
 

 

 פרויקט חינוכי המשלב עדויות ניצולי שואה -בין זיכרון לחינוך -הוראת השואה

 ובית הספר לחינוך במכללת אחוהשיתוף פעולה בין "יד ושם" לבין דיקן הסטודנטים 

 

בשנים האחרונות גובר חששם של הוגים, מחנכים ומורים כי עם מותם של ניצולי השואה, אחד 

הנדבכים המשמעותיים בהוראת השואה יעלם. חשש זה מבוסס על תפיסת תרומתו של הניצול לתהליך 

קפרה, לכתוב  -דומניק לההלמידה. המפגש עם הניצול מותיר אצל המאזין טלטלה אמתפתית )

(, אשר מעצימה את רגשות המאזין, מדרבנת אותו ללמוד עוד על 2-16וב טראומה, ע"מ: היסטוריה לכת

 הנושא ומחזקת אצלו את המחויבות לנצור את זכרון הניצול והעביר את סיפור הניצול הלאה. 

של "טלטלה אמפתית" מבלי אלמנטים , אם בכלל, ניתן לעורר בתלמידים כיצדהאתגר כיום הוא 

ניתן לבנות אצל התלמידים מחויבות לסיפור ההיסטורי ולמסריו כיצד  ?שואה להעמיד מולם ניצול

באילו אמצעים מתודיים ראוי להשתמש כדי לעורר בתלמיד את תחושת הקשר האישי  ?ההומניים

 ?מבלי קשר אישי לניצול שואה

נט האתגר הפדגוגי האמור הוליד פרויקט משותף בין המחלקה להכשרת מורים ב"יד ושם" לבין דיק

הסטודנטים ובית הספר לחינוך במכללה האקדמית אחוה. הפרויקט הופעל כחלק ממערך היחידה 

סטודנטיות לחינוך והוראה ממסלול יסודי  04למעורבות חברתית של המכללה ולקחו בו חלק כ 

 וממסלול לחינוך מיוחד. 

במסגרת מספר פעמים עם ניצולי שואה  לחינוך מיוחד ולגיל הרךסטודנטיות הבמהלך הפרויקט נפגשו 

וקיימו איתם שיחה פתוחה ואינטימית הן על שגרת חייהם בהווה והן על  מחויבותן החברתית לקהילה

הכנה וחשיפה הסטודנטיות עברו בין שני הצדדים,  ליצור מפגש אינטימי כדימאורעות חייהם מהעבר. 

י השואה והן לרגישות באמצעות הרצאות מקדימות הן למצבם הרגשי, הכלכלי והמשפחתי של ניצול

 אותן עליהן להפעיל בשיחות עם הניצולים. 

כל אלו הכינו את הקרקע למפגש משמעותי ומרגש שפיתח אצל הסטודנטיות אמפתיה ומחויבות אישית 

, נחשפו במקביל לזיכרון השואה והדגיש בפניהן את הקושי העתידי בהוראת השואה ללא ניצולים.

את תחושת  במידת מהם פדגוגיות שונות שמטרתן לשחזר הסטודנטיות במהלך הקורס לדרכי

 פנים מול פנים. כזה האמפתיה של התלמיד עם הניצול לו היה מתרחש מפגש 

מתוך  אלמנטיםעל  (אפשרבאם היה ) ותבססהשכתבו הסטודנטיות מערכי שיעור סיכום, העבודת ב

מחויבות אישית  הסטודנטיות עם הניצול שלאחר המפגשים לא רקעדותו של הניצול אותו פגשו. 

של "האנשת ההיסטוריה"  שום שבדרך זו התלמיד עובר תהליכים, אלא גם מתלמדנהלסיפור אותו 

      .ועם המסרים העולים מסיפורוהניצול  עםבו הזדהות  יםומעוררעליו להבין אותה טוב יותר  יםקלמש

 אשר גם הוצגו בתערוכה בשבוע של יום השואה תוצרי הפרויקטלהלן חלק מ


