
michal.l@chagim.org.il ,052-4281642 ,לפרטים נוספים: מיכל לוטן

תרבות הזיכרון היהודית-ישראלית

מסע זהותי ותרבותי בעקבות הזיכרון היהודי והישראלי, במבט על מועדי הזיכרון, החירות והתקומה 
הלאומית. למידה בית מדרשית מקורית ומאירת עיניים, המשלבת מקרא ומדרש, ספרות ושירה, הגות 
ויצירות אומנות. פתרון הלמידה מתמקד ברבדי הזהות האישית והמקצועית של המשתלמים, תוך 

שימת דגש על כלים מגוונים להוראה.

שלוש חטיבות תוכן )10 שעות אקדמיות בכל חטיבה(
 תרבות, זהות וזיכרון  – על מנגנון הזיכרון של חגי ישראל.   
 מועדי הזיכרון הלאומיים  – בסימן 75 שנה להקמת המדינה ו80 שנה למרד גטו ורשה.  
 לאור חזונם של נביאי ישראל  – הציווי המוסרי של מגילת העצמאות כאתגר חינוכי.  

חטיבה א' – תרבות, זהות וזיכרון
'לעם היהודי אין היסטוריה; לעם היהודי יש זיכרון!' – על סיפור ונרטיב, על זיכרון ושכחה.

החומרים מהם עשוי הזיכרון – על הדינמיקה ההיסטורית והפוליטית של תרבות הזיכרון היהודית.
זכור ושמור בדיבור אחד – שבת מאז ועד היום.

זכור את אשר עשה לך עמלק – פורים כחג הזיכרון.
זכר ליציאת מצרים – פסח כהזדמנות חינוכית לשיח חירות ואחריות.

חטיבה ב' – מועדי הזיכרון הלאומיים
בית ספר לרוח האדם – היסודות החינוכיים של מרד תנועות הנוער בשואה )לקראת 80 שנים 

למרד גטו ורשה(.
עץ יהודי על אם הדרך בין הגולה והגאולה – גלגולו של שיר.

לקריאת היזכור – תפקידם החינוכי והציבורי של ימי הזיכרון. 
עד דור עשירי – עיצוב זיכרון השואה בחברה הישראלית, מאז ועד היום.

בעקבות נערה ונער – המאבק על המדינה שבדרך בשירי אלתרמן.

חטיבה ג' - לאור חזונם של נביאי ישראל
חשיבות הסיפור המשותף – תהליך כתיבת המגילה, הניסיון ליצור אתוס משותף.

תקיים שוויון זכויות... על יסודות החירות – על הקשר שבין חירות ושוויון.
דין רודף צדק – עיון בסוגיות של צדק, צדקה, חוק ומוסר, אז והיום.

האמת והשלום אהבו – חינוך לתודעת שלום במציאות של עימות.
עצמאות 2023 – מפגש סיכום, על אתגרי החינוך לציונות שלנו כיום.

ניתן לשלב סיור )3-4 שעות אקדמיות(
 'החיטה צומחת שוב'  - סיור בבית השיטה.   
 מרד של תקווה  - סיור בבית לוחמי הגטאות.    

 מסביב למדורה  – סיור בבית הפלמ"ח.   
 'שהר הזיכרון יזכור במקומי...'  - סיור בהר הרצל.   
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