
 

 

 י? מהו זיכרון בשביל

 זיכרון הוא חלק חשוב בגיבוש זהות אישית, קבוצתית ולאומית. חשוב:

 ייצוג ראשונה:מתודה 

בעזרת שיתוף המסך של המדריך מספר משפטים הקשורים לזיכרון  ותמציגים בפני החניכ

 בהקשר של זיכרון.  ותהכי מתחבר ןלבחור משפט שאליו ה ות)נספח א'(. על החניכ

 נשאל: 

 ן? הסבירו את המשפט במילים שלכן איזה משפט בחרת -

 מדוע התחברת למשפט הזה? מה גרם לך להתחבר אליו?  -

באיזה אופן זה  האם יש לכם זכרונות מהילדות שמשפיעים עליך גם היום? -

 מתבטא? 

  |  :ציוד | נספח א' נספחים: |  זמן:

 

 שיתוף  מתודה שנייה:

ן לכתוב זיכרון ילדות שהן מרגישות מצד אחד עליהעל פתק משני צדדיו.  תכותב יכהכל חנ

מהצד השני עליהן לכתוב זיכרון לאומי שהן שהשפיע עליהן ועל הזהות שלהן היום. 

מרגישות שהשפיע על המדינה שלנו כיום )זה יכול להיות מלחמה, אירוע מסוים, כל דבר, 

 גם לפני שהן נולדו(. 

, במה הוא משפיע עליה גם היוםכל אחת תשתף תחילה בזיכרון האישי שלה ותסביר איך 

בחרו זיכרון הלאומי שהן בלאחר מכן ישתפו החניכות וכו'.  הוא תרם לזהות שלה לדעתה

 ויסבירו איך הוא משפיע לדעתן על המדינה שלנו היום. 

 נשאל את החניכות: 

מה אתן מרגישות כשאתן שומעות חניכה מספרת לכן על זיכרון אישי שלה?  -

תמיכה וכו' על מנת להקל על ברקע מילים כמו הבנה, הזדהות, )אופציה: לשים 

 עצמן(. החניכות להביע את 



 

 

מה אתן מרגישות כאשר אתן שומעות חניכה מספרת לכן על הזיכרון הלאומי  -

 שבחרה? 

 דעתכן?מה ההבדל בין שני המקרים ל -

החשוב כאן הוא לשים דגש על ההבדל בין זיכרון אישי לזיכרון קולקטיבי. הזיכרון *

תושבי המדינה, או אנשים  הלאומי שלנו אינו מורכב מאוסף של זכרונות אישיים של

היחס שיש לכל חברי הקבוצה, מעצם היותם חברים שחוו את האירוע עצמו, אלא מ

גם כלומר, בקבוצה זו, במקרה הזה תושבי המדינה, כלפי האירוע או הזיכרון המסוים. 

השואה  –אם לא נולדתי בתקופת השואה וגם אם אין לי משפחה שקשורה לשואה 

ה לשוא קושר אותי  עדיין תהיה חלק מהזיכרון הקולקטיבי של העם שלי ולכן בהכרח

   בכל זאת. *

 

  | פתק ועט לכל חניך ציוד: |  נספחים: |  זמן:

 מתודה שנייה: דיון בשאלה

עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו "נשתף עם החניכים מסך שבו כתוב המשפט  

 (. יגאל אלון)לוט בערפל" 

 נשאל: 

 מה לדעתכן אומר המשפט הזה? )נסביר לחניכות את המשפט אם יש צורך(  -

 מדוע? האם אתן מסכימות עם האמרה הזו?  -

  בניית החברה שלנו בעתיד?איזה חלק לדעתכן יש לזיכרון הלאומי המשותף שלנו ב -

   |  ציוד: |  נספחים: |  זמן: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 נספח א'

 זוכר." "לא משנה מה עשית, משנה מה אתה 

 "זיכרון הוא חוויית ההווה המושפעת מחווית העבר" 

 "זיכרון הנו טווח הזמן בו פרט המידע 'נשאר' אצלנו"  

 "שכל ללא זיכרון, כמו מבצר בלי חיילים." 

 "רכושו האמיתי של האדם הוא זכרונו; בשום דבר אחר אינו כה עשיר או כה עני." 

 לעולם."  "ביום מן הימים יעלם הכאב, אך הזיכרון ישאר

 "זיכרונותיו של אדם מהווים את ספרייתו הפרטית." 

 "תוקפו של רגע הוא דקה. תוקפו של זיכרון הוא כל החיים."

 כל עוד מישהו זוכר אותנו, אנחנו חיים." "

 

 


