פעילות ליום העצמאות (שכבה בוגרת)

האם יום הזיכרון ויום העצמאות חייבים להיות 'מחוברים'?
מתודה ראשונה :השראה
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להפריד בין יום הזיכרון ליום העצמאות
כולנו מכירים את המעבר הסמלי בין יום הזיכרון ליום העצמאות .תקומת מדינת ישראל
עלתה בהרבה קורבנות ,הרבה חיילים מסרו את נפשם למען עם ישראל ועל ארץ ישראל
ובזכות מסירותם קמה ומתקיימת מדינת ישראל  -לכן קבעה מדינת ישראל יום זיכרון
בערב יום העצמאות כדי לבטא את ההכרה שאנו מכירים להם .בימים אלו יזמו משפחות
שכולות עצומה במטרה להקדים את יום הזיכרון ביום אחד ולהפריד בינו לבין
יום העצמאות.
מתוך העצומה:
יום הזיכרון הוא אולי היום הקשה ביותר בשנה לעשרות אלפי משפחות בארץ .זהו יום
שהמדינה משתתפת באבל ובזיכרון של האנשים הקרובים להם ביותר .בנים ואחים
שנהרגו בקרב ,בעלים שלא חזרו ,אבות שנפלו ,יקירים שנהרגו בפעולות טרור.
המשפחות השכולות חוות טלטלה וכאב עצומים .מעבר לכאב הנפשי העצום ,מדובר גם
במאמץ פיזי ,התרוצצות בין בתי הקברות ,אנדרטאות ואירועי זיכרון שונים .כשהיום נגמר,
רוצה אבל להניח את הראש ולנוח .במקום זאת ,כבר בדרכו הביתה מבית הקברות ,הוא
פוגש כבישים חסומים עקב ההכנות לחגיגות העצמאות ובמות בידור בשלבי הכנה
מתקדמים.
דקה אחרי שמסתיים יום האבל הנורא שלו ,עוברים כולם (מלבדו) לחגיגות עצומות בכל
המדינה.
דמיינו מצב בו אתם קמים משבעה על בנכם או אביכם ,ומייד בתום האזכרה בבית
הקברות מזמינים אתכם למסיבה .אין סיכוי שתלכו אליה ,נכון?
זהו קושי אותה חווה משפחה שכולה לקראת ערב יום העצמאות ובתוך האבל של יום
הזיכרון.
אכן ,חשוב להדגיש שעצמאותנו כאן התאפשרה בזכות הקורבן העצום שהקריבו אלה
שנפלו למעננו ולמען חיינו כאן כאומה עצמאית .חשוב ביותר לשמור על הזיקה הזו ,והיא
תישמר לחלוטין גם אם יוקדם יום הזיכרון ביום אחד בלבד ,מכיוון שחוויות הטקסים
וההתייחדות עם הנופלים יהיו עדיין טריות אצל כולנו.
אנו שוללים מעשרות אלפי משפחות שכולות את האפשרות לחגוג את עצמאות המדינה
יחד עם כל בית ישראל .דווקא האנשים ששילמו את המחיר היקר ביותר.
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מתודה ראשונה :דיון בשאלה
•
•
•
•

ומה דעתכם בנושא?
האם הסמיכות של יום הזיכרון ליום העצמאות נכונה?
האם יש צורך בהפרדה משמעותית יותר בין השניים או ששני האירועים מתקשרים
מאוד האחד מיד אחרי השני?
אולי יש מקום לשינוי?
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