
 

 צום נזכור- דף לימוד

 הקדמה

 מחנך יקר,

 מוגש לך מערך לימוד בנושא 'צום נזכור'- צמים ביום השואה.

 לימוד שמשלב טקסטים ודיון הוא מורכב ומאתגר, וניתן לקיימו בצורות רבות. אפשר בקבוצה גדולה
 או בקבוצות קטנות ('חברותא'), אפשר לדון על כל טקסט בנפרד, או על מספר טקסטים ועוד.

 בנוסף, הלימוד תלוי ברמה וברקע של הקבוצה הלומדת, במסגרת הזמן, וכמובן במנחה.

 לכן, המערך שאנו מציעים כאן הוא רחב, מגוון, ובנוי באופן מודולרי, בכדי לאפשר בחירה והתאמה
 לצרכי המחנך והקבוצה הספציפית.

 הדרך המומלצת למעביר המערך היא לעבור קודם על כולו, ואז לבנות מתוכו את הלימוד.

 ניתן ללמד את המערך המלא, לפי הסדר, או לבחור חלקים מתוכו ולהרכיב לימוד קצר ומותאם יותר.

 המהלך העיוני נע בין שלושה צירים: זיכרון, צום, ויום השואה.

 כל אחד מהמושגים הללו הוא טעון ומעורר שאלות, והחיבור ביניהם יוצר משולש שמכיל בתוכו
  מורכבויות רבות.

 ראשית, נבחן כל מושג בפני עצמו וננסה לעמוד על טיבו, טבעו ומטרותיו. בהמשך ננסה לבחון את
 הדרך לחבר ביניהם כפי שעולה ביוזמת "צום נזכור".

 הדיון מעורר את המתח שבין יהדות וישראליות, יחיד וציבור, חוק ומנהג, חידוש ומסורת ועוד.

 אפשר לעבור על כל שלושת הצירים, 'זיכרון', 'צום' ו'יום השואה',  או לקחת אחד, או שניים מתוכם
  ואז לעבור לדיון על 'צום נזכור'.

 לימוד פורה ומהנה!
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 מערך שיעור בהתאמה לדף מקורות (אסף פרי)

 מטרות הפעילות:

 יצירת מרחב לגיבוש ועיצוב עמדה אישית בנושא זכרון השואה.●
  הבנה שאופני ההנצחה הציבורית של אירועים מכוננים נתונים לשינוי ולעיצוב מחדש●
 דיון בדרכי ההנצחה וזכרון השואה בהקשר חברתי-ציבורי בישראל ובתפקידם של●

 המשתתפים בעיצובן.

 משך הפעילות: כשעה וחצי

 עזרים:

 דפי מקורות כמספר המשתתפים: מנהגי זכרון; צום; זכרון השואה; חג חדש●

 מהלך השיעור:

 פתיחה (10 דקות):1.
 נקדים מעט על השיעור: היום נשוחח ונלמד על הדרכים שבהן היהדות והציבור בישראל שומרים על
 זכרם של אירועים מכוננים בתולדות עמנו. במיוחד נעסוק בזכרון השואה ובשינויים שעשויים

 להתרחש באופן שבו אנו כציבור וכיחידים זוכרים את השואה.
  נתחיל בהרחקת עדות. נשאל:

 אילו אירועים מכוננים בתולדות העם היהודי זוכים לזכרון מיוחד? (סביר שיעלו:●
 חורבן ביהמ"ק, יציאת מצרים, רצח גדליה בן-אחיקם, רצח יצחק רבין)

 כמה זמן חלף מאז האירוע?●
  באילו דרכים זוכרים את אותו אירוע?●
 אילו מהדרכים הללו מדברות אליכם באופן אישי? הסבירו.●
 לדעתכם, מה ההבדלים בין זכרון האירוע בדורות הראשונים שאחריו לבין האופן שבו●

 אנו זוכרים אותו היום? (למשל, מה ההבדל בין הדור הראשון אחרי חורבן בית שני
 לבין האופן שבו אנו זוכרים את חורבן הבית?)

 מה משתנה לאורך השנים בזכרון אירועים מכוננים?●
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  דף מקורות: זכרון (25 דקות)2.

 נבקש מהכיתה להתחלק לקבוצות קטנות, בנות 4-5 משתתפים כל אחת.
 לתשומת הלב: במהלך העבודה הקבוצתית, עלינו להיות נוכחים וזמינים לשאלות המשתתפים ולעודד

 אותם להיעזר בנו – בשלב הראשון בהבנת הטקסטים ובשלב הבא בקידום הדיון. זה זמן
 להסתובב בין הקבוצות ולשמוע את רוח הדברים העולים בדיונים.

 נחלק למשתתפים את דף המקורות וננחה:
 עיינו באופן אישי את במקורות.1)
 סמנו בטקסטים משפט אחד שאתם מסכימים איתו במיוחד ומשפט אחד שאתם לא2)

 מסכימים איתו.
  שתפו אלו את אלו בבחירותיכם והסבירו.3)
 ערכו דיון קבוצתי בשאלות המנחות בדף המקורות:4)

 אילו הסברים שונים מציעים הטקסטים לציווי "זכור"?●
  מהם הקריטריונים לבחירת אירוע שנרצה לשמור בזיכרון האישי?●
 מהם הקריטריונים לבחירת אירוע שנרצה לשמור בזיכרון הלאומי?●
 אילו קשרים מתקיימים בין זכרון אישי לזכרון לאומי – כפי שעולה מהטקסטים●

 וכפי שאתם מכירים מהחיים שלכם?

 

 דף מקורות: צום (15 דקות)3.
 אחרי שהקבוצות ממצות את הדיון בדף המקורות הראשון, נאסוף מעט מהרשמים והדברים העיקרים

 שעלו בדיונים השונים, כאשר המשתתפים עדיין בקבוצות שלהם, לקראת המשך הפעילות.
 נחלק את דף המקורות בנושא צום וננחה: דף המקורות הראשון עסק בזכרון אירועים מכוננים בכלל,

 ועשיו נתמקד במנהג הצום. עיינו במקורות השונים ואחר כך ערכו דיון בשאלות המופיעות
 בדף המקורות:

 
 מאילו סיבות נקבעו ימי צום? אילו מטרות פעולת הצום מבקשת להשיג?●
 מה מייחד את פעולת הצום לעומת פעולות זכרון אחרות, כגון: קריאת מגילה,●

 תפילה, שבירת כוס וכדומה?
 שתפו אלו את אלו בחוויות צום שלכם:●

o?האם אתם צמים? מדוע 
oאיזה מן הטקסטים מדבר אליכם באופן אישי? הסבירו 
o?מה אתם מרגישים כאשר אתם צמים  
o?אם אינכם צמים – מה אתם מרגישים בקשר לצום של אחרים 
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 מנהגי זכרון השואה (15 דקות):4.

 נבקש מהכיתה לשבת במליאה. נאסוף מעט מהרשמים שעלו בדיונים אודות הצום. אם הכיתה לא
 רגילה בקריאת מקורות, אפשר גם לשאול על חוויית הלימוד הזו.

 כעת נחלק לכל משתתף את דף המקורות: זכרון השואה. נבקש מהמשתתפים לעיין בעיקרי החוק
 ואז ננחה דיון:

 כיצד ביקשו מעצבי 'חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה' לשמר את בתודעה הישראלית●
 את זיכרון השואה?

  מדוע, לדעתכם, קבעה מדינת ישראל יום מיוחד לזיכרון השואה?●
  אילו מטרות החוק משיג?●
  מהם החסרונות שבו?●
 באילו מרחבים (ציבורי, אישי, קהילתי) הוא פועל ובאילו לא?  ●
 מהם ההבדלים בין 'חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה' להלכות ומנהגי האבלות של ט'●

?ממה נובעים ההבדלים הללו לדעתכם? 1 באב

 מה מייחד את עיצוב הזכרון הקיבוצי בתקופה שבה אנו חיים במדינה ריבונית לעומת●
  התקופה שקדמה לציונות?

 מה האחריות לזיכרון השואה המוטלת על הפרט? ועל החברה? ועל מוסדות הדת?●
  ועל המדינה?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  מנהגי האבלות של ט' באב1

  תשעה באב הוא יום תענית מדרבנן ושיא תקופת האבלות של ימי בין המצרים. תענית זו נמשכת מערב עד ערב (ולא מבוקר עד ערב) וכוללת את כל
 חמשת העינויים הנהוגים ביום כיפור. (אכילה, שתיה, רחיצה, סיכה, איסור נעילת הסנדל, איסור על תשמיש המיטה (יחסי מין))
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 "צום נזכור" (15 דקות):5.
 נקרא את הקטע העוסק ביוזמת צום נזכור – אפשר לבקש מאחד המשתתפים לקרוא בקול.

 לאחר מכן ננחה דיון:
 בטקסט נכתב: "יוזמה שמבקשת לחבר יהדות וישראליות, שימור זיכרון במרחב●

 האישי והציבורי, ויצירת מנהג חדש אבל עתיק יומין". עד כמה לדעתכם ניתן ליצור
 חיבור שכזה?

 מה עמדתכם האישית בקשר לחיבור הזה?●
 היהדות נזהרת מאד מהכנסת חידושים ("חדש אסור מן התורה") אך מצד שני●

 מעודדת התייחסות אקטיבית לאירועים משמעותיים שקורים בחיי האומה (פורים,
 חנוכה, וגם יום העצמאות , יום שחרור ירושלים שנקבעו כי יש לומר בהם הלל, וגם

 אירועים 'עצובים' כמו צום גדליה, תענית אסתר). היהדות אף נותנת תוקף למנהגים
  שבאים 'מלמטה' ("מנהג ישראל דין הוא).

 האם נכון לדעתכם לקבל על עצמנו הוספת צום ביום השואה? הסבירו את עמדתכם.
 אילו דרכים נוספות קיימות כדי לוודא שזיכרון השואה יהיה משמעותי גם לדורות●

 הבאים?
 עד כמה החוק הקיים יכול לאתגרים שיוצבו בפני זכרון השואה בדורות הבאים? מה●

 מגבלות החוק הקיים?
 מה הייתם מבקשים לתקן בחוק כדי שיתאים יותר בדורות הבאים?●
 כיצד לדעתכם נכון לקדם את יוזמת צום נזכור – באחריות הפרט או ארגונים●

 אזרחיים? הרבנות הראשית? מוסדות המדינה? הסבירו את תשובותיכם.
 

 סיכום (10 דקות)6.
 נחלק לכיתה את השיר "חג חדש". נבקש מהמשתתפים לקרוא את השיר ואחר כך ננחה דיון קצר:

 שתפו בשורה שדיברה אליכם במיוחד.●
 איזה מסר ביקש שלנגל להעביר אלינו בשיר הזה?●
 עם איזה מן הטקסטים שקראנו לאורך השיעור מתקשר השיר הזה? באיזה אופן?●
 מה אתם יכולים לעשות היום כדי לקחת חלק בעיצוב זכרון השואה? ומה תוכלו●

  לעשות בעוד שנה? ובעוד עשר שנים? ובעוד 40?
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 1. זיכרון:
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  א. מדוע אנו מבקשים לשמר זיכרון?

 ב. אילו אירועים נשארו בזיכרון הקולקטיבי שלנו, ואילו התפוגגו במרוצת השנים? מה גרם לכך?

 ג. מהם הקריטריונים לבחירת אירוע שנרצה לשמור בזיכרון האישי/ הלאומי?
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 2. צום:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  א. מדוע אנו צמים?

  ב. מאילו סיבות אנו קובעים ימי צום?

 ג. אילו מטרות פעולת הצום מבקשת להשיג?
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 3. יום השואה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  א. מדוע נקבע יום מיוחד לזיכרון השואה?

 ב. כיצד ביקשו מעצבי 'חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה' לשמר את בתודעה הישראלית את זיכרון
  השואה?

 ג. אילו מטרות החוק משיג? מהם החסרונות שבו? באילו מרחבים (ציבורי, אישי, קהילתי) הוא פועל
 ובאילו לא?  

 ? 2 ד. מהם ההבדלים בין 'חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה' להלכות ומנהגי האבלות של ט' באב

  מנהגי האבלות של ט' באב2

  תשעה באב הוא יום תענית מדרבנן ושיא תקופת האבלות של ימי בין המצרים. תענית זו נמשכת מערב עד ערב (ולא מבוקר עד ערב) וכוללת את כל
 חמשת העינויים הנהוגים ביום כיפור. (אכילה, שתיה, רחיצה, סיכה, איסור נעילת הסנדל, איסור על תשמיש המיטה (יחסי מין))
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 ה. האם ישנה אחריות אישית לכל אדם לדאוג לזיכרון השואה?

 

 4. "צום נזכור":

 

 א. יוזמה שמבקשת לחבר יהדות וישראליות, שימור זיכרון במרחב האישי והציבורי, ויצירת מנהג
 חדש אבל עתיק יומין..

 האם לדעתכם ניתן ליצור חיבור שכזה?

 ב. היהדות נזהרת מאד מהכנסת חידושים ("חדש אסור מן התורה") אך מצד שני מעודדת התייחסות
 אקטיבית לאירועים משמעותיים שקורים בחיי האומה (פורים, חנוכה, וגם יום העצמאות , יום שחרור

 ירושלים שנקבעו כי יש לומר בהם הלל, וגם אירועים 'עצובים' כמו צום גדליה, תענית אסתר). היהדות
 אף נותנת תוקף למנהגים שבאים 'מלמטה' ("מנהג ישראל דין הוא).

 האם נכון לדעתכם לקבל על עצמנו הוספת צום ביום השואה?3.

 האם יש לדעתכם דרכים נוספות לוודא שזיכרון השואה יהיה משמעותי גם לדורות הבאים?4.
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 ולדיסלב שינגל / חג חדש (נכתב בגטו וארשה 1941-1943)
  

 חג חדש
  

 יהודים צריכים חגים,
 יהודים מוכרחים לזכור,

 כל שהיה בפסח ובפורים - - -
 ואם ההומנטאש1) שבור

 זאת משום... ש... המן...
 והמצות זו מצרים הקודרת...

 דגל בצבעים
 הוא מזכרת, שהתורה,

 והמינים - והסוכה -
 לכל אלה יש איזו סיבה,

 כל אלה זיכרונות.
 נסים, אירועים וזמנים...

 תחלוף המלחמה הנוראה
 שאת היהדות משסעת

 לגזרים, סמרטוטים ורבעים...
 יהודים הרי יותרו,

 יגיחו מאי שם בוקר כלשהו
 דרישת שלום ממוות להביא...

 
 יהודים צריכים חגים

 יהודים מוכרחים לזכר,
 כי נס הציל העם מאבדון,

 כמו חג הסוכות,
 מזמנים אלו יותר

 
 חג חדש: לא סוכות - מקלטים.

 פעם בשנה ביום השחרור
 יוזמנו אורחים

 על דרגשים במקלטים,
 במאורות -  במרתפים

 כבתפילות ישביעו
 לב מלא שמחה ואמונה.

 
 לנושאי הפולחן יהיו

 האת, הקלשון, המוט עם הפטיש,
 צום יהיה, כפי שבמקלטים היה.

 הזקנים יבכו,
 הצעירים יקשיבו
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 לכל אשר ארע בימי האקציות, הבלוקדות2)...

 
 לילדים יספרו,

 שבמקלטים אלו חיו
 ללא אויר, שבועות, חודשים...

 כאן בחושך ליד הקירות
 חיכו, חיכו זמן רב

 למשב רוח ראשון, לחופש ושמש...
  

 הזקנים יברכו,
 הצעירים ילעגו על

 שסבא הפליג בהתלהבותו.
 "יאמר הזקן כל שיחפץ

 ודאי כאותה בדיה:
 "משה חוצה את הים..."

 
 בשעת בין-ערביים יצאו מן המרתפים,

 שלוה תצפה להם,
 עולם יפה, טוב יותר וחדש יותר

 ברגיעה, באור, בביטחון
 לסעודת ערב חגיגית יסבו,

 יגישו עוגת צלב קרס בדבש מהבון3)...
  

______________ 
 1) הבלוקדות:

  ההומנטאש - אוזני המן באידיש
(2 

 3) ה"בון" כרטיס הקצבת המזון בגטו וארשה.
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