
 

 

 '(ו-פעילות תוכן לשכבה הצעירה )ד'

 מדוע משמיעים צפירה ביום הזיכרון? 

 ייצוג ראשונה:מתודה 

 נשתף מסך ונראה את השיר "מה אומרת הצפירה" של בת שבע דגן

 ונשאל את החניכים.ות על מה מדבר השיר?

   | אין :ציוד  | השיר "מה אומרת הצפירה" נספחים: | דק' 5  זמן:

 דיון בשאלה: מתודה שנייה

 :נשאל את החניכים.ות

מתי נשמעת הצפירה? באילו ימים? )ביום הזיכרון לשואה ולגבורה וכן, נשמעת  •

 פעמיים ביום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה(

 מה עושים כאשר נשמעת הצפירה? •

  איך אתם.ן מרגישים.ות כשיש צפירה? •

, חלק נבהלים. חשוב לתת : חשוב לשהות כאן, לרוב יש מבוכה בצפירה, חלק צוחקיםערהה

 לכך מקום וביטוי כי צחוק בזמן צפירה משמעותו לא זלזול אלא מבוכה.

 מדוע יש צפירה? •

 למה כולם צריכים לעמוד יחד באותו הזמן? למה זה גורם? •

 ?מה מקור הצפירה •

  | ללא  :ציוד | ללא  חים:נספ | דק' 15  זמן:

 שלישית : הסברמתודה 

  יתן לחניכים.ות מידע והסבר לכל השאלות ששאלנונ

בנובמבר  11-נהוג יום זיכרון ב ,צרפתוב הבריתארצות וכן ב ,חבר העמים הבריטי במדינות

ומלחמות אחרות. יום זה  מלחמת העולם השנייה, מלחמת העולם הראשונה לזכר חללי

ומלכתחילה הונהג לזכר קורבנות מלחמת העולם  1919 ,בנובמבר- 11נהוג מאז ה

 הראשונה. 



 

 

קיומן של הלוויות חללי קרבות בזמן   1949 נובמברנשמעו לראשונה ב ישראלצפירות זיכרון ב

ביוזמתן של מספר מועצות מקומיות בישראל, על פי הדוגמה שהייתה נהוגה 

באותה העת. דפוס זה אומץ שנה לאחר מכן במסגרת הטקסים הממלכתיים  בריטניהב

שולבה  ד' באייר-ב יום הזיכרון ועם קביעתו של ,מלחמת העצמאות שנערכו לזכר חללי

 .י יום הזיכרוןצפירת הזיכרון בטקס

יום הזיכרון לחללי  חוק. 80-בעבר היו בישראל שלוש צפירות, דבר שבוטל בתחילת שנות ה

קובע: "ביום הזיכרון תהא בכל רחבי המדינה דומייה של שתי דקות בהן  מערכות ישראל

בערב יום הזיכרון מושמעת צפירה בת דקה  .תשבות כל עבודה ותיפסק כל תנועה בדרכים

הכותל  יום הזיכרון ברחבת , והיא פותחת את טקסי0:002אחת בשעה 

ובני המשפחות השכולות. ביום הזיכרון  רמטכ"לה ,נשיא מדינת ישראל במעמד המערבי

בבוקר, בפתיחת טקסי האזכרה הממלכתיים  11:00מושמעת צפירה בת שתי דקות בשעה 

צופרי הצופרים המשמיעים את צפירת הזיכרון הם  .בתי הקברות הצבאייםב

 .הנפוצים בערים בישראל, והמשמשים גם בעיתות מלחמה אזעקהה

הצפירה מאחדת ומסנכרת את האזרחים, כך שכולם יודעים מתי בדיוק לעמוד דום. העובדה 

שזה קורה בכל המדינה באותן דקות הופכת סימן לאחדות העם, סולידריות של אזרחי 

 המדינה כולם, עם הנופלים.

  | ללא  :ציוד | ללא  חים:נספ | דק' 10  זמן:

  



 

 

 : נספחים 

 בת שבע דגן  -מה אומרת הצפירה 

 שמעתי צפירה של מכבי אש 

 . 6עם סולם המגיע לקומה 

 שמעתי אמבולנס הצופר בקול

 שבאור אדום לנסוע יכול. 

 שמעתי צפירה של אוטו משטרה. 

 כולם צופרים כי משהו קרה. 

 יש גם צפירה אחרת 

 לאלו שחיים על אילו שאינם 

 זה יום הזיכרון וזכרם לא תם. כי 

 את קול הצופר 

 אשמע גם מחר. 

 אעמוד דום 

 כי כך מתחיל יום הזיכרון. 


