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"יש מקום"

בעקבות הסרטון
"בליבה חומה",
לזכרו של יובל היימן

יובל היימן

ז"ל כ"ח בסיוון תשנ"ג (–)16.6.1993כ"ג בתמוז תשע"ד ()18.7.14

פתיחה ( 8דק')
לכל מקום אשר אליו אברח
ישנו מקום שלא שלא אשכח
אותו תמיד אשא עימי בלב
יש מקום אותו אני אוהב.
("יש מקום" ,עמוס אטינגר)
·מהו המקום האהוב עליכם/ן?
·איזה מקום מזכיר לכם/ן רגעים טובים מהעבר?

הצגת הפרויקט ( 3דק')
"פנים .יום .זיכרון" הוא פרויקט המורכב מרסיסי זיכרון ,מרגעים קטנים בחיים .חברים וקרובים של חללים משתפים
ברגעים מתוך החיים של יקיריהם .הרגעים הללו מונצחים בסרט אנימציה המבקש להחיות אותם רגעים ,אותם אנשים
יקרים.
מבחינת אלה שלא ידעו שכול ,יום הזיכרון הוא יום התייחדות עם זכרם של אלה אשר הקריבו את חייהם למען הזכות
לחיות כאן .מבחינת בני המשפחות השכולות ,יום זה הוא מועד רשמי בלבד; מבחינתם ,כל יום הוא יום זיכרון  -כל רגע
צופן בחובו רסיסי געגוע.

ובליבה חומה ( 9דק')
יובל היימן ז"ל הניח אחריו לא רק זיכרונות רבים בלב אוהביו ומכריו  -רגעים יקרים ומילים חמות  -אלא גם מקום.
המקום הזה לעולם ינצור את הרגעים שלו ושל רוויה ,בת זוגו.
צפו בסרטון המנציח רגעים ומקומות מחייו של יובל וברווחה חברתו מתארת את יובל ואת המקומות המשותפים
שלהם .חשבו על המקום שהניח אחריו יובל כמזכרת ,על הסרטון ,שכמו המקום ,מחבר את הרגעים יחד ומעניק להם
חיי נצח.
יובל היימן – בליבה חומה
https://www.youtube.com/watch?v=QN7aRv_Wr-4
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יש מקום בעולם ( 15דק')
·קראו את שני השירים הבאים.
·כיצד מתואר המקום בשירו של עוזי חיטמן? מעניק המקום הזה?
·כיצד מתואר המקום של סיון אלבז? הוא עצוב יותר? לדעתכם/ן הוא מקום חיובי מבחינתה?
·מה מעניק המקום של יובל ורוויה לרוויה?
יש מקום בעולם
מילים ולחן :עוזי חיטמן
יש מקום בעולם בו אני
וגם את ,יד ביד ,צד אל צד
לב אחד ,גוף אחד ,דם אחד
יש פינה בה אני וגם את
יד ביד ,לבד לבד
לב אחד ,גוף אחד ,דם אחד
אז תני לי יד
ונצא אל אותו המקום
אז תני לי יד
ונצא עוד היום
אני ואת על העולם כולו
אני ואת אל העולם כולו

סיכום ( 5דק')
·שתפו ברגע שנחקק בזיכרונכם אחרי צפייה בסרטון על יובל
"פנים יום זיכרון" ,כפי שאמרנו ,לוקח רגעים מיוחדים ומעניק להם נצחיות דרך סרטים קצרים המבוססים על זיכרונות
של הקרובים" .בליבה חומה" מעניק לרוויה ולכל מי שצופה בסרטון הצצה אל רגעים בחייו של יובל ,ובמקומות
שמופיעים בו ,ובייחוד בחומת העיר העתיקה ,נושבת רוח חיים ,חייו של יובל.
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