
27.1–יום השואה הבינלאומי 

,תכניות, אגף תכנים

הכשרה והשתלמויות
2020דצמבר , א"התשפטבת 190גיליון 

(26.10.2005, ם בנושא זיכרון השואה"מתוך החלטת האו)

בלוחוחוברבניסןז"בכחלאשר,ולגבורהלשואההזיכרוןביוםהשואהזיכרוןאתרובפיעלמצייניםישראלבמדינת

.מכןלאחרשבועחליםאשר,העצמאותויוםהאיבהופעולותישראלמערכותלחלליהזיכרוןליוםהשנה

בו,(אושוויץההשמדהמחנהשחרוריום)27.1-בבינלאומיזיכרוןיום2005בשנתהגדירההמאוחדותהאומותעצרת

לזיכרוןחינוכיותתכניותלקדםקוראתהעצרת.ולקחיההשואהזיכרוןבהנחלתלעסוקהעולםלמדינותהעצרתקוראת

בכל,אתניאודתירקעעלוקהילותאנשיםכנגדורדיפותאלימות,עםרצחשלעתידייםמקריםלמנועכדיהשואה

.בעולםמקום

במשמעותהעמקהמזמיןהמערך.למחנךפעילותמערךמצורף,27.1-בייערךאשרהבינלאומיהשואהיוםלקראת

.והפעלהלימודבאמצעותובחשיבותוהבינלאומיהשואהיום
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https://meyda.education.gov.il/files/noar/seder_hayom190.pptx
https://meyda.education.gov.il/files/noar/seder_hayom190.pptx
https://meyda.education.gov.il/files/noar/seder_hayom190.pptx


?לדעתכם חשוב לזכור ולהזכיר את אירועי השואה וקורבנותיהמדוע : שאלה

(:לעזרתכם מידע מקוצר על ימים אלו בסוף המערך)ישראל במדינת המצוינים ימי הזיכרון לשואה הצגה קצרה של 

ולגבורהלשואההזיכרוןיום•

ל"הבינהשואהיום•

בטבתעשרהיום•

:המחנך יציג בקצרה

.לזיכרון השואה וקורבנותיהזיכרון בינלאומי ציון יום בדבר ם "האוהיום נדון בהחלטת 

:להנצחת קרבנות השואהזיכרון בינלאומי בינואר יהיה יום 27הקובעים כי יום , מרכזייםם שלושה סעיפים "בהחלטת האו

תכניות לימוד שישפיעו על הדורות הצעירים ללמוד את לקחי השואה כדי  ם מעודד את המדינות החברות לפתח "האו•

.בעתידלמנוע פשעים דומים 

.להכחיש הכחשה חלקית או מלאה את העובדה שהשואה היא אירוע היסטורידוחה כל ניסיוןם "האו•

.קבוצות אתניות או דתיותכלפי גזענות ואלימות דתית ומעשי חוסר סובלנות ם מגנה כל תופעה של "האו•

"  לא תרצח"כמו , אוניברסלייםבינואר לחשבון נפש באשר לערכי יסוד 27-ם מאפשרת לכל אדם בעולם להתכנס ב"האוהחלטת 

.עיון מעמיק בשואת העם היהודיזאת אגב , אדםובאשר לזכויות 

חומר עזר למחנך

ם על ציון יום "החלטת האו

(באנגלית)השואה הבינלאומי 

https://www.yadvashem.org/27th/pdf/un-decision.pdf


!(ההחלטהמדינה הקוראים לביטול גוף או הוא לצורך הפעילות בלבד ואין באמת כי התרגיל להדגיש חשוב )

אין צורך בהנצחת האירוע  , לטענתם. הבינלאומים בבקשה לבטל את יום השואה "פנייה לאוהגיעה 

.עםהספציפי הזה משום שבעולם התרחשו עוד מקרים של רצח 

:  במליאה

.היוםלבקשת ביטול מתנגד /מסכים( סקר בזום)שאלה 

:  דיון בתוצאות

?למה? התוצאה של הסקר הפתיעה אתכםהאם •

?מה הייתם משיבים למבקשים לבטל יום זה•

(  חלוקה לחדרים)משימה בקבוצות

.כתבה העוסקת בהחלטה ובהסתייגויות להחלטהתקרא יחד קבוצה כל -א

(.בשקופית הבאה)שאלות לדיון בחדרים -ב

https://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/zoomnew/zoom.pdf
https://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3162758,00.html


?רצח עםנוספים של על מקרים האם שמעתם 1.

.נמקו ופרטו? ייחודיהאם לדעתכם השואה היא אירוע 2.

שהתרחשו המדינות להכליל את כל אירועי רצח העם בנוגע לבקשת מה עמדתכם 3.

?בינואר ולא לציין רק את שואת העם היהודי27-בעולם בציון יום ה

ם את תגובתכם "עמדה שבו תציגו בפני האואו מסמך , כרזה, סלוגןעליכם להכין 4.

.הבינלאומי או לשנות את תוכנואת יום השואה לבטל לדרישת המדינות 



:  במליאה

.את עמדתהשלה ותסביר את התוצר תציג קבוצה כל 

הגרמני( הפרלמנט)בבונדסטאגריבלין המדינה ראובן רובי של נשיא נאומו 

?מה חשבתם על הנאום והעובדה שהוא נישא בעברית בפרלמנט הגרמני

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-0Fz5DD_NYc&feature=youtu.be


ישראלבמדינת המצוינים ימי הזיכרון לשואה הצגה קצרה של 

מוקדש להתייחדות עם זכר השואה שהמיטו הנאצים ועוזריהם על העם  יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ז בניסן או "מציינים יום זה מדי שנה בשנה בכ. היהודי ועם זכר מעשי הגבורה ומעשי המרד בימים ההם

זה  ביום . 1959–ט"תשי, בחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורההכנסת עיגנה יום זה . בסמוך לתאריך זה

מורידים את דגל המדינה לחצי התורן וערוצי הטלוויזיה והרדיו עוסקים  , נערכים טקסים ועצרות זיכרון

.במעשי גבורתם ובמורשתם, בנספים, בשואת יהודי אירופה במלחמת העולם השנייה

אתהאדוםהצבאכוחותשחררו,1945בשנת,שבוהתאריך,בינואר27-בחלהבינלאומיהשואהיום

לסמלושנעשהאירופהיהודישלהמרכזיהרצחאתרשהיהבירקנאו-אושוויץוההשמדההריכוזמחנה

יהיהבינואר27-הכיהכריזושונותמדינותשלממשלות18.קורבנותיהכלפיהנאציתוהאכזריותהשואה

לפיההחלטהקיבלהמאוחדותהאומותארגון,2005-ב.השואהלקורבנותלאומי-וביןשנתיזיכרוןיום

.השואהקורבנותשלזכרםיצויןזהבתאריך

ראשיתואתירושליםעלהמצורתחילתאתהמציין,צוםכיוםהמקראבתקופתעודנקבעבטבתעשרהיום

הוחלט,המדינהקוםלאחר.בבלמלךנבוכדנאצרבידיהמקדשוביתירושליםלחורבןשהביאהתהליך

והילדיםהנשים,האנשיםשללזכרםקדישתפילתאומריםשבויום-הכלליהקדישיוםאתזהביוםלקיים

.האורתודוקסיהציבורבקרבבעיקרמצויןזהוםי.ידועאינומותםיוםואשרבשואהשנרצחו

נספח


