער במרחבים חינוכיים?  ●

 כיצד חוויות אלו מעוצבות על ידי נשות ואנשי החינוך, ועל ידי החברה השלטת? ●

 אילו אירועים היסטוריים אנחנו כחברה מעוניינים לזכור, ואילו מעוניינים לשכוח?  ●

 ינוכי מגוון, ובחברה כה מגוונת? ואיך ניתן להתוות זיכרון קולקטיבי במרחב ח ●

חשוב לעשות הכנה לחניכות לפני ולברר האם יש חניכות שהנושא פוגש אותן באופן אישי האם יש  

במשפחה שכולים ממלחמות או מפעולות איבה. וגם להכין חניכות מהחברה הערבית לקראת היום 

 הזה. ולהתאים את הפעילות ברגישות לחניכות הקבוצה.

 

 מהלך:

 זיכרון אישי  -פתיחה

 דק(  5)כל חניכה משתפת מהו יום הזיכרון עבורה?  -סבב מה נישא. 

ב. נבקש מהחניכות לרשום שלושה דברים שבגללם חשוב לדעתם לציין את יום הזיכרון לחללי צה"ל 

 דק(  15)ולנפגעי פעולות האיבה. ומשתפות בקבוצה 

 שאלות:

 האם זיהתן דברים משותפים בתוך השיתופים?  ●

 באיזה אופנים מצינים את ימי הזיכרון ?   ●

 האם האופנים עונים על הסיבות שהזכרתן?  ●

 

 זיכרון קולקטיבי   -חלק א'

הוא מונח שמשמעו זיכרון משותף לכלל החברה. את המונח טבע הפילוסוף והסוציולוג  זיכרון קולקטיבי 

 . 20-של המאה ה  20-הצרפתי מוריס האלבווקס בחיבוריו, שראו אור בשנות ה 

הנחת היסוד של תפיסה זו, היא כי העבר הנשאר בתודעתנו אינו העבר כפשוטו, אלא הדימויים שלו. דימויים  

אלה הם לעיתים בעלי מבנה מורכב וסלקטיבי כמו מיתוסים. במובן זה, הזיכרון הקולקטיבי הוא תמיד מערכת  

ת החברה את עברה היא תמיד  בה משתלבים זיכרון עובדות העבר יחד עם דימוייו. האלבוקס טען כי הבנ

 אינסטרומנטלית לעיצוב תודעה ולמעשים בהווה. 

 

 

 

 

 

 



 

 דק(  15).שואלות מהו זיכרון קולקטיבי? ולאחר מכן משתפות את המשפט של יגאל אלון ג

 "עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל", יגאל אלון

 

 שאלות: 

 מהי המשמעות של המשפט  לדעתכן?   ●

 מה חשוב שיהיה זיכרון משותף לחברה?  ל ●

 האם האופן שבו מציינים זיכרון היום מאפשר לדמיין עתיד אחר, טוב יותר ?   ●

 מהם המסרים המרכזיים של ימי הזיכרון במרחבים שאתם נמצאים בהם?   ●

 

 איך זוכרות?  -חלק ב'

לקרוא קטע ערוך   חדרי שיחה בזום ושולחות את הטקסט לחניכות ומבקשות מהן  4מחלקות לד. 

 דק( 25)מטקס משפחות שכולות )נספח א'(  2017מתוך הנאום של דוד גרוסמן 

 חוזרות למליאה ושואלות ●

 שאלות:

 איפה הטקסט פגש אתכן?   ●

 מהם המסרים שהוא מניח בתוך הנאום?  ●

 האם אתן מצליחות לדמיין שלום בתוך מציאות של מלחמה?  ●

 

 דק(  5סיכום )

דיברנו על המשמעות של היום הזה עבורנו ומה המשמעות של זיכרון משותף של בפעולה האחרונה  

חברה . חשוב שנשאל את עצמינו באיזה אופן היינו רוצות לעצב את הזיכרון המשותף מתוך חלימה  

 של איזה מציאות היינו רוצות לברוא וליצור.  

 

ה הזאת שמתעסקת בדמותה למדריכה : יש פעולת ליום העצמאות שיכולה להיות המשך ישיר לפעול

 של החברה הישראלית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח א'

 מטקס משפחות שכולות  2017קטע ערוך  מתוך הנאום של דוד גרוסמן  



 

 

 חברים יקרים, ערב טוב  

 

זה טקס של זיכרון והתייחדות והרעש, גם אם הוא נוֵכח, ברגע הזה הוא מחוץ לנו, כי בלב הערב הזה 

 השקט של הִריק שיצר האובדן. יש שקט עמוק, 

עשרה -אני ומשפחתי איבדנו במלחמה את אורי. איש צעיר, חכם חמוד ומצחיק. גם עכשיו, שתים

 שנה אחֵרי, קשה לי לדבר עליו בפומבי. 

מותו של אדם אהוב הוא בעצם גם מותה של תרבות פרטית שלמה, אישית וחד פעמית, עם שפה  

 א תהיה עוד, ולא תהיה עוד אחת כמוה.מיוחדת משלה וסוד משלה והיא כבר ל

מכאיב באופן שלא יתואר לעמֹוד מול ה'לא' המוחלט. יש רגעים שהוא כמעט שואב לתוכו את כל היש 

 הכובד של האובדן.-ואת כל הּכן. קשה, מתיש להילחם כל הזמן נגד כוח

 . קשה להפריד את הזיכרון מן הכאב. בגלל זה מכאיב לזכור אבל מפחיד יותר לשכוח

 כמה קל, במצב הזה, להתמסר לשנאה, לזעם, לרצון לנקום.

אבל גיליתי שבכל פעם שאני מתפתה לזעם ולשנאה, אני מיד מרגיש שאני מאבד את המגע החי עם  

 הבן שלי. משהו שם נאטם. ואני עשיתי את ההחלטה שלי, בחרתי את הבחירה שלי. 

 

ש עשיית טוב. שהאבל לא רק מבוֵדד אלא גם  ואני יודע, שגם בתוך הכאב יש נשימה, ויש יצירה, וי

 מחבר, ומחזק.  

פגשתי בשנים האלה לא מעט משפחות שכולות ואמרתי להן, מניסיוני, שגם כשנמצאים בתוך תוכו  

של הכאב כדאי לזכור שכל אחד מבני המשפחה רשאי להתאבל כרצונו, לפי אופיו, לפי מה שהנפש 

 שלו אומרת לו.

ם אחר איך להתאבל. זה נכון לגבי משפחה פרטית, וזה נכון גם לגבי  איש לא יכול לצוות על אד

 'משפחת השכול' הגדולה בישראל.

 

יש רגש חזק שמחבר אותנו, ותחושה של גורל משותף, וכאב שרק אנחנו מכירים, שכמעט ואין לו  

דו  בְּ את הדרך מילים בחוץ, באור. ולכן, אם ההגדרה 'משפחת השכול' היא אמיתית והיא כנה, אנא ּכַּ

שלנו. היא ראויה לכבוד. היא לא דרך קלה, ולא מובנת מאליה ולא נטולת סתירות פנימיות. אבל היא  

 -הדרך שלנו לתת משמעות למותם של יקירינו, ולחיינו שלנו אחרי מותם. והיא דרכנו לפעול ולעשות 

, ונתחיל לחיות,  כדי שפעם, בעתיד, תדעך המלחמה, ואולי תיפסק לגמרי -לא להתייאש ולא לחדול 

 לחיות חיים מלאים, ולא רק לשרוד ממלחמה למלחמה, מאסון לאסון.

 

 -אנחנו, ישראלים ופלסטינים שאיבדנו במלחמות בינינו את מי שהיה יקר לנו, אולי יותר מחיינו שלנו 

מציאּות דרך פצע פתוח. מי שפצוע ככה לא יכול עוד לשגות באשליות. מי  אנחנו נידונים לגעת בַּ

 פצוע ככה יודע עד כמה החיים עשויים מוויתור גדול, מפשרה אינסופית…" ש

 

 

ישראל חוגגת השבוע שבעים שנה. הלוואי ונחגוג עוד ועוד שנים, ועוד ועוד דורות של ילדים ונכדים  

ונינים, שיחיו כאן,, בביטחון, בשלום ביצירה, הלוואי שנחייה בשגרה של יומיום שליו, של שכנות טובה 

 . שירגישו כאן בבית…." ובטוחה


