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השואה  בנושא  והעיסוק  הלימוד  את  מוביל  ושם  ביד  השואה  להוראת  הבין־לאומי  הספר  בית 

ומשמעויותיה בקרב קבוצות חינוכיות מגוונות ובטווח גילאים רחב. 

אדם  כבני  הם,   באשר  המכינות  חניכי  בקרב  ומעמיק  עכשווי  דיון  מקיימת  הדרכות  מחלקת 

וכאזרחי מדינת ישראל. הדיון והעיסוק מעניקים לחברי המכינות תרומה גדולה בגיבוש זהותם, 

במעגלי  חברתית  עשייה  עידוד  עם  יחד  החברתית  המודעות  והגברת  עולמם  תפיסת  הרחבת 

החיים השונים.

    אנו מציעים מספר אופני פעילות:

יום פעילות ביד ושם   >>

יום עיון העוסק בנושאים כגון שאלת מנהיגות במשבר, דילמות ערכיות בתקופת השואה, חברה ישראלית והשואה 
והשאלות הגדולות בעקבות השואה.

יום זה יכול לכלול סיור במוזיאון לתולדות השואה לצד ביקור באתרים שונים בקמפוס יד ושם, תוך שילוב מעגלי 
שיח המעלים שאלות משמעותיות הנוגעות לתכנים שהועלו במהלך היום ובחינת מידת הרלוונטיות שלהן לימינו.

27 בינואר - יום השואה הבין־לאומי ביד ושם פעילות לילה ייחודית לציון י' בטבת /   >>

לתולדות  במוזיאון  ודיון  שיח  מעגלי  של  פעילות  ובמרכזה  השונות  המכינות  לחניכי  המיועדת  ייחודית  תכנית 
השואה באחד מימי הזיכרון. 

"קהילה יוצרת זיכרון" - פרויקטים קהילתיים – במרכזי פעילות של המכינות  >>

עיצוב  פרויקט  וקיום  פיתוח  לשלב  מציעים  אנו  המכינות  מקיימות  אותו  המגוון  ההתנדבויות  מערך  במסגרת 
זיכרון עם אוכלוסיות היעד השונות. הפרויקט מציע פלטפורמה לעשיה למען הקהילה בהובלת חניכי המכינות 
ובליווי מקצועי של יד ושם ובמרכזה עיסוק בזיכרון השואה בכלים עכשוויים.  תהליך של לימוד ועשיה ששיאו 

יוצג סביב ימי הזיכרון – י' בטבת / יום השואה הבין־לאומי / יום הזיכרון לשואה ולגבורה. 
יום  זיכרון סביב  יצירה אומנותית, עצרת   : כגון  ביטוי באפיקים שונים  לידי  יכול לבוא  עיצוב הזיכרון הקהילתי 

השואה וכד'.

פעילות יד ושם במכינות   >>

וג'נוסייד?  בין שואה  מה  המונים?  לרוצחי  אדם  בני  הפכו  כיצד  כגון:  נושאים  במגוון  בדיון  מלווה   TED הרצאת 
זיכרון השואה בעידן ללא ניצולים.

פעילות ניידות חינוכיות
"תהודת זהות" - ניצולי השואה הנם שריד אחרון לתקופה משמעותית בעיצוב זהותנו. פעילות הניידת    -
מאפשרת לדון בדמות הניצול מזוויות ומנקודות מבט שונות. תהליך המורכב של שיקומם וחזרתם  לחיים, סיפור 

קליטתם בארץ לאחר השחרור ומורשתם בחברה הישראלית.
"על אנושי" - פעילות הניידת עוסקת בהצלה בתקופת השואה. נושא זה מזמן דיון ומחשבה בנוגע לנטיות    -

האנושיות של האדם, ביכולתו לראות את מצוקתו של האחר ובשאלה מהו טבע האדם ושאלת הבחירה בטוב.
פעילות הניידת חושפת את החניכים למגוון סיפורי הצלה שהתרחשו בתקופת השואה. במהלך הפעילות, נפגשים 

החניכים עם דרכי הצלה מגוונות, עם מצילים שונים ועם הדילמות המוסריות הקשורות לסוגיית ההצלה.
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