מה הסיפור שלי?! הקשר הרב דורי
פעילות בשיתוף סבים וסבתות

רקע
הפעילות הינה בשיתוף הסבים והסבתות של הילדים .יש להודיע מראש על הפעילות להורים על מנת שיוכלו
לתאם הגעה של כולם .על מנת לא ליצור נעימות ,יש לוודא מראש שכל חניך מגיע עם סבא או סבתא שלו.
הפעילות עוסקת בזיכרונות ילדות של הסבים והסבתות אשר מצטלבים עם אירועים היסטוריים של מדינת
ישראל .במהלך הפעילות אנחנו שומרים על תרבות דיון ,אנחנו לא מבטלים שום דבר שמישהו אומר ,ואנחנו
מנסים להיות קשובים וסבלניים לסיפורים של כולם.
חשוב לזכור כי מדובר לרוב באנשים מבוגרים וצריך להכין את סביבת העבודה מראש .רצוי לדאוג לכיסאות
נוחים ,לחדר נקי ,לא לצעוק ולהשתולל .ניתן להכין כיבוד ,ולמשקיעים ,ניתן להגיד לכל משפחה להכין מאכל
משפחתי שמייחד אותה.
חלק א' -היכרות
מטרה :נערוך היכרות בין כל המשתתפים בפעילות
 .1כורי עכביש  -כל אחד שמחזיק את חוט הצמר אומר את שמו ,את שם משפחתו ,ואיזה תקופה הוא
היה בוחר אילו היה יכול לחיות בתקופה אחרת בזמן .כשכל אחד מסיים הוא זורק את חוט הצמר
למישהו אחר במעגל שהוא רוצה לשמוע אותו מדבר .בסוף המשחק חוטי הצמר יוצרים מעין כורי
עכביש.

חלק ב' -הסיפור האישי שלי
מטרה :כל חניך ישב עם סבו/סבתו וישמע סיפורי ילדות.
 .2החלל יהיה מסודר כמעין בית קפה .כל חניך ישב עם סבו/סבתו וישמע מפיהם סיפור ילדות שלהם אשר
מתקשר לתקופה היסטורית .לדוגמא -זיכרון ילדות מהשואה ,זיכרון מתקופת הצנע ,מתקופת המנדט הבריטי,
מתקופת העלייה ארצה ,ממלחמה או מבצע ,מהקמת המושב או כל דבר אחר שיבחרו.
 .3כל סבא/סבתא ונכד/ה יכינו קולאז' משותף אשר מציג את סיפור זיכרון הילדות של הסבא/סבתא בעזרת
גזירי עיתון ,צבעים או חומרים ממוחזרים אחרים.
חלק ג' -הסיפור שלי הוא חלק מהסיפור של כולם
מטרה :נערוך היכרות עם הסיפורים של כולם ונראה איך ההיסטוריה המשפחתית שלנו שזורה בהיסטורית
מדינת ישראל.
 .4להסתדר לפי  -על הקבוצה להסתדר לפי הסדר הכרונולוגי של זיכרונות הילדות .הכוונה היא להסתדר
מהזיכרון ילדות הכי מוקדם בהיסטוריה ועד לזיכרון ילדות הכי מאוחר בהיסטוריה.
 .5חוזרים למליאה .כל נכד/ה וסבא/סבתא יציגו את הקולאז' ואת הסיפור המשפחתי שלהם.

 .6נניח את הקולאז'ים על הרצפה ונחבר בעזרת דבק סלוטייפ את כל הקולאז'ים יחד כך שיתקבל קולאז' אחד
גדול.
דיון:





איך היה לכם הפעילות המשותפת?
האם הכרתם את זכרונות הילדות של הסבים והסבתות שלכם?
האם יש סיפורים דומים?
מה מאפיין את הסיפורים המשפחתיים של כולנו?

שורה תחתונה -ההיסטוריה המשפחתית של כל אחד שזורה בהיסטוריה של מדינת ישראל .דור
הבים והסבתות שלנו מלא בסיפורים .כדאי לנו לשאול כי אחרת לא נכיר את הסיפורים המשפחתיים
שלנו ,ולא נכיר את ההיסטוריה של מדינת ישראל.

