
 

 

 למי שייך הזיכרון? 

 : הבעה יצירתית ראשונהמתודה 

 

את המילה  ולצייר ציור שמסמל עבורו.ה POWER POINTמבקשים מכל חניך.ה לפתוח 

"זיכרון" בהקשר של יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. כמו כן, ניתן לקחת תמונות משיטוט  

 באינטרנט. ניתן גם לצייר על דף ולצלם/לסרוק למחשב.

 לבסוף, כל חניך.ה מצלם.ת את התמונה שלו.ה ומשתף.ת

 

 .ה: הערות למדריך

שים מוזיקה ברקע.  בזמן העבודה יש לבקש מהחניכים.ות להיות בשקט. ניתן ל .1

מומלץ לשים תמונה שמסבירה את המשימה, עבור מי שמצטרף.ת לפעולה. בנוסף,  

 מומלץ לשים שעון על מנת לחבר את החניכים.ות לזמן. 

כל אדם מתייחס בצורה שונה לזיכרון ונותן לזיכרון משמעות אחרת בעיניו וחשוב   .2

 שכל אחד ירגיש בנוח עם הזיכרון הפרטי שלו.

 

  | מסמך שאפשר להשתמש בו  :ציוד | אין נספחים: |דקות  10   זמן:

 

 השראה :מתודה שנייה

משמיעים לקבוצה שני שירים "שיר הרעות" ו"מיליון כוכבים" ובמקביל שמים את המילים של  

 השיר. לאחר ההשמעות, שואלים:

 לאיזה שיר התחברת יותר? -

 מה יותר מדבר אליך?  -

 מה מייצג כל שיר?  -

 מה המרכז של השיר? מה המסר המרכזי? -

   הערות למדריך:

מתייחס לגבורה וגיבורים, משבח אותם, מדגיש את הביחד, את הזיכרון הקולקטיבי   שיר הרעות:

 )"נזכור את כולם..."(.



 

 

נכתב לזכרו של תום פרקש, שמדבר על הכאב האישי והפרטי של אחותו, הזיכרון   מיליון כוכבים:

 הפרטי שלה.

 כעת, יש להתייחס לשני סוגי הזיכרון שהחניכים.ות הציגו בציורים שלהם. 

 ניתן לחלק לחניכים.ות שירים אחרים/לתת להם.ן לבחור שיר לפי חיבור אישי אליו.      שימו 

 

   | מילים לשיר הרעות, מילים לשיר מיליון כוכבים  ציוד: |  נספחים: | דקות 15זמן: 

 

 

 דיון בשאלהלישית: מתודה ש

 ומקיימים דיון בסוגיה:מקראים לקבוצה את הכתבה על הפרדת יום הזיכרון מיום העצמאות, 

 מה דעתך בנושא זה? -

 האם טענת המשפחות השכולות מוצדקת? -

 מה החשיבות של החיבור בין הימים? -

 העם או האדם הפרטי ששכל מישהו קרוב אליו? –מה "חשוב יות" בסופו של דבר  -

גם את המשמעות הסמלית עבור כל העם  –יש להדגיש את שני הצדדים השונים בדיון  הערות למדריך:

 המעבר החד מיום הזיכרון ליום העצמאות, לעומת הכאב והקושי של המשפחות שאיבדו אדם יקר. –

 

  |  ציוד: סרטון ו|  נספחים: דקות | 10  זמן:

 

 

 


