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16.4.2020 

 ניסן, תש"פ גכ"

 55באופן יסודי מספר 

 

כל עוד לא מאוחר, עלינו להגיע להכרה שהשואה איננה האובססיה של שארית הפליטה "

אלא חלק מהזיכרון הקיבוצי הארוך של עם ... וההתייחדות עם ששת מיליוני הקורבנות

 באשר הוא"סטורית של כל דור יהודי ישראל, ומקומה של השואה הוא בתודעה ההי

 (אבא קובנר, לעכב את הקריעה)מתוך  
 

 

. 2020באפריל  21ביום שלישי, כ"ז בניסן תש"ף,  שואהל הזיכרון יוםהשנה נציין את 

אה שיח חשוב לייחד לנושא השו גם בזמן זה,שגרת הלמידה שונה,  - בתקופה הנוכחית

 .םייאלירטווהוולמידה באמצעים 

 
 :השנה עומדים לרשותכם לציון יום השואה 

   ד  –שני שיעורים לכיתות א שישודרו במערכת השידורים הלאומית:  שעורים .א

 ו –לכיתות ה שיעורים  ארבעהו

 
 פירוט השעורים שישודרו ביום השואה:

 שם השיעור כיתות

 ב-א
 הבובה שלי –בשבילי הזיכרון 
 תומי -בשבילי הזיכרון 

 ד-ג
 ניידת החלומות –לזכור ולא לשכוח 

 סיפורו של שמחה –הזיכרון בשבילי 

 ו-ה

 המסע של יויו –בשבילי הזיכרון 
 ניידת החלומות –לזכור ולא לשכוח 

 בעקבות סיפורם של חפצים –בשבילי הזיכרון 
 חסידי אומות העולם

 

 

ב' וטקס מותאם -שישודרו ביום הזיכרון לשואה: טקס מותאם לכיתות א' טקסים .ב

  10:02מיד לאחר הצפירה בשעה  ו'. הטקסים ישודרו –לכיתות ג' 
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 :בלמידה מרחוקלרבות  –ושא להוראת הנעקרונות פדגוגיים ג. 

 

כמפורט בתוכנית "בשבילי הזיכרון"  –ומרכיביו בהתאם לגיל  השואהחשיפת סיפור  .1

 "זיכרוןאתר "בשבילי ה  –

 בסיפורו של ניצול שואה התמקדות  .2

אמפתיה שתאפשר להכיל את הנושא ולהכיר  יוצרת אחתהמפגש עם דמות מרכזית 

מוסיפה לתחושת הביטחון  ניצלמושגי יסוד ראשוניים. הידיעה שגיבור הסיפור 

 )"יומנה של אנה פרנק" אינו מתאים לגילאי היסודי(

 יםורציף עם התלמיד קשר טוב שיש לה/לומורה תבצע על ידי הלמידה בנושא זה ת .3

 לשם יצירת תחושת מוגנות

  : ושאלות לא מותאמות הימנעות משימוש בסימולציות .4

מה היית  מה היית מרגיש אם היית חי בתקופת השואה? לשאול שאלות כגון:אין       

  מהבית? לוקח במזוודה אם היו מגרשים אותך

 שימוש בסרטים:הימנעות מ .5

"בשבילי , הנמצא בתכנית סיפורו של שמחהמלבד הסרט ות שימוש בסרטים אין לעש

 אינם מתאימים לילדים ביסודי. יתר סרטי השואהד'.  –הזיכרון" לכיתות ג' 

התמקדות בנושאים המדגימים כוחות נפש והתמודדות ערכית,  – "אור בחושך" .6

 , יצירה, חסידי אומות העולם עזרה הדדית :כגון

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/Shoa/hpnew.htm
https://www.youtube.com/watch?v=UjT9Ki_pQgw
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 הדלקת נר זיכרון .ד

 

שם של איש או אישה, ילד או ילדה שנספו בשואה,  לבחור ",שם ונרלאתר " היכנסניתן ל

 עליהם.  לקרואו

על "נר  יק את המדבקהניתן להדפיס ולהדב"מדבקה" עם פרטי הנספה,  ניתן למצוא באתר

  .יחד עם בן משפחהניתן להדליק נשמה" שאותו 

 

 :בכל שאלה וצורך בהבהרות נוספות ניתן לפנות אל

          ronitben4@gmail.com מדריכה ארצית לנושא השואה רונית בנתורה

  nurit.shapiro@gmail.com אהמדריכה ארצית לנושא השואו לנורית שפירו 

 

 

 בברכה,

 אתי סאסי

 מנהלת האגף לחינוך יסודי

https://www.shemvener.org.il/
mailto:ronitben4@gmail.com
mailto:nurit.shapiro@gmail.com

