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 וטיפוח פיתוחבזכות  יתאפשרו מיטביים הומניסטים למידה-הוראה תהליכי

 והטמעת אמתית לקחים הפקת תתאפשר כך. ידע בסיס ועל לצד המודעות
 .ההומניסטים הערכים

 .דעי  רבותת כפתיותא      ודעותמ עתד ישיותא -טיפוח  ומתוך  כך 
 

  .שאלות, נפש חשבון היא, לתפישתי, השואה הוראת
 . וכחברה אדם כבני עצמנו את נבחן אלו מתוך

 
 של כרוניקה אודות על לימודים תכנית אינה, השואה להוראת לימודים תכנית
 . מוות

 .ולחיים חיים של לימודים תכנית היא השואה להוראת לימודים תכנית
 ".מחר"ו" היום"ל" אז" בין", כאן"ל" שם" בין הוא הדיאלוג



 הינם השואה בעקבות והמשמעויות הלקחים הפקת, השואה נושאאם כך, 
 .ולחברה לאדם משמעות רבי תכנים

 
 :, רב שנתיתמשמעותית התמודדות ומעודדת מזמנת התכנית
 .באדם הלומד וטיפוח בלומד האדם טיפוח

  ומקוון אישי בין, אישי תוך: משמעותי שיח באמצעות
 שיח הומניסטי מכוון. נוצר
  מגוונות הלימוד דרכי
 את שמובילות מאידך ואנושיות רגישות, מחד עובדות על דגש שימת תוך

 .לתובנות ות/הצעירים ות/הלומדים
 אל כהעפלה הדרגתית הסתם ומן ורגשית ערכית, קוגניטיבית הינה הלמידה

 הורה של ודואג מוביל ליווי  ,)החינוכאית( שלי בליווי... האור אל כמסע... ההר
    -כרועה בפרפרזה, או אם תרצו, 

 . צלחהה   ייכותש   טחוןב  בודכ. ..ה את מטפחת היומיומית הלימודים שיגרת
 

-הישראלית-האנושית מהוויה נפרדת בלתי - וסמליה מושגיה על השואה
 .כחינוכאים - בנושא ומבוקר אחראי באופן" לטפל" הראוי ומן היהודית

 '? מדוע'ב ושעוסק כעס של קורבני מדיאלוג לעבור יש
 '? מה למען'ב שעוסק תקווה עם לדיאלוג

 ... לי עושה שזה במה אלא לנו שעשו במה לעסוק אין - בשנאה לעסוק אין
  - בהיסטוריה להתרחש שיכול ביותר הנורא הדבר

 . כהיסטוריה להיסטוריה שיתייחסו
  - בהיסטוריה להתרחש שיכול ביותר הטוב הדבר

 .כמצע להיסטוריה שיתייחסו
 
 



 . המשמעותי בנרטיב לעסוק במקום המזוויע לסיפור" בורחים"ה יש, לצערי
 . שלה ובסיפורים שלה בלקחים לעסוק יש השואה של זכרה את לשמר רוצים אם

 .העתיד כבניין היסטוריה
 ולהתחיל שנאה על להתחנך להפסיק בכדי בוגרים מספיק ישראל תלמידי
 הדמעות מעולם מעבר - השואה בהוראת העצמה .האהבה ערכי על להתחנך
 . חברתי צדק, לחלש דאגה; חברתית מחויבות של לעולם

 ...בצלם האדם, האחר זכות מקור את לטפח יש לאומיים ערכים לצד

 
 סמל - העמלק זכר את למחות מחויבים אנו בפרט וכמחנכים בכלל אדם כבני
 . שבתוכנו בזה גם, ברוע םולהילח - הרע
  העמלקיות מפני מחסינות שנהנים אומה או אדם אין
 : הרוע סמל היא העמלקיות, שכן
 . הפטרונות היא
 . לאחר וההתנכלות השנאה היא
 . לחלשים התאכזרות היא
 .ומין גזע, דת פי-על התיוג היא

 את יחווה לא עם ואף אדם שאף בכדי לנו שנעשה הרוע את ולהזכיר לזכור עלינו
 .העמלקיות רוע

 ביגון התבצרות וללא בחמלה זאת
 - החזון למימוש כמנוף אלא
  תהליך הוא חינוך
 .הלימודים)ושנות(  שנת( כל) במהלך הללו בנושאים לעסוק יש ולכן

 


