סוכות

עניין של זיכרון
מטרות
הזמן הדרוש להוראת כל היחידה 3 :עד  4שעות.

במהלך לימוד המקורות התלמידים יזהו משמעויות
וערכים במצוות הישיבה בסוכה.
התלמידים יזהו את תפקידם של מועדי ישראל
בשמירת הזיכרון ההיסטורי והקולקטיבי של העם.
התלמידים יכירו בחשיבות השמירה על הזיכרון הזה.
ההתלמידים ילמדו על כמה מהאמצעים המסייעים
לזיכרון ועל כמה מהגורמים לשחיקתו.
התלמידים יציעו דרכים ושיטות לשיפור הזיכרון.

ואם הזמן קצר ,ולא תוכלו ללמד את כל
היחידה ,אנו ממליצות ללמד את המדור
"פותחים ספר" ואת המדור "בסימן קריאה".

עמוד השער
עמוד השער ולוח המודעות שבמרכזו נועדו לסייע לתלמידים להיזכר במידע בסיסי על אודות חג הסוכות ,מידע שצברו
ולמדו בשנים הקודמות.
מתוך רצון להרגיל את התלמידים לקרוא קריאה ביקורתית וגם לחשוב בעצמם ,לא הובאו בעמוד השער פרטי מידע
מסוימים .משום כך ,רצוי לשאול אותם איזה מידע אפשר לדלות מעמוד השער וכן איזה מידע חסר בו.
המידע על החג מובא בעמוד זה לעתים בגלוי ולעתים ברמזים.
רעיונות לפעילויות שונות סביב עמוד השער מובאות במבוא הכללי (ראו עמ'  5ו־ 6במבוא הכללי).
נ"ב בסוף מדריך זה תוכלו למצוא דף עבודה לתלמידים.

פרטי המידע שאפשר להיזכר בהם בעקבות הקריאה בעמוד השער הם:
כותרת :שם החג — סוכות (אפשר לשאול את התלמידים למשמעותו).
תת כותרת :מה הקשר בין זיכרון לחג הסוכות? מה אנו זוכרים בסוכות? (החג נחגג לזכר הסוכות שבני ישראל ישבו בהן
במדבר לאחר צאתם ממצרים).
תאריך החג :ט"ו בתשרי עד כ"א בתשרי .החג נמשך שבעה ימים.
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מודעה  – 1מוזכרות בה בניית הסוכה (לקראת הישיבה בסוכה שהיא
מצוות החג) וסעודת החג.
מודעה  – 2מוזכר בה שם נוסף לחג :חג האסיף.
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מודעה  – 3עוסקת בהיותו של חג הסוכות "זמן שמחתנו" ובמנהג
האושפיזין .במודעה מוזכר גם המושג "חול המועד".
מודעה  – 4מזכירה את המצווה ליטול את ארבעת המינים בכל ימי חג
הסוכות (למעט בשבת) .באיור נראים ארבעת המינים ,מימין לשמאל:
הדס ,לולב ,ערבה ואתרוג.

מודעה  – 5מסורת וחידוש:
חג הסוכות הוא אחד משלושת החגים (האחרים הם פסח ושבועות) ,שבהם הייתה מצווה לעלות לרגל לירושלים
ולהביא את קורבן החג.
עם חורבן הבית בשנת  70לסה"נ בטלה האפשרות להקריב קורבנות .מבית המקדש נותר רק שריד אחד – הכותל
המערבי ,כך לפחות חשבו עד גילויים של שרידים נוספים בחפירות ארכיאולוגיות בעשרות השנים האחרונות .רק
בתקופות שבהן הדבר התאפשר ,המשיכו יחידים לעלות לירושלים ולכותל" ,לזכר" מצוות העלייה לרגל.
מאז חזר הכותל המערבי לריבונות יהודית במלחמת ששת הימים ( ,)1967שוב נפוץ המנהג לעלות לירושלים בכלל
ולכותל המערבי בפרט .מנהג זה הוא דוגמה מובהקת לכוחו של העם להתאים את המסורת לנסיבות ההיסטוריות.
מודעה  – 6מזכירה את המנהג ללמוד תורה בליל הושענה רבה (ערב היום השביעי של חג הסוכות) ואת המלך דוד
(ה"אושפיז" של אותו היום).
מודעה  – 7חודש תשרי גדוש במועדים רבים .מטרת המודעה הזאת היא "לעשות סדר" (מתי חל חג הסוכות? מתי שמחת
תורה? ומתי מתחילה התקופה המכונה "אחרי החגים"? וכד') במודעה נכתבו בירוק הימים המכונים "ימים טובים" שבהם
מצווה שלא לעבוד .נ"ב יש הנוהגים שלא לעבוד גם בימי חול המועד.

מה אינו מוזכר בעמוד השער ובלוח המודעות?
רצוי לשאול את התלמידים אילו פרטי מידע על החג אינם נזכרים בעמוד השער (לא בגלוי ולא
ברמזים) .כדי לעזור להם לענות לשאלה זו ,אפשר לשאול אותם שאלות כגון – האם הוזכרו כל
שמותיו של חג הסוכות? אילו מצוות או מנהגים של חג הסוכות לא הוזכרו?
למשל ,לא הוזכרו בעמוד זה –
הדלקת הנרות לפני כניסת החג .על הנרות מברכים את הברכה" :ברוך אתה ה' ,אלוהינו
		
מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ולהדליק נר של יום טוב".
		
הכינוי "החג" המבטא את השמחה של חג הסוכות.
		
ההסבר שהחג נחגג לזכר הסוכות שבני ישראל ישבו בהן במדבר לאחר צאתם
		
ממצרים.
		
המנהג לקשט את הסוכה .בעקבות הזכרת מנהג זה רצוי להזכיר את המושג "הידור
		
מצווה" (ראו ב"מושגים הקשורים לחג הסוכות" ,בתוך "תעודת הזהות של החג" בעמוד
		
הבא).
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מיון המידע:
רצוי שהתלמידים ימיינו את המידע המופיע בעמוד השער וכן את המידע המשלים שהוזכר בשיעור על פי הקטגוריות
האלה:
תאריך החג  /מהות החג  /מצוות החג  /מנהגי החג.
•
כדאי להמליץ לתלמידים לסמן ב־ Vאת פרטי המידע המופיעים בעמוד השער וב־ Xאת פרטי המידע שנזכרו
•
בעצמם או בעקבות השיחה בכיתה.
לפניכם "תעודת הזהות של החג" ,המסכמת את עיקר ענייני חג הסוכות.

תאריך החג
חג הסוכות נמשך שבעה ימים מט"ו בתשרי ועד כ"א בו.
שמות החג וסיפורו
חג הסוכות :החג נחוג לזכר ישיבתם של בני ישראל
בסוכות כאשר נדדו במדבר לאחר יציאתם ממצרים.
חג האסיף :החג נחוג בעונה שאוספים בה את התבואה
אל הגורן כדי להגן עליה מפני הגשמים העומדים
לרדת.
החג (בה"א הידיעה) :כך כינו חז"ל את חג הסוכות
בשל השמחה ששמחים בו.

מנהגי חג הסוכות
אושפיזין :מנהג "להזמין" לסוכה
אושפיזין (אורחים) .האושפיזין הם אישים חשובים
מן המסורת היהודית :אברהם ,יצחק ,יעקֹב ,משה,
אהרון ,יוסף ודוד .בימינו ,יש הנוהגים להזמין גם שבע
נשים חשובות מהמסורת היהודית (למשל את ארבע
האמהות ,את מרים ,את אסתר המלכה ואת דבורה
הנביאה).
רבים נוהגים לקשט את הסוכה.

מצוות ייחודיות לחג
ישב"
הישיבה בסוכה :מצווה מן התורה .מצווה "לֵ ׁ ֵ
בסוכה ,כלומר לִ ׁ ְשהוֹ ת בסוכה ולאכול בה.
נטילת ארבעת המינים :ארבעת המינים הם ארבעה
סוגים של צמחים :אתרוג ,לולב ,הדס וערבה .מצווה מן
התורה לקחת ("ליטול") את ארבעת המינים,
להחזיק אותם יחד באגודה אחת,
לברך עליהם ולנענע אותם לשישה כיוונים :מזרח
ומערב ,צפון ודרום ,למעלה (לכיוון השמים) ולמטה
(לכיוון הארץ).
השמחה :מצווה מן התורה לשמוח בחג הסוכות.
וכך כתוב בתורה על חג הסוכות:
"וְ ָש ַׂמ ְח ָּת ְ ּב ַח ֶג ָּך [ ]...וְ ָהיִ ָית ַא ְך ָש ֵׂמ ַח"
(דברים ,פרק ט"ז ,פסוק י"ד).

מושגים הקשורים לחג הסוכות
שלוש רגלים :חג הסוכות (וכן חג הפסח וחג השבועות)
הוא אחד מ"שלוש הרגלים" — החגים שעלו בהם
לירושלים בתקופת בית המקדש.
הידור מצוות :מושג כללי המנחה לקיים את המצוות
בדרך "היפה" ביותר .משום כך ,למשל ,יש המשקיעים
זמן רב כדי לבחור את האתרוג המהודר ביותר (היפה
ביותר) וכסף רב כדי לקנותו .המושג "הידור מצווה"
נלמד דווקא מחג הסוכות ("היו לו כלים נאים מעלן
לסוכה ,מצעות נאות מעלן לסוכה "...תלמוד בבלי ,מסכת
סוכה ,דף כ"ח ע"ב)
הושענא רבה :היום השביעי של חג הסוכות.
תיקון הושענא רבה :לימוד התורה המסורתי ש נוהגים
לערוך בליל הושענה רבה.
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מה על פרק?
המדור מציג בפנינו את נושא היחידה :החגים והמועדים היהודיים בלוח השנה העברי משמרים את הזיכרון ההיסטורי של
העם היהודי ,וחג הסוכות הוא דוגמה מובהקת לכך.
ב"פתק" כתובות השאלות שנדון בהן ביחידה ועוסקות בחשיבותו ובמשמעותו של הזיכרון ההיסטורי.
קריאת השאלות תעזור לתלמידים להתמקד בסוגיות שיועלו בהמשך היחידה.

יזי מספרת...

ל

דברי ליזי הנהגת מעלים היבט אישי של אחת הסוגיות הנחקרות ביחידה.
כאן מספרת ליזי על דוגמה מוחשית להעברת זיכרונות מאדם לאדם ,ולכך שאדם
יכול לאמץ זיכרונות של אדם אחר ולעשותם כביכול לזיכרונותיו שלו ,אף על פי
שהוא לא חווה בעצמו את החוויות או את האירועים שמדובר בהם.
לאחר הקריאה של דברי ליזי ,אפשר לפתח שיחה סביב הנקודות האלה:
– כיצד הצליח סבא של אריאל להעביר לנכדו את זיכרונותיו? (חזר וסיפר לו
אותם).
– בסיפור שסיפר הסב לנכדיו ,הוא שילב פרטים (למשל ,שהילדים שיחקו
על מרפסת הבית) .כיצד השפיעו פרטים אלו על הדרך שבה אריאל התחבר
לסיפורים? (בזכות הפרטים היה הסיפור מעניין יותר ,חי יותר ,גם מציאותי יותר
וגם מעורר דמיון).
– מדוע התרגש אריאל כאשר התקרב לבית סבו וזיהה אותו?
– ִמצאו בסיפור משפט המזכיר את התופעה שאירוע או חוויה שלא חווינו בעצמנו
יכולים להיעשות לחלק מהסיפור שלנו.
– אריאל מחפש את הבית שסבו התגורר בו .האם אריאל היה מתעניין ומתרגש
באותה מידה מחיפוש ביתו של אדם זר?
שיחה – מחיי התלמידים:
האם יש במשפחה שלכם סיפורים שבני הדורות הקודמים (סבים וסבתות ,הורים)
חוזרים עליהם מדי פעם בפעם?
האם אתם יכולים לספר סיפורים מילדותם של הוריכם או מעברם של הסבים
והסבתות שלכם? אם לא ,בקשו מהם שיספרו לכם!
שימו לב!
עד עתה דיברנו על זיכרונות אישיים ומשפחתיים .מעתה נתמקד בזיכרון
ההיסטורי הקולקטיבי של עם ישראל.
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פותחים ספר
במדור זה מופיעים מקורות העוסקים בישיבה בסוכה ובמשמעותה בהקשר ל"זיכרון ההיסטורי" שלנו.
לפניכם כמה דגשים על אודות המקורות המובאים ביחידה ועל השאלות שלצדם.

"כי בַ ּ ֻסכּ וֹת הו ׁ ַֹשבְ ִּתי ֶאת ְּבנֵ י יִ ְ ׂשרָ ֵאל"
חלק אִּ :
• על שאלה  :1על פי הפסוקים האלה ,בני ישראל נדרשים לשבת בסוכות כדי להעביר את זיכרון הישיבה בסוכות במדבר
גם לדורות הבאים.
• על שאלה " :2לְ ַמ ַען יֵ ְדע ּו דֹר ֵֹתיכֶ ם".
• דברי הנהגת על שאלת המחשבה בעמ'  :24שתי התשובות שהנהגת מביאה אינן סותרות זו את זו ,אלא משלימות.

כתוב בתלמוד...
בין מפרשי התורה ודורשיה אין הסכמה באשר למהותן של הסוכות שה' הושיב בהן
את בני ישראל .שתי הדעות המרכזיות שהפרשנים אוחזים בהן מוזכרות בתלמוד
במסכת סוכה ,האחת בשם ר' אליעזר והשנייה בשם ר' עקיבא:

"ענני כבוד היו ,דברי ר' אליעזר.
ר' עקיבא אומר :סוכות ממש עשו להם [=בני ישראל]".
(תלמוד בבלי ,מסכת סוכה ,י"א ע"ב)

מדברי רבי אליעזר משתמע שאנו מצווים לזכור את השגחת האל על בני ישראל
במדבר ,ומדברי רבי עקיבא משתמע שאנו מצווים לזכור את חלקם של בני העם
עצמם בגאולה – את הסוכות שבנו בעקבות השחרור משעבוד מצרים בידי האל.

• על שאלה :3
פורים – מזכיר את גזרת המן להשמיד את היהודים בתקופת אחשוורוש ותשועת היהודים בעזרת מרדכי ואסתר.
חנוכה – מזכיר את מרד המכבים בשלטון היווני ,את טיהורו של בית המקדש ואת השבת העבודה בו.
שבועות – מזכיר את מתן תורה בהר סיני.
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"חג ַה ּ ֻסכּ ֹת ַּתעֲ ֶשׂה לְ ךָ ְּ ...ב ָא ְס ְּפךָ ִמ ָּגרְ נְ ךָ וּ ִמ ִּי ְקבֶ ךָ "
חלק בַ :
• על שאלה  :4שאלה זו נועדה להקל על הבנת דברי רשב"ם.
• על שאלה  :5בתקופת האסיף ,בתקופה של שפע ,חקלאים עלולים לחשוב שרק בזכות העבודה הקשה שלהם זכו לתבואה
הברוכה ולשכוח את חלקו של האל בהצלחתם – עצם השחרור משעבוד מצרים ,הישיבה בארץ ישראל ,הגשם הטוב וכו'.
• על שאלה  :6לדעתו של רשב"ם הסוכה נועדה להחזיר את היהודים אחורה בזמן ולהזכיר להם את תקופת המדבר הקשה,
את הנדודים ואת הרעבַ .ה ִה ָ ּזכְ רוּת בתקופה הקשה דווקא בעונה של שפע ,אמורה לגרום להם להודות לאל לא רק על
החסד שנעשה עם אבותיהם אז ,אלא גם על השפע שהם זוכים לו עתה.

• רשימת ערכים:
רצוי לבקש מן התלמידים לערוך רשימה מסכמת של המשמעויות והערכים המשתקפים במצוות הישיבה בסוכות (זיכרון
תולדות העם ,מודעות שהאדם אינו כל־יכול והוא תלוי בגורמים החיצוניים לו [בלשון המסורת ,מודעות להשגחת האל],
ענווה ,מודעות לדברים הטובים שקורים לנו [בלשון המסורת ,מודעות לחסדי האל] והחשיבות להודות עליהם ועוד).

חלק ג :זיכרון לדורות
• על שאלה  :7שלושת אמצעי הזיכרון המיושמים בחג הסוכות הם:
עצם קביעת החג ,ציונו בכל שנה וגם הלימוד לקראתו (כפי שאנו עושים בכיתה ברגע זה);
קריאה בתורה על החג (בין היתר ,קוראים ביום הראשון של החג את הפסוקים העוסקים בסוכות המובאים בחלק א);
המעשים הסמליים הם כמובן בניית הסוכה והישיבה בה שבעה ימים.
• על שאלה  :8דוגמאות למעשים סמליים בחגים אחרים :יש ,כמובן ,דוגמאות רבות .נביא כאן רק דוגמאות ספורות:
בפסח :ליל הסדר עמוס מעשים סמליים כאלה ,למשל ,אכילת המרור לזכר עבדות מצרים .דוגמה מעניינת היא
אכילת המצה ,שנועדה להזכיר גם את העבדות (בהיותו לחם עוני) ,וגם את היציאה ממצרים ,את החירות ,כפי
"מ ָ ּצה זוֹ ֶׁש ָאנ ּו אוֹ כְ לִ יםַ ,על ׁשוּם ָמה? ַעל ׁשוּם ֶׁשל ֹא ִה ְס ּ ִפיק ְ ּבצֵ ָקם ֶׁשל ֲאבוֹ ֵתינ ּו
שאומר רבן גמליאל בהגדה של פסחַ :
ְ
לְ ַה ֲח ִמיץ ַעד ֶׁש ִנּגְ לָ ה ֲעלֵ ֶיהם ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ יםַ ,ה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא ,וּגְ ָאלָ ם"...
דוגמאות נוספת:
בחנוכה :מדליקים נרות כדי להזכיר את נס פך השמן.
בפורים :מתחפשים כדי לזכור את ההיפוך ("ונהפוך הוא") שאירע לאבותינו עם ביטול גזרת המן.
בל"ג בעומר :מדליקים מדורות ,בין השאר ,כדי להיזכר במשואות הניצחון של בר כוכבא ואנשיו.
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הספר "הנער מסיבליה" מאת דורית אורגד נמצא ברשימת הספרים המומלצים של משרד החינוך.
הספר עוסק בחייה של משפחת אנוסים בדורות שלאחר גירוש ספרד ופורטוגל (עלילת הספר מתחילה בשנת  ,1633יותר
ממאה שנים לאחר שיהודי ספרד ופורטוגל נאלצו לקבל על עצמם את הדת הנוצרית).
בחרנו להביא קטעים מספר זה ביחידה זו ,לא רק משום שהסיפור עוסק באירועים חשובים בתולדות עמנו (אירועים
שחשוב לזכור לדורות) ,אלא גם כדי להמחיש את תפקידי העשייה והלימוד בשמירת "הזיכרון ההיסטורי".
ביחידה הבאנו שני קטעים מהספר :הראשון (והארוך מהשניים) עוסק בחג הסוכות ,והשני (והקצר יותר) עוסק בפורים.
לפני שני הקטעים מובאת הקדמה קצרה המסכמת את הרקע ההיסטורי של הסיפור.
קטעים אלו יאפשרו להעשיר את הדיון בקטעי הסיפור.

עמ'  – 27–26הקטע על סוכות :שאלות ,פעילות ונקודות לדיון
 הוריו של מנואל בחרו בקפדנות למי לספר על החג ,למי לספר מעט ולמי
לא לספר כלל.
מה (ככל הנראה) ידעו על החג ההורים והדודות? מה ידע עליו מנואל בן
ה־ ?11מה ידע אחיו חואן? מה ידעו המשרתים?
אפשר להציג את הדברים באמצעות משחק תפקידים :כמה ילדים ישחקו
את הדמויות בסיפור ויאמרו בגוף ראשון מה הם יודעים על משמעותה של
הנסיעה מחוץ לעיר.
 בסיפור מובעים חששותיהם של מנואל ואחותו .ממה הם חששו? מדוע
לדעתכם ,התעקשו בני המשפחה לסכן את עצמם ולחגוג את החג בסוכות
ממש ולא העדיפו להישאר בבית ולחגוג אותו בסתר ,באמצעות קריאה ולימוד
בלבד?

עמ'  – 28הקטע על סעודת חג הפורים
בקטע על סעודת חג הפורים אפשר להתעכב על תהליכי השיבוש והשחיקה של הזיכרון (הזמן העובר ,הניתוק מקהילה
יהודית מאורגנת ,הניתוק מספרים יהודים שהיה מסוכן להחזיקם וכו')...

עמ'  – 29לזכור בלי לזכור
בעמוד זה מובאות עדויות אמיתיות ששמענו מצאצאים של משפחות אנוסים.
חשוב להבהיר לתלמידים שהיום יהודי ספרד ופורטוגל יכולים לבטא את יהדותם בחופשיות.
עם זאת ,משפחות האנוסים חיו בפחד מהאינקוויזיציה מאות שנים (האינקוויזיציה בספרד הוקמה ב־ 1478ובוטלה
רק ב־ .)1834כדי לשמור על זהותם היהודית ,אנוסים רבים חיתנו את בניהם ובנותיהן עם בניהם ובנותיהן של אנוסים
כמוהם .נוסף על כך ,משום שנחשבו ל"נוצרים חדשים" נוצרים רבים לא רצו לקשור עמם קשרי נישואין .משום כך ,יש גם
בימינו משפחות של אנוסים ,משפחות שלא חזרו ליהדות גם כשבוטלה האינקוויזיציה והמשיכו לקיים "מנהגים משונים",
לעתים אפילו בלי לדעת שמקורם של המנהגים במוצאה היהודי של המשפחה.
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שיחה בכיתה
אפשר לשאול את התלמידים אילו פרטים בעדויות מאפשרים לנו לזהות שהמנהג המתואר מקורו במנהג יהודי.
 העדות השנייה:
עדות על משפחה ששמרה על האיסור לאכול בשר
חזיר ,וגם על התחבולה שסייעה להם להסתיר את
המנהג "המשונה" מהשכנים (שהיו עלולים להלשין
לאינקוויזיציה).

 העדות הראשונה:
"הירח המלא של האביב" – לאנוסים לא היה לוח
שנה עברי ,ולכן נאלצו להיעזר בעונות השנה ובירח כדי
לדעת מתי חלים החגים;
"חסה וביצה" – שרידים של מאכלים מקערת פסח;
"באותו השבוע" – חג הפסח נמשך שבוע;
"אסור להכניס הביתה לחם" – זכר לאיסור לאכול
חמץ ולהחזיקו בבית.

עוד אפשר לשאול :איך הסבירו הסבתות בשתי
העדויות את מעשים המוזרים שהן עושות?
מדוע לדעתכם הן הביאו את הסיבות האלה דווקא?

קסם הלשון

 המדור עוסק בסיכום של טקסט ,והדוגמה היא הקטעים המובאים במדור "בסימן קריאה".
פעילות זו מבקשת ללמד כללים לסיכום טקסט ארוך ומורכב ולתרגל סיכום כזה .היכולת לסכם מסייעת לזכור את הנאמר
בטקסט (ראו הישג מספר  2בתכנית הלימודים בחינוך לשוני" :כתיבת טקסטים למטרות שונות" ,ובין היתר" ,כתיבה של
סיכום של מידע ממקור אחד לפחות ,כחלק מתהליך למידה" ,וכן "כתיבה למטרת רפלקציה").
 על התלמידים לסכם את הקטעים על סוכות שקראו במדור "בסימן קריאה!" .כדי להקל על התלמידים ,הקטעים
מהספר מוספרו (א ,ב וכו').

מבעד לחלון
המדור עוסק בסוגים שונים של זיכרון ומתמקד בהבדל שבין שני סוגי הזיכרון :הזיכרון לטווח קצר והזיכרון לטווח ארוך.

שעשועון לחג
כל תשעת הפרטים המצויירים כאן קשורים לימים מיוחדים בלוח השנה העברי .עמידה על הקשר הזה מקלה על הניסיון
לזכור אותם (ובכלל – מציאת מכנה משותף כלשהו בין דברים שעלינו לזכור ,ולפעמים גם היכולת לסדר אותם בסדר
מסוים ,מקלה עלינו לזכור אותם).
בשל המכנה המשותף בין הפרטים היה הגיוני להוסיף להם ,למשל – איורים של מחזור (ליום הכיפורים) ,של בית מקדש
חרב (להזכיר את חורבן הבית ,שמוקדשים לו שלושה ימי זיכרון :י' בטבת ,י"ז בתמוז וט' באב) ,של מדורה (לל"ג בעומר),
ֵ
של טלאי צהוב (ליום השואה) ותמונה של ירושלים (ליום ירושלים) וכו'.

לסיום

לסיום הוראת היחידה רצוי לבקש מהתלמידים להכין רשימה של הדרכים
והשיטות לשיפור הזיכרון שהוזכרו ביחידה ,וכן של הדרכים שחשבו עליהן בעצמם.
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