
 
 

ָּב ְּתָּא  זיכרון  - ַסב 
 :מטרות הפעילות

 העמקת ההיכרות בין חברי הקבוצה  .1
 הקבוצה תעסוק בשאלת הזיכרון כמאפיין זהותי.  .2
 הקבוצה תתעמק במשמעות היותנו בני חלוף . 3

 :הכנה מראש
 כלי קיבול  /כובע/ קופסא

 רמקול 
 הדפסת הנספחים 

 דפים
 כלי כתיבה

 אופציונלי*  -פתקים עם שמות המשתתפים
 

 : פתיחה ❖

כל אחד כותב על פתק משהו שמאפיין אותו שהיה רוצה להשאיר אחריו בעולם כמזכרת.  
זה יכול להיות כל דבר. גיטרה, מסקרה, בית ספר למוזיקה שיקים. ממש ממש כל דבר 

תופס כל עוד זה משהו שמאפיין את האדם שכותב אותו. לא צריך לכתוב הסבר, רק את 
 הדבר עצמו.

שכל משתתף כותב דבר אחד, אסוף את כל הפתקים לתוך הכובע/ קופסא )או כל  לאחר
 כלי קיבול אחר( וערבב אותם.

כעת, כל משתתף במעגל שולף פתק אחד מהקופסא ועליו לנסות לנחש מי כתב את 
הפתק מבין משתתפי הקבוצה. לאחר שמתאימים את זהות הכותב לפתק, מי שכתב את 

 הוא בחר לכתוב דווקא את מה שכתב. הפתק מספר קצת יותר למה 

 אסוף חזרה את הפתקים ושמור אותם לסוף הפעילות.  

 : גוף •
• Dust in the wind- יר. מומלץ לחלק גם את מילות השיר השמע לקבוצה את הש

 )מצורף בנספחים(



 
 

 לאחר השמעת השיר נערוך דיון ונעמיק בשאלות על משמעות וחשיבות הזיכרון: 

 -דיון •
 משמעות השיר?   ימה .1
 האם יש משמעות לקיום שלנו בעולם הזה בעיניכם? מהי?  .2
 האם המחשבה הזו מאיימת, או שהיא דווקא מעודדת?  .3
 שנים?  10שנה אחרי שתמותו? ומה לגבי  100חשוב לכם שיזכרו אתכם  .4
 האם חשוב שנזכור את מה ואת מי שהיה לפנינו? מדוע?  .5
 שהייתם או את המעשים שעשיתם? מה יותר חשוב לכם, שיזכרו את האדם  .6

 
 העשרה אופציונלית- 

קח את הפתקים שכתבו המשתתפים בתחילת הפעילות ואת הפתקים עם שמות  
המשתתפים שהכנת מראש והנח את כולם על הרצפה עם הפנים כלפי מטה  

 במעורבב.
ניתן לחלק את הקבוצה לקבוצות ולערוך את השלב הבא כתחרות או להמשיך בצורת 

 דים, לשיקול המנחה.סבב כיחי
 משחק הזיכרון: 

 כל משתתף/ כל קבוצה בתורם צריכים להתאים בין שם המשתתף לפתק שהוא כתב. 

 

 

 
 סיכום: ❖
 חנן פורת •

 -*במידת הניתן מומלץ להרחיב מעט על דמותו של חנן פורת
מי היה חנן פורת? במידה ויש אדם שמכיר, עודד אותו לספר על  -שאל את הקבוצה

 הדמות.  
במידת הצורך ספר את קצת מתוך המידע המובא כאן )מוזמנים לקרוא גם מעבר 

 ברחבי האינטרנט( 

מלחמת   שממנו פונה עם שאר ילדי המקום בתחילת, כפר עציון קיבוץחנן פורת גדל ב
ולחם  צנחניםירת בש .הוסמך לרבנות עבור שנים מספר היה תלמיד ישיבה וכ .העצמאות

אחר ל  .העיר העתיקה והשתתף בשחרור ,קרב על ירושליםב מלחמת ששת הימיםב

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94_%D7%9C%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%A2%D7%9C_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94


 
 

שירת   מלחמת יום כיפורב  ן.המלחמה פעל לחידוש ההתיישבות היהודית בכפר עציו 
מפגז מרגמה שפגע ישירות בכתפו, אך לא  תעלת סואץבחזית הדרום ונפצע קשה ב

ישיבת הר  נמנה עם מייסדי ,גוש אמונים התפוצץ. לאחר המלחמה היה ממקימי
 .הקים את המכינה הקדם צבאית "אלישע" בחבל יריחו  ואף אלון שבותב עציון

דוגמה עם השנים הפכה דמותו של הרב פורת לדמות המייצגת חיבור בין דתיים וחילונים. 
, קובץ מכתבים שכתב לאחר מלחמת ששת הימים  לכך היא ספרו "את ענת אנכי מבקש"

המכתבים עוסקים במגוון נושאים   .חזרה בתשובה לנערה חילונית שעברה תהליך של
 .ועוד  גאולה ,ארץ ישראל ,אמונה בתחומי

 תמונה של חנן פורת מצורפת בנספחים. 

 
חלק למשתתפים קטע שכתב חנן פורת והקרא בקול/ בקש ממישהו להקריא )מצורף 

 בנספחים( 

 בתשובה לשאלה אשר עסקה בחשבון הנפש האישי שלו, ציטט הרב פורת סיפור חסידי. 
"אמר לתלמידיו: אני עומד להסתלק מן העולם. אם תשאלו אותי איך הייתי רוצה שיזכרו 

לא הייתי אומר שאני רוצה שיזכרו אותי כאדם צדיק או קדוש, כי לא הייתי  אותי, 
כזה. גם לא הייתי רוצה שיזכרו אותי כאדם טוב, אני יודע כמה דברים שהיו אצלי  

שרציתי להיות   -הו, תזכרו אותי בדבר אחד לא טובים. אם תוכלו לזכור אותי במש
   טוב".

כל אדם רוצה שיזכרו אותו כך או אחרת. הדרך שבה אנחנו זוכרים אנשים אחרים   -אמור
והדרך בה אנחנו רוצים שיזכרו אותנו מראה לנו הרבה על הדברים החשובים לנו ועל  

 .הנקודות החזקות בזהות שלנו
 
 נספחים:  ❖

 תמונה של חנן פורת 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A9_%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A8_%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A8_%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%94


 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

בתשובה לשאלה אשר עסקה בחשבון הנפש 
האישי שלו, ציטט הרב פורת סיפור חסידי. 

"אמר לתלמידיו: אני עומד להסתלק מן העולם. 
רוצה שיזכרו אותי,  אם תשאלו אותי איך הייתי

לא הייתי אומר שאני רוצה שיזכרו אותי 
כאדם צדיק או קדוש, כי לא הייתי כזה. גם 
לא הייתי רוצה שיזכרו אותי כאדם טוב, אני 
יודע כמה דברים שהיו אצלי לא טובים. אם 
תוכלו לזכור אותי במשהו, תזכרו אותי בדבר 

 "שרציתי להיות טוב -אחד 

 

בתשובה לשאלה אשר עסקה בחשבון הנפש 
האישי שלו, ציטט הרב פורת סיפור חסידי. 

"אמר לתלמידיו: אני עומד להסתלק מן העולם. 
אם תשאלו אותי איך הייתי רוצה שיזכרו אותי, 

לא הייתי אומר שאני רוצה שיזכרו אותי 
כאדם צדיק או קדוש, כי לא הייתי כזה. גם 

כאדם טוב, אני לא הייתי רוצה שיזכרו אותי 
יודע כמה דברים שהיו אצלי לא טובים. אם 
תוכלו לזכור אותי במשהו, תזכרו אותי בדבר 

 "שרציתי להיות טוב -אחד 

בתשובה לשאלה אשר עסקה בחשבון הנפש 
האישי שלו, ציטט הרב פורת סיפור חסידי. 

"אמר לתלמידיו: אני עומד להסתלק מן העולם. 
רוצה שיזכרו אותי,  אם תשאלו אותי איך הייתי

לא הייתי אומר שאני רוצה שיזכרו אותי 
כאדם צדיק או קדוש, כי לא הייתי כזה. גם 
לא הייתי רוצה שיזכרו אותי כאדם טוב, אני 
יודע כמה דברים שהיו אצלי לא טובים. אם 
תוכלו לזכור אותי במשהו, תזכרו אותי בדבר 

 "שרציתי להיות טוב -אחד 

 

בתשובה לשאלה אשר עסקה בחשבון הנפש 
האישי שלו, ציטט הרב פורת סיפור חסידי. 

"אמר לתלמידיו: אני עומד להסתלק מן העולם. 
אם תשאלו אותי איך הייתי רוצה שיזכרו אותי, 

לא הייתי אומר שאני רוצה שיזכרו אותי 
כאדם צדיק או קדוש, כי לא הייתי כזה. גם 

כאדם טוב, אני לא הייתי רוצה שיזכרו אותי 
יודע כמה דברים שהיו אצלי לא טובים. אם 
תוכלו לזכור אותי במשהו, תזכרו אותי בדבר 

 "שרציתי להיות טוב -אחד 


