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הקדמה למורה 

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

של הנופלים, שחברים וקרובים של הנופלים בחרו לשתף, קמים לתחייה 
על המסך ומעניקים ליקיריהם נצח. בבסיס הפרויקט עומדת האמונה 

שהזיכרונות נושאים משמעות יותר מיום אחד בשנה. 

בכל שנה אנו פונים ליוצרים צעירים בתחום האנימציה בבקשה להנציח רגעי 
מפגש וחסד בחיי הנופלים. היום הפרויקט מונה יותר מ-40 סרטים, ובכוונתנו 
לבסס מאגר זיכרונות וירטואלי ישראלי רחב ממדים. את כל הסרטים ומערכי 

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

לכבוד יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה, יצרנו 
מערכי שיעור העוסקים בזיכרון ומותאמים לעבודה מקוונת המתאימה לימים 

אלה אשר אינם מאפשרים מפגשים פנים אל פנים. בשיעור, שאורכו 40 
דקות, תוכלו למצוא שאלות המעוררות שיח ורעיונות אחרים לעיסוק בנושא. 

אנו מאחלים לכם הצלחה וימים טובים,

צוות הפרויקט 

bac.org.il
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 פנים. יום. 
זיכרון.

https://www.bac.org.il/specials/project/pnym-yvm-zykrvn?language=he
https://www.bac.org.il/specials/project/pnym-yvm-zykrvn?language=he
https://www.bac.org.il/specials/project/pnym-yvm-zykrvn/article/pnym-yvm-zykrvn-maarky-shyaavr
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במערך זה נעסוק בהנצחה - 
מהי מטרתה ובאילו אופנים 

היא מתקיימת.

 פנים. יום. 
זיכרון.

חלק שני )20 דקות(חלק ראשון )20 דקות(

סה׳׳כ: 40 דק׳
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 הנצחה
מהלך השיעור
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עבודה עם טקסט	 

משימת כתיבה אישית	 

צפייה בסרט	 

משימת כתיבה אישית	 

דיון על הסרט	 

סיכום השיעור	 

מהלך השיעור
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הנצחה

במערך זה נעסוק בהנצחה - 
מהי מטרתה ובאילו אופנים 

היא מתקיימת.

 פנים. יום. 
זיכרון.
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למורה: אפשר לקרוא את שלוש השורות הראשונות בלבד. 

 נציג לתלמידים את הטקסט )הטקסט מופיע גם כנספח( ונקרא אותו יחד. 
אפשר להציע לאחד התלמידים להקריא. 

עֹוָלם,   ְכָלל ָבּ ה ְמַשְׁמִרים ִבּ ֶמּ רֹון? ַבּ ה ְמַשְׁמִרים ִזָכּ ּוִמי ִיְזּכר? ּוַבֶמּ

ֲאַטיָמה  ָאה ֲעֵמָקה ַבּ חֹם ָגְבַה ּוְבַהְקָפּ ֶמַלח ּוְבֻסָכר, ְבּ ְמַשְׁמִרים ְבּ
ִיּבּושׁ ּוַבֲחִניָטה. ֻמְחֶלֶטת, ְבּ

יֹוֵתר הוא רֹון ַהטֹוב ְבּ ֲאָבל שִׁמּור ַהְזָכּ

תֹוְך ַהְשְׁכָחה ֶשַׁאף ְזִכיָרה ַאַחת ְלַשְׁמרֹו ְבּ

ל ֹא תּוַכל ְלעֹוָלם ַלְחד ֹר ְלתֹוָכּה ּוְלַהְפִריַע ֶאת ְמנּוַחת ַהֶנַצח

רֹון. ֶשׁל ַהְזָכּ

קריאה משותפת של קטע מתוך השיר "מי יזכור את 
הזוכרים" של יהודה עמיחי )"פתוח סגור פתוח"(.

סקירה קצרה של המורה:  

בשיר שקראנו עמיחי שואל 

כיצד משמרים זיכרון. 

השאלה מובילה אותו 

לחשוב על מגוון האופנים 

שבהם אנו משמרים דברים 

בעולם. 

חלק שני  | חלק ראשון 
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במערך זה נעסוק בהנצחה - 
מהי מטרתה ובאילו אופנים 

היא מתקיימת.

 פנים. יום. 
משימת כתיבה אישית: זיכרון.

מה היא מבחינתכם המשמעות של המושג שימור? 
 אילו דרכים אתם מכירים לשמר זיכרון?

איזו דרך שימור אתם מעדיפים? 

נבקש לשמוע תשובות של שלושה-ארבעה תלמידים. 
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במערך זה נעסוק בהנצחה - 
מהי מטרתה ובאילו אופנים 

היא מתקיימת.

 פנים. יום. 
זיכרון.

ננסה לברר עם התלמידים את המשמעות של המושג הנצחה. 

אפשר לכתוב את המילה "הנצחה" על "הלוח הלבן" ולאפשר 
 לתלמידים לכתוב מילים וביטויים בשמש האסוציאציות. 

אחרי כן אפשר לדון במילים ובביטויים שהעלו התלמידים ללוח:

איך אתם מבינים את המילה הנצחה? 	 

 אילו מילים נגזרות מאותו השורש )נצח, ניצחון, 	 
ניצוח, התנצחות...( ואיך זה קשור לזיכרון? 
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במערך זה נעסוק בהנצחה - 
מהי מטרתה ובאילו אופנים 

היא מתקיימת.

 פנים. יום. 
זיכרון.

נציג לפני התלמידים את פרויקט "פנים. יום. זיכרון." 

הנחיה לפני צפייה: הקולנוע הוא מדיום שמאפשר ליוצר לספר סיפור 
באמצעות מגוון כלים: נקודת המבט )האדם שמספר את הסיפור(, צבעים, 

פסקול, דימויים - אלה נבחרים בקפידה כדי לשרת את הסיפור. 

אנחנו עומדים לצפות בסרט אנימציה קצר לזכרה של קרן טנדלר, שנהרגה 
במלחמת לבנון השנייה. שימו לב במהלך הצפייה לאמצעי המבע הקולנועי 

השונים ולאופן שבו משתמשים בהם כדי לספר לנו את סיפורה של קרן. 

<< צפייה בסרט "מים שקטים", לזכרה של קרן טנדלר

חלק שני )20 דקות(

למורה:  
 	

מומלץ לקרוא עוד על קרן טנדלר בעמוד 
הפרויקט. 

 	
להוריד מראש את הסרט מיוטיוב למחשב.על מנת למנוע "דיליי" בהקרנת הסרט, יש 

 	
המסך עם התלמידים ולהשתיק את שאר כדי לצפות יחד בסרט, מומלץ לשתף את 

הקולות.

 	
לאחר הצפייה נפתח את הסאונד לדיון 

משותף.

על התלמידים לכתוב את השאלות 
לפני הצפייה: 

מה קורה לקרן כשהיא נמצאת 	 
מתחת למים? 

באיזה שלב בסרט אנחנו עוברים 	 
בין העולמות?

6

| חלק שני ן  חלק ראשו

https://www.youtube.com/watch?v=OsIsiIGvk4o&amp=&list=PLB6586E09799B4F4C&amp=&index=7
https://www.bac.org.il/specials/project/pnym-yvm-zykrvn/article/krn-tndlr?
https://www.bac.org.il/specials/project/pnym-yvm-zykrvn/article/krn-tndlr?
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 פנים. יום. 
זיכרון.

לאחר הצפייה בסרט נפתח את הסאונד ונאפשר עיבוד משותף:

מה הבנתם מהסרט? 	 

מה קורה לקרן כשהיא מתחת למים?	 

מה היא עושה להליקופטר? למה הוא חוזר לטוס, ולאן? 	 

* המורה יכול לענות בקצרה על השאלות שעלו לדיון או לבקש מאחד התלמידים לעשות זאת.

 

הסיפור(, צבעים, פסקול, דימויים וכו'. המבע הקולנועיים: נקודת מבט )המספר של < פה המקום להזכיר לתלמידים מהם אמצעי 
< נבקש לשמוע תשובות של כמה תלמידים.

כתיבה אישית: 
אילו תחושות עורר בכם הסרט?	 

בחרו אמצעי מבע קולנועי אחד או בשני אמצעים 	 

שתרמו לתחושות האלה והסבירו כיצד הם עשו זאת.
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במערך זה נעסוק בהנצחה - 
מהי מטרתה ובאילו אופנים 

היא מתקיימת.

 פנים. יום. 
שאלות נוספות לדיון:זיכרון.

כיצד בחרו היוצרים להציג את קרן? 	 

מדוע לדעתכם בחרו קרוביה של קרן לספר דווקא את הסיפור הזה? 	 

באיזו דרך מנציח הסרט את זכרה של קרן? מה דעתכם על דרך זו?	 
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 פנים. יום. 
זיכרון.

סיכום
הפרויקט "פנים. יום. זיכרון." מאפשר לחברים ולקרובים להחיות ולהנציח 

רגע, זיכרון, ומזמין אותנו ביום הזיכרון להכיר ולזכור את יקיריהם כפי שהם 
הכירו וזוכרים אותם; להנציח את זכרם דרך רגעים מחייהם, ולא דרך מותם.

הצעה למשימת כתיבה אישית: 
בדומה לסרט, גם המוח שומר זיכרונות – מראות, צלילים, ריחות, מגע, 

רגשות. בחרו דמות בעלת משמעות שחשוב לכם לזכור. איך אתם זוכרים 
אותה? אילו חושים, רגשות וזיכרונות היא מעירה בכם? מה חשוב לכם 

לזכור? אילו עשיתם עליה סרט, כיצד הייתם בוחרים להציג אותה?

הצעה למשימה יצירתית:
כתבו תסריט קצר על מישהו שאתם רוצים לזכור; לאו דווקא מישהו 

שאיננו. חשבו על הרגע שהייתם רוצים להנציח כדי לספר את סיפורו.   

למורה:  

 	
אפשר להציג שקופית ובה הנחיות: 

מותר לכתוב דברים שאינם נשמעים 

לחוקי המציאות, מותר להמציא סיפור, 

מותר להשתמש במוזיקה. 

 	
אפשר לפתוח תיקייה בדרייב לצורך 

העלאת התסריטים של כל התלמידים 

או לבקש מהם להגיש אותם. 
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במערך זה נעסוק בהנצחה - 
מהי מטרתה ובאילו אופנים 

היא מתקיימת.

 פנים. יום. 
זיכרון.

< נספח
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