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?איך מתייחסים לימי הזיכרון בחינוך לגיל הרך

עקרונות התייחסות: על ימי הזיכרון בחינוך לגיל הרך

ל וקורבנות פעולות האיבה"על ההבדלים בהתייחסות לשני ימי הזיכרון לשואה ועל יום הזיכרון לחללי צה

על  המיוחד בטיפול בימי הזיכרון עם ילדים צעירים בצל משבר הקורונה 

תפקיד הגננות והמורות

תפקידי ההורים ובני המשפחה האחרים

דוגמאות של ספרי ילדים

פוסטים בבלוג שלי בנושא



איך גיבשתי את עמדותיי בנושא



מה מיוחד באופן שבו מתייחסים הילדים                

?לימי הזיכרון 

האופן שבו הם חווים אירועים תלויה לטוב ולרע בסביבה שבה הם  •

שנבנית עבורם על ידי הורים וצוות חינוכי  הביטחון חיים ובמידת 

במסגרות החינוך

באופן  בזיכרון המידע שנמסר לילדים מאוחסן , בהיעדר ידע היסטורי•

על דמויות  , "ורעים" טובים"מידע על ]לא מי יודע מה מאורגן
בלבול של זמנים שעלול להלחיץ;והתרחשויות מתערבב לו בתודעה

ילדים מפרשים באופן אקטיבי את המידע שהם מקבלים ומסיקים  •

מסקנות שעלולות להלחיץ אותם



ל על ההעבודה והאינטראקציות עם "השלכות של כנ

הילדים
איך הוא  , מה הוא מבין, נדרש תיווך שמהלכו בודקים כל הזמן מה הילד יודע•

מפרש מידע שניתן לו

המשחק הדרמטי של הילדים  , הציורים, חשוב לעקוב מקרוב אחרי ההתנהגות•

"מה מסתובב להם בראש"כדי להבין 

הכרחי לבנות סביבה שנוסכת בו ביטחון שהדמויות המבוגרות מווסתות את •

תגובותיהן הרגשיות גם באירועים קשים

יש לומר  [ גם בימי הזיכרון וגם בכלל]במקרה של מידע  על מוות במשפחה•

לילדים את האמת בטיפטוף ולא לברוח מתשובות והתייחסיות לשאלותיהם

חשוב לא להציף במידע ולהבין כמבוגרים שיש הבדל בין מה שאנחנו אומרים  •

שהילדים מביניםלבין מה 



בתיווך יום השואה לילדים צעיריםמיוחדים קשיים 

מפגש עם מופעי רוע ואכזריות בלתי נתפסים•

מפחידות  (רצח המוני, ריכוזמחנות , גטו)חשיפה לשיטות דיכוי•

חשש שהם עצמם ייפגעו מהןבמיוחד מתוך המחבה שקיים 

דמוניזציה של אנשים מסוימים  -חשיפה לשימוש מניפולטיבי בשואה•

וקורבנות של אחרים

מה שמגן עליהם הוא הבנה  ]קושי להתמודד עם משמעות המוות•

[המוותשל והאוניברסליות הסופיות חלקית לגבי 



קשיים מיוחדים בתיווך יום הזיכרון לחללי מלחמה 

ולקורבנות פעולות האיבה

נוגע בנו, המפגש עם מוות קרוב יותר•

דיון במשמעות יום הזיכרון  מוביל לא אחת להבנה חלקית ככל •

שתהיה שזה עלול לקרות לקרובים שלנו או לנו עצמנו

הזו" רשימה "ההבנה שכל אחד מאיתנו יכול להיכנס ל•



להתייחס לציורים ולמה ילדים אומרים על הציורים שלהם



הציור  נחום מהגן של חגית בן ליש סיפר על : מה הילד

זמןבשתי נקודות 

ביום השואה נחום אמר •

אידבכתבאותועודמגןזההרעיםשלהסמל.המלחמותעלציירתי"

".דוידמגןהטוביםשלוהסמל'דאו'בו

ארבעה חודשים מאוחר יותר באותה שנה התייחס לאותו ציור  •

שהם עצובים במלחמה  .את מלחמת השחרור[ "ציירתי]:ואמר

מלחמת  ":"הציור קיבל את הכותרת . "והיהודים נצחו ושהרבה מתו

".השחרור של ישראל



קרובשלמוות,הזיכרוןיום,השואהיוםכגוןנושאים

הקשבה והתייחסות בושיששיחתוךלתווךישמשפחה

להבעות רגשיות ומילוליות

מסירת מידע חד כיווני מהמבוגר  )יש להימנע  מהרצאות

בנושאים אלו( לילדים

משבר הקורונה מאפשר להורים לקחת אחריות ולשוחח 

עם הילדים על הנושא



לא ליזום פעילויות קבוצתיות  או במליאה עם ידלים  

צעירים  בנושא מוות וימי הזיכרון

מה אורי אור לב אמר על היוזמה של שי פירון לחייב תוכנית לימודים  •

:  מגיל הגן"הזיכרוןבשבילי "

"'?איך אפשר לספר סיפור כזה בכיתה א. זה לא חכם"•

לא לעודד השתתפות בטקסים



ספרי ילדים סביב יום השואה

לקריאה בבית









'ב-'לילדים בכיתות א



' ד-'לילדים בבית ספר יסודי כיתות ג



הזיכרוןספרי ילדים סביב יום 

לקריאה בבית







ספר ילדים רגיש ועדין על המוות-על מות ציפור



קישורים לפוסטים רלונטיים

התייחסות לימי הזיכרון בצל הקורונה•

[18.4.2020-פורסם ב]•

איך נסביר לילדים על יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי  •

?האיבהפעולות

2017מחשבות על יום הזיכרון במסגרות חינוך פורסם באפריל •

בובות כחפצי מעבר במלחמת העולם השניה ובואה•
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