
יום הזיכרון הבינלאומי להנצחת קורבנות  

א"ד בשבט תשפ"י27.1.2021–השואה 

power point–הורדת המצגת ב 

https://meyda.education.gov.il/files/noar/soaleumi.pptx


ם לקבוע יום זיכרון בין לאומי להנצחת קורבנות  "החליטה עצרת האו2005בנובמבר 1-ב 
בינואר כתאריך זיכרון בין לאומי להנצחת קורבנות  27-העצרת בחרה ביום ה. השואה
המחנה המסמל יותר מכל את , משום שזהו יום כניסת הצבא האדום אל אושוויץ, השואה

משמעותה של החלטה זו היא כי השפעת  . הניסיון להשמדה טוטאלית של העם היהודי
שכן העולם עדיין מחפש את הדרך להגיע , השואה לא פחתה ולא התעמעמה עם השנים

.לכך שהשמדת עם לא תוכל להתרחש שוב

:ם כלולים בין השאר הסעיפים הבאים"בהחלטת האו

ם מעודד את המדינות החברות בו לפתח תוכניות לימוד שישפיעו על הדורות  "האו
.על מנת למנוע פשעים עתידיים, הצעירים ללמוד את לקחי השואה

ם דוחה כל ניסיון להכחיש חלקית או באופן מלא את השואה כאירוע היסטורי"האו.

גילויי גזענות ואלימות נגד קבוצות על , ם מגנה כל תופעה של חוסר סובלנות דתית"האו
.בסיס אתני או דתי



ת.למחנכמערכי שיעור 
190על סדר היום -יום השואה הבינלאומי •

ת המערך מזמין העמקה במשמעות.למחנכמצורף מערך פעילות , 27.1-לקראת יום השואה הבינלאומי אשר ייערך ב
.יום השואה הבינלאומי ובחשיבותו באמצעות לימוד והפעלה

اليوم العالمي للكارثةיום השואה הבינלאומי •

שליח לאנושות-ויזלאלי •
,  סופר, אינטלקטואל, עיתונאי, ניצול שואה, ויזלאת ערכיו ואת פועלו של אלי , מטרות הפעילות הן להכיר ולהוקיר את דמותו

.מחנך וחתן פרס נובל לשלום
.ובמשמעותם היוםויזללדון במסרים ערכיים העולים מדבריו של אלי 

מאחורי הקלעים בעצרת האומות המאוחדות•
מטרת הפעילות לעורר בבני הנוער מודעות לחשיבותה של הכרזת האומות המאוחדות על קיום יום זיכרון בינלאומי לשואה  

.העם היהודי ואומות העולם, ולבחון את משמעות ההכרזה עבור מדינת ישראל, בינואר מדי שנה27-ב

התמודדות עם תופעות אנטישמיות ואנטי ישראליות•
לדון , חלקן על רקע אנטישמי, מטרת הפעילות לעורר מודעות לתופעות בעולם שיש בהן פגיעה בישראלים ובמדינת ישראל

.ולהציע דרכים להתמודדות עם תופעות אלה

שואה ואמונה–גם כי אלך בגיא צלמוות •

וכן שלוש אמונה בשעת משבר–מתוך הערפל רודיקר יוחאי "ביחידה מאמר של הרב ד. יחידה בנושא שואה ואמונה
:פעילויות

מסע אמונה בעקבות המסע לפולין-

לשואההאמוניתפעילות שעוסקת בגישות השונות בהתייחסות -

.פעילות שעוסקת בלימוד על אי הבנה נוכח אסון-

https://meyda.education.gov.il/files/noar/seder_hayom190.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/noar/arabsoa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/noar/seder_hayom_145.docx
http://meyda.education.gov.il/files/noar/behind_the_scenes.doc
http://meyda.education.gov.il/files/noar/antise2.docx
https://drive.google.com/file/d/1A710MSINOsBVkglR6JvSAUZRPM8KeZUr/view?usp=sharing


ת.למחנכמערכי שיעור 
האנטישמיות החדשה•

לברר עימם  , 21-הפעילות מבקשת לעורר בקרב בני הנוער מודעות לתופעת האנטישמיות בעולם במאה ה
.את המאפיינים המרכזיים של תופעה זו ולדון בדרכים להתמודדות עם תופעות אנטישמיות היום

כוחה של קריקטורה•
,  בפעילות בוחנים המשתתפים את תפקידן של הקריקטורות בהפצת רעיונות אנטישמיים לאורך ההיסטוריה

.ואת המסרים הגלויים והסמויים הטמונים בהן

ישראל מול האנטישמיות בעולם•
בפעילות מבררים המשתתפים את עמדותיהם ביחס לאנטישמיות היום ודנים בתפקידה של מדינת ישראל  

.במאבק באנטישמיות בעולם

...לא תישא את שם השואה•
שימוש בסמלי השואה במצבי קונפליקט בחברה הישראלית הפעילות מבקשת לדון עם בני הנוער בתופעה  
של שימוש בהשוואות בין התרחשויות וסמלים מתקופת השואה למצבי מחלוקת ועימות עכשוויים בחברה  

.הישראלית ובדרכים להתמודד עם התבטאויות ואנלוגיות אלה

מאה שנים לפרשת דרייפוס•
וחושפת בפני  , הפעילות מציגה למשתתפים את הנסיבות והאירועים הקשורים בפרשת דרייפוס ואת לקחיה

.המשתתפים גילויים של אנטישמיות בימינו

ויזנטללזכרו של צייד הנאצים שמעון -הקרב נגד השכחה •
ולערכים שהנחו אותו בהבאת פושעי  ויזנטלבפעילות מתוודעים המשתתפים לדמותו של צייד הנאצים שמעון 

כמו כן מבררת הפעילות כיצד יכולים בני נוער לפעול לחיזוק תודעת השואה בקרב  . מלחמה נאצים לדין
.הדורות הבאים

http://meyda.education.gov.il/files/noar/the-new-anti-semitism.doc
http://meyda.education.gov.il/files/noar/the_power_of_caricature.docx
http://meyda.education.gov.il/files/noar/antise1.docx
http://meyda.education.gov.il/files/noar/shoasemel.doc
http://meyda.education.gov.il/files/noar/dryfus.doc
http://meyda.education.gov.il/files/noar/vizel.doc




חלונות של תקווה

מחנכים בחטיבות עליונות מוזמנים  
לתאם סיור בתערוכה המקוונת 

27/1/21שתעלה ב 

https://forms.gle/WjEK736XdpjrZ
w8fA

התערוכה היא פרי שיתוף פעולה בין 
משרד החינוך ומוזיאון גליציה  

.בקרקוב

במסגרת הפרויקט צמדים של בתי  
ספר ישראלי ופולני יצרו מייצגים  

אומנותיים המבטאים בעזרת רגש  
.יחסי יהודים ופולנים

https://forms.gle/WjEK736XdpjrZw8fA


3מיליון אחים דור 6

לקישור  

https://www.canva.com/design/DAESG1MMN1s/mc_umNQjkJEZH6QpWQy17g/watch?utm_content=DAESG1MMN1s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


ארנסט  ' פרופהאנושות נגד -משפט ציבורי

רודין
ביום השואה  •

הבינלאומי בשנת 

קיימו תלמידי  2019

ישראל משפט ציבורי  

'  פרופהאנושות נגד 
–רודיןארנסט 

לצפייה במשפט הציבורי•

https://www.dropbox.com/s/x1yviq9rcm4nge8/%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%AA%20%D7%90%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A7%20-%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%202.m4v?dl=0


מחוז חיפה

רישום להרצאות  

על סוגיות  " מקרינים אור"

(google.com)ערכיות 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn-ZHFwgQgJDuSovcdm8prSiMuWpjlX3KIpWwu4RHBoqFy6w/viewform
https://edu-il.zoom.us/j/87375359831


מחוז צפון

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxVMQduMrcfj4rw7jFHdegclACs5xNFjO-qEBslfnoYpq3ig/viewform
https://edu-il.zoom.us/j/81972423143?pwd=VThwMkU2TXlCaXgya3VweUlXcjltdz09


מחוז מרכז

https://forms.gle/NCkCe4ckVLAB9VqXA
https://forms.gle/Rc88AqZWyR3pYmyz7


י"מנחמחוז ירושלים 

https://edu-il.zoom.us/j/85219851282


מחוז דרום

https://edu-il.zoom.us/j/89248437578


מועצת תלמידים ארצית

יום הזיכרון הבינלאומי לשואה ולגבורה תקיים מועצת התלמידים  , 27.1.21ביום רביעי •
זיכרון  : " בקרית מוצקין כינוס ארצי ייעודי בנושאת"משמעווהנוער הארצית בשיתוף מרכז 

".השואה בזירה הדיגיטלית

עמותות ומיזמים  , במהלכן יכירו נציגי המועצה הארצית גופים TEDהכנס יפתח בהרצאות•
.השואה ותקומה וכן פעילות למען רווחתם של שורדי השואהזיכרון , שעוסקים בהנצחה

במושבו השני של הכנס יחקרו נציגי המועצה את מקומה של ההנצחה בשנה בה המציאות  •
ידונו בחשיבות זיכרון השואה לנוכח דור השורדים ההולך  , היא דיגיטלית

ערכים נוספים  ובתפקידם של בני הנוער כנאמני זיכרון השואה במדינה וקידוםומתמעט
.המשתמעים מכך

הכנס יחתם בחשיבה יישומית ממנה נוביל פעילות המשך בנושא זיכרון השואה לאורך  •
ברשויות המקומיות ובמחוזות תוך  , השנה בהובלת מועצות התלמידים בבתי הספר

.א "לפעילות שיא ביום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפהתכווננות



לסיוע ולחומרים נוספים אתם מוזמנים להיכנס  
לאתר הפדגוגי של מטה משלחות הנוער לפולין  

https://holocaustremembrance.wixsite.com/zicaronshoaa

https://holocaustremembrance.wixsite.com/zicaronshoaa


האמנם
גולדברג לאה:מילים

ברקני חיים:מלחין

1943בפברואר 19-נדפס לראשונה בדבר ב

,עֹוד ָיבֹואּו ָיִמים ִבְסִליָחה ּוְבֶחֶסדַהֻאְמָנם
,ְוֵתְלִכי בֹו ַכֵהֶלְך ַהָתם, ְוֵתְלִכי ַבָשֶדה

,ּוַמְחׂשֹוף ַכף ַרְגֵלְך ִיָלֵטף ַבֲעֵלי ָהַאְסֶפֶסת
ִלים ִיְדְקרּוְך ְוִתְמַתק ְדִקיָרָתם .אֹו ִשְלֵפי ִשבֳּ

ַהדֹוֶפֶקתִטפֹוָתיואֹו ָמָטר ַיִשיֵגְך ַבֲעַדת 
.ְורֹאֵשְך ַרֲעָנןַצָּואֵרְךַעל ְכֵתַפִיְך ָחֵזְך 

ְוֵתְלִכי ַבָשֶדה ָהָרֹטב ְוִיְרַחב ָבְך ַהֶשֶקט
.ָכאֹור ְבשּוֵלי ֶהָעָנן

,ְוָנַשְמְת ֶאת ֵריחֹו ֶשל ַהֶתֶלם ָנשֹום ְוָרגֹועַ 
,ְוָרִאית ֶאת ַהֶשֶמש ִבְרִאי ַהְשלּוִלית ַהָזֹהב
,ּוְפשּוִטים ַהְדָבִרים ְוַחִיים ּוֻמָתר ָבם ִלְנֹגעַ 

.ֶלֱאֹהבּוֻמָתרּוֻמָתר 

לֹא ִנְצֶרֶבת ְבַלַהט. ְלַבֵדְך. ַאְת ֵתְלִכי ַבָשֶדה
.ַהְשֵרפֹות ַבְדָרִכים ֶשָסְמרּו ֵמֵאיָמה ּוִמָדם

ֵלָבב שּוב ִתְהִיי ֲעָנָוה ְוִנְכַנַעת-ּוְבֹיֶשר
.ְכַאַחד ַהְדָשִאים ְכַאַחד ָהָאָדם

http://zemer.nli.org.il/artist/Bait_Lazemer900054368
http://zemer.nli.org.il/artist/Bait_Lazemer900169210

