
 

 

  ?איך מציינים זיכרון בימי קורונה

  :"זיכרון .יום .פנים"

רסיסי . הוא מיזם אומנותי שמנציח זיכרונות מחייהם של נופלים באמצעות סרטי אנימציה." זיכרון. יום. פנים"פרויקט 

קמים לתחייה על המסך , שחברים וקרובים של הנופלים בחרו לשתף, ם בחייהם של הנופליםרגעים קטני , זיכרון

  . בבסיס הפרויקט עומדת האמונה שהזיכרונות נושאים משמעות יותר מיום אחד בשנה. ומעניקים ליקיריהם נצח

היום הפרויקט . נופליםבכל שנה אנו פונים ליוצרים צעירים בתחום האנימציה בבקשה להנציח רגעי מפגש וחסד בחיי ה

, את כל הסרטים ומערכי השיעור. ובכוונתנו לבסס מאגר זיכרונות וירטואלי ישראלי רחב ממדים, סרטים 40- מונה יותר מ

  . בעמוד הפרויקט, אפשר למצוא באתר בית אבי חי, המתאימים למגוון שכבות גיל

יצרנו מערכי שיעור העוסקים בזיכרון ומותאמים , יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה קראתל 

תוכלו , דקות 40שאורכו , בשיעור. לעבודה מקוונת המתאימה לימים אלה אשר אינם מאפשרים מפגשים פנים אל פנים

  .למצוא שאלות המעוררות שיח ורעיונות אחרים לעיסוק בנושא

~  

   :המיזםי רטסדנה סביב ס 

   .עיצוב יום הזיכרון בקרב התלמידיםשותפים בו מרכזיים זיכרוןסוכני  אנשי חינוך הם– תימים כתיקונם והיום ביתר שאב

 יםמסר, שאלותאיזה , לתת לכםחשוב דגש איזה חשבו  -" זיכרון. יום . פנים" ימעבר לתכנים שיש באתר סביב סרט

  .חשוב לכם להעבירתפיסות של זיכרון ו

אפשר גם לבנות מערכים כמובן ו כדאי לחשוב איך לבחור ולהתאים, באתר מוכנים ואף מותאמי זום ישנם מערכים

  .בכוחות עצמיכם

  

  :שוב להתייחס אל שלושת הפרמטרים הבאיםח  -א

 :הסיפור האישי, המשתתפים שלכם, המדיום הדיגיטלי

  

  :המדיום הדיגיטלי .1

 להתמודד עם אתגר הזום הם דרך מותאמת יםהסרט ,  

 ושהם עוברים ) לא כדאי להקרין מיוטיוב(צריך לשים לב שהורדתם אותם למחשב לפני הסדנה : מבחינה טכנית

  .וםטוב וחלק בהקרנה בז

  בהקרנה וכן לעבות  )וכן ביוטיוב טבלה המצורפתקישורים ב נמצאים ב (קטעי ראיונות הקרנה של ניתן להוסיף

  .בקרוב גם יעלו קדימונים לאתר. )כפי שניתן לראות המערכים השונים שבאתר(טקסטים ושירים שונים של 

  



 

 

  :המשתתפים שלכם .2

 בדיבור או ,בלוח לבן ,ט'ניתן להשתמש בצ, בדיון חשבו איך הייתם רוצים לשתף אותם .  

 די להניח מצע לדיון על הזיכרוןכאלות מקדימות או להביא טקסט מקדים לפני הסרט כדאי לשאול ש.  

 וכן לשאלות  ולהמשיך לשאלות חשיבה על הסרט שאלות הקשורות בחויה שלהם מהסרטמומלץ להתחיל ב

 .רחבות יותר על מהות הזיכרון

  

  :הסיפור האישי .3

  במילים  אפשר להביא ראיון איתו או לתת, רכאמו .ונקודת מבטו ל סיפור עומדת דמות של המספרכ מאחורי

  .לקרב את המשתתפים אליה דבר שעשוי. עוד קצת רקע על הדמות שלכם

 יתן לבקש מראש מתלמידים להביא סיפור קצר על חלל שהם מכירים ולשלב במהלך הפעילותנ.  

  כרוןיז. יום .פנים"שבו משפחות שכולות משוחחות על יקיריהן ויחד עם הוא מיזם  "רים וזוכריםבחמת"מיזם". 

   . המיזם עם התלמידים וב על הצטרפות אלכדאי לחש .ליהםם שנעשו עי גם צופים בסרט

  

 ?מערך /איך נבחר סרטים  -ב

  :כדאי לחשוב על הדברים הבאים

 איזה תמות הייתם רוצים להעלות?   

 איזה דמות הייתם מעוניינים לשים בפוקוס?  

 ועוד רהחב/ אח/ הורים(חשבו איזה קול מתוך משפחת השכול תרצו להביא , תנקודות מבט שונו נןיש(. 

 מה יחבר את התלמידים שלכם?  

  :כלים באתר -לסיום   -ג

zykrvn-yvm-https://www.bac.org.il/specials/project/pnym  

  תקציר+ יםהסרטבאתר מופיעים כל.   

  ביסודי ועד מכינותהחל  – מערכים לכלל הגילאיםישנם. 

 ישנם מערכים שנבנו במיוחד עבור הימים הללו ומותאמים למדים הזום.  

 ליהדות התפוצות בשפה האנגליתהמיועדים מערכים  ישנם. 

 בקרוב יעלו קדימונים לסרטים. 

  

  remember.edu@avichai.org.il  :לשאלות נוספות

  צוות בית אבי חי,בהצלחה רבה וברכה לימים טובים


