
 

 

 ( יב'-י')כיתות ה בוגרת נקודת מבט לשכב

 פנים.יום.זיכרון 

 השראה מתודה ראשונה:

 ונצפה בו ביחדמתוך האתר בית אבי חי  שלח סרטוןנ

   | ללא ציוד: | בית אבי חי – קישור לסרטון נספחים: דק | 5   זמן:

 

 חשיבה משותפתשנייה: מתודה 

  לאחר הצפייה בסרטון נשאל:

 מה הרגשת במהלך הצפייה? .1

 כרון?ימה מיוחד בסרטון? למה בחרו היוצרים להציג ככה את הז .2

 לדעתך בחרו היוצרים לעשות סרטון אנימציה ולא בצילום שחקנים?למה  .3

   | ללא ציוד: | ללא  נספחים: דק | 15   זמן:

 

 שאלהדיון ב שלישית: מתודה 

( שיש בהם התייחסות לזיכרון וליום הזיכרון. נבקש מהמשתתפים.ות לקרוא את 1)נספח  

 השירים, כל אחד ואחת יבחר שיר שהכי מזדהה איתו. 

אחר שיקראו את השאלות, נבקש לענות על השאלות הבאות )ניתן לפצל את הקבוצה ל

 לזוגות לדיון לפצל לחדרים קטנים( 

 למה הזדהית דווקא עם השיר הזה? .1

 מה חשיבותו של זיכרון דווקא בשיר שבחרת? .2

 האם זיכרון הוא דבר חשוב? אתגר? נטל? זכות? .3

   |ללא  יוד:צ |   1שירים בנספח  נספחים: דק | 20   זמן:
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 נספחים 

 : שירים 3נספחים למתודה 

 

חיים קשים עם הזיכרון: 1שיר 

 אני קהל גרוע של הזיכרון שלי. 

 הוא רוצה שאקשיב לקולו בלי הפוגה, 

-ואילו אני מתרוצצת, מכעכעת, שומעת

 שומעת, -לא 

 יוצאת, חוזרת, יוצאת שוב.

 

הוא רוצה למשך עד תום את תשומת לבי 

 וזמני. 

 בשנתי, הדבר עולה בידיו בקלות. 

ביום, פעם כך ופעם אחרת ועל זאת הוא 

 מתרעם. 

 

הוא שם לנגד עיניי בהתמדה מכתבים 

ישנים, תצלומים, נוגע באירועים חשובים 

 לא חשובים, ו

 משיב את המבט אל מראות שהחמיצו, 

 מאכלס אותם במתים שלי.

 

 בסיפוריו אני תמיד צעירה יותר. 

זה נעים, אבל לשם מה בלי הרף חוט השני 

 הזה.

 לכל ראי חדשות אחרות בשבילי. 

 

 הוא כועס כשאני מושכת בכתפי. 

אז הוא חושף בנוקמנות את שגיאותיי 

 כולן, 

 כך את הללו שנשכחו קלות. -הקשות, אחר

מביט בעיני, מחכה לשמוע מה אני אומרת 

 על זה. 

לבסוף מנחם, שיכול היה להיות גרוע 

 יותר.

 

הוא רוצה שמכאן ולהבא אחיה רק למענו 

 ואתו. 

 הכי טוב בחדר חשוך, סגור. 

 ההווה,  ואלו בתכניות שלי כל הזמן שמש

 עננים אקטואליים, דרכים עכשוויות.

 

 לעתים די לי והותר בחברתו. 

 אני מציעה להיפרד, מעתה ועד עולם. 

 אז הוא מחייך בחמלה, 

דיני.-מפני שהוא יודע כי זה יהיה גם גזר

  



 

 

 שהר הזיכרון יזכור במקומי :2שיר 

 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, 

 שהיזכור יזכור, שהדגלים יזכרו, 

 התכריכים הצבעוניים של ההיסטוריה,

 אשר

הגופים שעטפו הפכו אבק. שהאבק אשר 

 .. יזכור

 תזכור שהאשפה תזכור בשער. שהשליה

 ,חית השדה ועוף השמים יאכלו ויזכרו

 שכולם יזכרו, כדי שאוכל לנוח.

 

 

 שתי דקות: 3שיר 

 צפירה פלחה את האויר, שתי דקות דומיה 

 הישוב נדם, נאלם שאון בעיר ההומיה 

 עמדו דומם המורה, התלמיד, פועל הבניין 

 נהג המשאית, העורך דין, המוכר, הקניין. 

 הרכינו ראש, עובדות הניקיון, השוטר, הרופא, 

 הפקידה, הגננת, האמן, ויושבי בית הקפה. 

 התייחדו בגאון אמהות שכולות, אבות דואבים, אלמנות,

 ים מלידה, סבתות, סבים, בנים ובנות. רעים לנשק, חבר

 נשתתקה המחלקה בין הימין והשמאל, בין החילוני לדתי. 

 נמחקו כל ההבדלים, נעלם הפער העדתי.

 

 שתי דקות של התייחדות 

 שתי דקות תמימות של אחדות 

 שתי דקות דומיה, לזכור, לא לשכוח. 

 שתי דקות האוצרות עצמה וכוח.

 

 

 

 


