
 

 

 

 " אנחנוי " ימ

בראשית דרכה של מדינת ישראל, בתהליך עיצוב סמלייה הלאומיים והוספת מועדים לימים הלאומיים  

בלוח השנה העברי, ראו משמעות ביצירת סמיכות בין יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי  

ומבחינת  צה"ל ונפגעי פעולות האיבה לבין יום העצמאות. הימים עוצבו ברוח דומה מבחינת חקיקה, 

 טקסיות היום.  

כיום יש המבקשים להתייחס לא רק לסמיכות בין הימים אלא גם לרצף שלהם כעשרת הימים.  

עשרת ימי   -התבוננות זו שואבת השראה מהימים שבין א' תשרי, ראש השנה, לי' בתשרי, יום כיפור 

 תשובה. 

נוכיים המבקשים לעסוק אנו מביאים כאן שתי תפיסות, מקורות השראה ומשאבים עבור צוותים חי

 עם כיתות תאומות.  בעשרת הימים הללו

 עשרת ימי תודה:       .1

'עשרת ימי תודה' הם הימים שבין יום הזיכרון לשואה ולגבורה לבין יום העצמאות. אלו הם הימים  

הלאומיים שמתחילים בצד האפל של הכוח האנושי, באובדן ובמה שאין, מסתיימים בהישג המופלא, 

בישותה של מדינת ישראל ובהבטחה שלה להיטיב עם האנושות. בהשאלה מהמסורת היהודית של 

'עשרת ימי תודה'    –'עשרת ימי תשובה', ימי חשבון הנפש האישי המסתיימים ביום הכיפורים 

המסתיימים ביום העצמאות, מבקשים להכניס אל לוח השנה העברי מסורת ישראלית חדשה של  

 ל כל החיובי והטוב המצוי בה, בהודאה על הטוב ובהודיה. התבוננות חברתית ע

כשם שאנחנו מציינות ומציינים את 'עשרת ימי תשובה', שהם ימי חשבון נפש בין אדם לעצמו, לזולתו  

יהודים   -ימים שיעסקו ביחסים שביננו  –ולאלוהיו, כך אנחנו מבקשים לציין את עשרת ימי תודה 

מדינת ישראל, ימים שבהם נשוחח על אודות המושג תודה  בתפוצות, ויהודים בישראל, לבין

הכרת הטוב והשתאות על הפלא, על שזכינו לכונן מדינה, ומודעות   –והמשמעות הכפולה שלו 

 (.עשרת ימי תודהלמורכבויות ולאתגרים, לכל מה שדורש תיקון. )לקוח מתוך האתר של 

בית מדרש לצעירות וצעירים מכל גווני   -מדרשה ישראלית'  -היוזמה נוסדה בקרב קהילת 'בית פרת 

 תמצאו שפע של תכניות ומערכים לשימושכם.ן.  אתר היזמההחברה הישראלית. ב

 

 הצעה לפעילות: 

תלמידים.ות, כל קבוצה תשתף בשלושה דברים עליהם היא רוצה להביע   3-4התחלקו לקבוצות בנות 

, או הצטלמו כשאתם  Zoomאו סרטון ערוך של שיחת  Flipgridתודה. הקליטו את הברכות על גבי 

 מחזיקים בידיכם כרזה שהכנתם מראש ושתפו את הכיתה התאומה בברכה. 

https://tentoda.org/


 

 

 

 

האם הבעתם הודיה על אותם   –הכיתה התאומה, צפו בהם ושוחחו  לאחר שתקבלו את הסירטונים מ

 דברים? האם היו הבדלים? האם הדברים שהכיתה התאומה אמרה הם הדברים להם ציפיתם? 

 מוקלטת.  zoom, שיחת Flipgrid כלי דיגיטלי מומלץ:

עשרת ימי תודה, ולעשות אותה ביחד עם הכיתה  –מוזמנות.ים לבחור פעילות מתוך אתר  

אומה. ודאו שכל פעילות שאתם בוחרים יש בה אלמנט של שיתוף ולמידה הדדית / יצירת  הת

 שיח.

  

 עשרת ימים של "אנחנו":       .2

אברהם אינפלד הוא דמות מוכרת בתחום העמיות היהודית בשל התיאוריות שניסח אודות אתגרי  

והקדיש את חייו לעבודה חינוכית   21 -היהדות, והמשמעות של להיות חלק מהעם היהודי במאה ה

בתחום. אברהם נולד בדרום אפריקה וגדל במשפחה ציונית מאוד בעלת תחושה חזקה של שייכות 

 , עלה ארצה ולמד היסטוריה של עם ישראל ומקרא, ומשפטים. 16, בגיל 1959לעם היהודי. בשנת 

)המכונים לחינוך יהודי ציוני( מוסד חינוכי ללא  מלי”ץ, לאחר שליחות בארה"ב, הקים את 1970בשנת 

כוונות רווח, שעובד עם צעירים מישראל ומהתפוצות במטרה לטפח ולחזק את הזהות היהודית כחלק  

 ממארג פלורליסטי של חיים יהודיים ולהכיר במרכזיותה של מדינת ישראל. 

.  Days of We Nineעשרה ימים של "אנחנו",  -המצורף פורס אינפלד את היזמה שלו  בסרטון

הסרטון באנגלית ויכול לשמש השראה לשיח על הקשר שבין יום הזיכרון לשואה ולגבורה לבין יום  

 .הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה ויום העצמאות

הימים שונה, לגבי כל אחד מהם קיים חוק במדינת ישראל כיצד לציין אותם,  למרות שאופיים של 

מועדים אלו מצויינים על ידי יהודים ברחבי העולם ולא רק בישראל. הימים מייצרים רצף של עמיות  

  שניתן לדון עליו עם התלמידים בכיתות התאומות.

ים מכאן לא רואים משם", השיח משמעותי לקשרי התאומות מאחר והוא מתייחס ל"דברים שרוא

ומאפשר התבוננות על הימים המשמעותיים האלה מנקודת מבטו של האחר. ניתן לקיים שיח  

 באמצעות יצירת מפת חשיבה שיתופית המאפשר כתיבת תגובות 

 

 

 

https://melitz.org/language/he/
https://youtu.be/eLSxQRG0i3s


 

 

 

 

, המורה יכולה להכין את הלוח Gmailנעשית באמצעות חשבון  Coggleיצירת חשבון ב  •

 , אפשר גם ליצור את מפת החשיבה ביחד בכיתה.התלמידים דרך כתובות מיילולהזמין את 

•  

 שאלות לדיון: 

 כיצד יש לציין את יום השואה? •

מה דעתכם על ציון יום השואה בתאריך שקבעה מדינת ישראל, שבוע לפני יום הזיכרון לחללי   •

 -השואה הבינלאומי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה ויום העצמאות, לעומת התאריך של יום 

 שנקבע ביום השנה לשחרור מחנה ההשמדה אושוויץ?  27.1

 כיצד יש לציין את יום העצמאות? בישראל? בתפוצות?  •


