טקס יום השואה
רקע כללי :אלטרנטיבה לטקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה עבור השכבה הצעירה.
מטרות:
.1
.2
.3

החניכים יכירו את החשיבות שבזיכרון השואה
החניכים יכירו את החשיבות שבשמירה על כבוד האדם ושוויון
החניכים יחשפו לסיפורה של אסתר דובלין ,שורדת שואה

משך הפעילות 60 :דקות
תוכנות ועזרים נדרשיםZOOM :
זמן
5
דק'
10
דק'

10
דק'

פעילות

התאמה

ציוד

הצגת הנושא
נסביר לחניכים שהיום נקיים טקס לציון יום הזיכרון לשואה ,נדגיש
שחשוב שכולנו נכבד את הנושא ונתייחס אליו ברצינות.
יזכור קרמבואי
הקראת יזכור קרמבואי ,ניתן לבחור שישה חניכים מהקבוצה
שיקריאו כל אחד ערך (בתיאום מראש עם אותם חניכים/הקרנת
הטקסט בשיתוף מסך) או להקריא בעצמנו.

מצבה של מעשים טובים
נקרא יחד קטע שכתבה דוניה רוזן כשהייתה בת  ,12בעת
שהסתתרה ביער לאחר רצח בני משפחתה .דוניה ניצלה ועלתה
לישראל:23.6.1943 ,
"חסרה אני מילים ,אבל מוכרחה אני לכתוב ,מוכרחה ,רוצה אני
לבקשכם שלא תשכחו את המתים.
רוצה אני להתחנן בפניכם ולבקשכם בכל לשון של בקשה שתנקמו
את נקמתנו.
רוצה אני שתקימו יד לנו – מצבה שתגיע עד השמים ,ציון שיראה
אותו העולם כולו .פסל לא משיש ולא מאבן ,אלא ממעשים טובים ,כי
מאמינה אני באמונה שלמה ,שרק מצבה כזאת עשויה להבטיח לכם
ולילדכם עתיד טוב יותר ,ואז לא ישוב אותו רשע להשתלט על
העולם".
לאחר הקריאה ,נסכם בכך שהנאצים האמינו שיש אנשים שווים ולא
שווים ובגלל זה צריך להרוג אותם .אנחנו בכנפיים של קרמבו
מאמינים ביצירת מקום ומשמעות לכל אדם ,לא משנה מי הוא .ניתן
לסכם בעצמנו או לחילופין לכתוב מראש עם אחד החניכים כמה
משפטים המעבירים את מסר זה אשר יקריא החניך בעצמו.
אפשרות לפעילות :נבקש מכל חניך לכתוב על פתק מעשה טוב

מומלץ לשתף את
התוכן על המסך
על מנת לאפשר
לחניכים עם לקות
שמיעה/
קוגניטיבית לראות
את הכתוב.
מומלץ לשתף את
התוכן על המסך
על מנת לאפשר
לחניכים עם לקות
שמיעה/
קוגניטיבית לראות
את הכתוב.

נספח א' –
יזכור
קרמבואי

שהוא בוחר לעשות עד הפעולה הבאה כמצבה לזכרם של הנספים.
15
דק'

הקרנת סרטון
נציג לקבוצה סרטון באמצעות שיתוף המסך בזום:
לקבוצה צעירה אשר לא נחפשו עדיין לידע רב ומורכב בנושא
השואה ,ניתן להראות את הסרטון "חיי היהודים בגטאות" .הסרטון
עוסק בהקמת הגטאות וחיי היהודים בהם .הסרטון כולל תמונות
מארכיון יד ושם וכן סרטי התקופה.
קישור לסרטון (אפשר להראות עד :)2:10
https://www.youtube.com/watch?v=B6P6K2YzyBI
דיון :כיצד לדעתכם הרגישו היהודים בכך שהובדלו מכלל
האוכלוסייה? כיצד אתם הייתם מרגישים אם היו מנתקים אתכם
ממידע וחדשות?
או
לקבוצה יותר בוגרת ,שנחשפה לידע רב יותר בנושא השואה ,ממולץ
להראות את סרטון העדות של אסתר דובלין ,שורדת גטו לודז' (כדאי
להתחיל את הסרטון בדקה  3:30ולסיים ב.)5:54
קישור לסרטוןhttps://youtu.be/r3d_Qyhf7QU?t=210 :
דיון :מה אנחנו יכולים לקחת מהמסר שאסתר מנסה להעביר לנו?
האם אנחנו מקפידים לשמור על הכבוד האחד של השני? למה
לדעתכם היא אומרת שהכבוד ההדדי והעזרה יותר חשובים מהקור
והרעב?

5
דק'

התקווה
נגיד לחניכים שעכשו נסגור את הטקס בשירת התקווה ,ונבקש
מהחניכים לקום לשירת ההמנון.
ממולץ לשתף מסך של הסרטון הבא ולשיר ביחד עם הסרטון על
מנת שנצליח להיות כמה שיותר באותו הקצב.
התקווה בצירוף תרגום לשפת הסימנים:
https://www.youtube.com/watch?v=8KXgRPG8yoo

10
דק'

סיכום
בסיכום הטקס חשוב להזכיר את הטוב ולסיים בנימה חיובית -שכיום
יש לנו מדינה ששומרת עלינו .יש לוודא שהחניכים לא יצאו מהטקס
בתחושה של הצפה רגשית.

שימו לב לחניכים
הזקוקים לתיווך
נוסף.

נספח א':

