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מוקדש לזכרו של יעקב ורבר שנכלא במחנה הריכוז בוכנוולד במשך 
חמש שנים. מאמציו המוצלחים לסייע בהצלת חייהם של 700 ילדים, 

נתנו לו את הכוח והנחישות לשרוד.
 

Dedicated to the memory of Jacob Werber who was 
imprisoned in Buchenwald Concentration Camp for five 

years. His successful efforts to help save the lives of seven 
hundred children in Buchenwald gave him the strength and 

determination to survive the war.
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מחנכות יקרות,

אהבה והוקרה בהרבה זה מוקדש ספר

- ונפלאה מיוחדת אשה של ולכבודה לזכרה

- קאבאקאף מריאשע לאה

והתורה. המסורת הפצת על השפיעה ובמותה שבחייה

שלנו. המסורת ואת יופייה של סודותיה את ויסתייע בידיכן ללמד ייתן מי

שנה כמאה לפני החל הזה הספר של המסע

שברוסיה, בריסב בעיר

הצעירה, לאה וגדלה נולדה שם

ישראל. וארץ ישראל תורת ישראל, עם לאהבת התחנכה שם

- שבאוהיו לקולמבוס - הברית לארצות נסעה היא מבריסב

התורה. וחכמת מאוד, לה שהיה יקר וראנה", ספר "צאנה ובלבה ובידה

וילדים אותה נשים סובבו ובחגים, הכנסת, בשבתות בבית

התורה! של יופייה ואת סודותיה את ממנה ולמדו

קאבאקאף  מריאשע לאה של נכדתה אור באדיבות רואה הזה הספר

(Legacy Heritage Fund Limited) קרן מורשה המקדישה את

של הוריה, הנפלאים להנצחת מעשיהם

ווקסנר. וצבי–הירש - קאבאקאף מריאשע לאה של בתה - בלה

מורים יקרים,

ספר זה מוקדש באהבה ובהוקרה
לזכרה ולכבודה של אישה מיוחדת ונפלאה - 

לאה מריאשע קאבאקאף - 
שבחייה ובמותה השפיעה על הפצת המסורת והתורה.

מי ייתן ויסתייע בידיכם ללמד את סודותיה של המסורת שלנו ואת יופייה.

המסע של הספר הזה החל לפני כמאה שנה
בעיר בריסב שברוסיה,

שם נולדה וגדלה לאה הצעירה,
שם התחנכה לאהבת עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל.

מבריסב היא נסעה לארצות הברית, לקולומבוס שבאוהיו,
ובידה ובלבה "צאינה וראינה", ספר שהיה יקר לה מאוד, וחכמת התורה.

בבית הכנסת, בשבתות ובחגים, סבבו אותה נשים וילדים
ולמדו ממנה את סודותיה של התורה ואת יופייה!

הספר הזה רואה אור באדיבות נכדתה של לאה מריאשע קאבאקאף
)Legacy Heritage Fund Limited( 'המקדישה את קרן לגסי הריטג

להנצחת מעשיהם הנפלאים של הוריה,
בלה - בתה של לאה מריאשע קאבאקאף - וצבי־הירש ווקסנר.
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קהל יעד
התכנית "לאור הזיכרון" מיועדת לכיתות ג'-ו'. 

כאן, במדריך למורה, תמצאו מדריכים למורה לשיעורי פתיחה ולשיעורי סיכום בארבע רמות לפי 
הכיתות: שיעורים לכיתות ג', שיעורים לכיתות ד' וכן הלאה.

לכל אחת מהתחנות במרכז הלמידה - "חדר הזיכרון", נכתבו חומרים בשתי רמות: לכיתות ג'-ד' 
ולכיתות ה'-ו'. 

הסדנאות המשותפות להורים ולילדים מחולקות אף הן לשתי רמות: לכיתות ג'-ד' ולכיתות ה'-ו'. 

הפעילויות והמקורות המיועדים לכיתות ג'-ד' מנוקדים כדי להקל על התלמידים.

רציונל

במהלך השנים נכתבו, ככל הנראה, מאות תכניות לימודים בנושא השואה. על רקע "הׁשֶָפע" הזה, 
חשוב במיוחד להגדיר מה ייחודה של התכנית שלפניכם, ומה הם המסרים שאנחנו רוצים למסור, 

המחשבות שברצוננו שהתלמידים יחשבו והחוויות שברצוננו שיחוו.
מתוך מחשבה מעמיקה ורצון לחדש ולהוסיף על הקיים, הוגדרו כמה רעיונות־עקרונות העומדים 

בבסיס התכנית "לאור הזיכרון":

עיסוק בנושאים ערכיים הקשורים בשואה, כמו סובלנות, שמירה על צלם אנוש, קבלת האחר . 1
והשונה והסתכנות למען מישהו אחר. 

לימוד נושאים ערכיים הקשורים בשואה מתוך מקורות מהמסורת היהודית.. 2
לימוד מידע היסטורי בסיסי על השואה ועל התקופה, מתוך תפיסה שמידע זה הוא בסיס הכרחי . 3

לדיון בדילמות ובערכים הקשורים באותה תקופה.
שיתוף הקהילה הסובבת - מעורבות ההורים והקהילה בנעשה בבית הספר חשובה תמיד. בעיסוק . 4

בנושא השואה יש למעורבות זו משמעות מיוחדת משום שמדובר באירועים שהתרחשו בהיסטוריה 
הקרובה, וסבים וקרובים אחרים יכולים להעיד עליהם. 

התחשבות בגיל התלמידים בבחירת חומרי הלימוד.. 5

נרחיב מעט על חשיבותו של כל אחד מהעקרונות:

1. עיסוק בנושאים ערכיים 
לעיסוק בדילמות ערכיות שאנשים שחיו בתקופה החשוכה ההיא נאלצו להתמודד עמן יש משמעות רבה. 
בתכנית "לאור הזיכרון" הבאנו כמה סיפורים של יהודים שגם בתנאים הקשים ההם שמרו על צלם אנוש 

ועל ערכי מוסר, וסיפורים של לא־יהודים שלמרות סכנת החיים הממשית שנשקפה להם, נהגו באנושיות 
ודבקו בערכיהם - כל אלה יכולים להיות לנו השראה כיצד אפשר לדבוק בערכים גם במצבים קשים.

2. לימוד נושאים ערכיים מתוך מקורות מן המסורת היהודית
לְרוב הנושאים הערכיים הקשורים בשואה אפשר למצוא ביטוי במקורות יהודיים: ּבְפסוקים, במשניות, 
באמרות של חכמים וכדומה. בתקופת השואה קיבלו כמה מהערכים משמעויות חדשות, והיו השראה 

לשמירה על צלם אנוש בתוך התופת. השמירה על ערכים אלו בתקופת השואה מאירה באור אחר את 
המקורות האלה גם היום, מעניקה להם משנה תוקף ומרחיבה את משמעותם, גם בחיי היום־יום הנוחים שלנו.

 

לאור הזיכרון
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3. לימוד המידע ההיסטורי הבסיסי על השואה נועד לחזק את שאר המסרים בתכנית ולהעמיקם. 
הבנת היקף המלחמה והכיבוש הנאצי, לימוד העובדות על ההשמדה השיטתית והאכזרית ועל 

ממדיה וההכרה שסכנת מוות ריחפה מעל ראשו של כל יהודי באירופה ועל ראשו של כל מי שסייע 
ליהודים - כל אלה הם הבסיס שיאפשר לתלמידים להבין במקצת את הפחד שליווה כל אדם שחי 

באירופה בתקופה זו - יהודים ולא־יהודים כאחד. על רקע הידע הזה אפשר להעריך עשרת מונים את 
כוחות הנפש שגייסו יהודים ולא־יהודים כדי לשמור על אנושיותם ועל ערכיהם. 

4. שיתוף הקהילה הסובבת - שמיעה של עדויות של מי "שהיו שם", בין עדות ישירה, בין עדות 
עקיפה )קריאה של עדות כתובה, שמיעת סיפורו של אדם שכבר נפטר מ"כלי שני"( מקרבת את 
הנושא ללבם של התלמידים ומדגישה את הקשר בין דורנו ובין הדור שחווה את האירועים הקשים. 

קשרים כאלה מסייעים להפנים את הידע ואת המסרים שבתכנית זו. 

5. התחשבות בגיל התלמידים - אוכלוסיית היעד של התכנית היא ילדים צעירים, ולכן הקפדנו שלא 
להביא סיפורים מפחידים, תיאורים גרפיים קשים ותמונות מזעזעות. גם בבחירת הסיפורים האישיים 

שהבאנו ּבְהרחבה, הקפדנו לבחור סיפורים של אנשים ששרדו את השואה.

עקרונות התכנית תומכים זה בזה. אנו מצפים שהתכנית תפתח בפני התלמידים צוהר לתקופה 
חשוכה וחשובה זו, צוהר שדרכו יוכלו לראות גם את נקודות האור. 

אנו מקווים שהידע שהתלמידים ירכשו והמסרים שהתכנית תמסור - יופנמו, והתלמידים יזכו 
להביאם לידי ביטוי בתקופות רגועות וטובות לעם ישראל ולעולם כולו.

תנאים בסיסיים להפעלת התכנית

לתכנית לימודים זו מצורפת ערכה, ובה עזרים הדרושים להפעלת חלקים בתכנית: לשיעורי 
הפתיחה, למרכז הלמידה "חדר הזיכרון", לשיעורי הסיום ולסדנה המשותפת להורים וילדים.

במרכז הלמידה "חדר הזיכרון" 12 תחנות העוסקות במגוון נושאים )על נושאי התחנות ודרך 
הפעלתן ראו בהמשך(. 

מומלץ להקצות ל"חדר הזיכרון" חדר לימוד מיוחד, ולארגן אותו מראש: יש להקצות לכל תחנה איזור 
מסוים בחדר, לתלות את הכרזה המיועדת לכל תחנה ולהעמיד מסביבה את העזרים הקשורים לתחנה. 

לפעילויות ב"חדר הזיכרון" דרושים אביזרים נוספים שאינם מצורפים בערכה:

 ַמְצּבְִעים )טושים( בצבעים: 	 
אדום, כתום, צהוב וירוק

מספריים 	 
כלי כתיבה 	 
חוטי צמר 	 
פלסטלינה 	 
דפי ציור	 
בריסטולים שחורים	 
פתקים ריקים  	 

רשימת העזרים והאביזרים הדרושים בכל תחנה מפורטת בהמשך.

כמו כן, יש לצלם מראש את דף העבודה "לאור הזיכרון" )הדף מצורף בערכה וכן במדריך זה בעמ' 
62(. דף זה מלווה את הפעילות בכל תחנה, למעט התחנה "מה קרה ואיפה". לתחנה זו יש דף מיוחד 

משלה )מצורף בערכה וכן במדריך זה בעמ' 63(, וגם אותו יש לצלם. 
בשיעור אחד כל תלמיד נדרש לעבוד בשתי תחנות, והוא זקוק לדף עבודה אחד לכל אחת מהן. 

תלמידי כיתות ד'-ו' העובדים בתחנה "העולם שהיה" צריכים שני דפי עבודה לצורך מילוי המשימות בתחנה.

סלסילה 	 
נייר דבק 	 
נעצים 	 
גיליון לבן גדול 	 
שני לוחות )לוחות שעם או אחרים, 	 

במקום אחד הלוחות ניתן להיעזר 
באמצעי אחר לתליית פתקים קטנים, 

כמו חוטים התלויים מן התקרה(. 
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המבנה המוצע כאן הוא מבנה מודולרי. אפשר לבחור רק כמה מהפעילויות, לפי הזמן העומד לרשות 
המורה ולפי אופי התלמידים והוריהם. הדגם שאנו מציעים יוצר מערך שלם ומקיף המאפשר לימוד 

של החומרים, עיבודם והפנמתם. 
מבנה זה כולל: 

           
פעילות מקדימה  א. 

הכנה - שליחת מכתב להורים והזמנתם להשתתף ולהשתלב בפעילות בנושא השואה. 	. 

 )עמ' 8(

פעילות מקדימה בכיתה - שיעור פתיחה בכיתה המספק מידע כללי בנושא השואה. 	. 
מצורפות ארבע אפשרויות לפעילות:      

 לכיתה ג' )עמ' 12-8(   לכיתה ד' )עמ' 16-13(
לכיתה ה' )עמ' 20-17(    לכיתה ו' )עמ' 25-21(         

פעילות ב"חדר הזיכרון" - במרכז הפעילות תחנות העוסקות במגוון נושאים, כמו  ב. 
העולם היהודי שלפני השואה, ציון החגים בתקופת השואה וחסידי אומות העולם. כמה 

 מהתחנות עוסקות בידע היסטורי, ובאחרות יוכלו הילדים לבטא רגשות ומחשבות ביחס לשואה.
בהמשך מצורפים מדריכים למורה לכל אחת מהתחנות. האמצעים להפעלת התחנות מצורפים 

בערכה.         
)עמ' 63-26(

      

פעילות סיכום בכיתה - ביחידות הסיכום ירוכז המידע שנאסף בתחנות תחת הכותרות  ג. 
ערכים ומקורות. מצורפות ארבע הצעות לפעילות סיכום לפי כיתות:

לכיתה ג' )עמ' 69-64(     לכיתה ד' )עמ' 72-70(  
  לכיתה ה' )עמ' 78-73(      לכיתה ו' )עמ' 81-79( 

סדנה להורים ולילדים - פעילות זו היא הזדמנות לדון בדילמות ובערכים העולים  ד. 
בעקבות העיסוק בנושא השואה, וכן הזדמנות ללמוד יחד מקורות מן המסורת היהודית 

המתקשרים לנושאים שהתכנית עוסקת בהם. בפעילות זו תהיה הזדמנות גם להורים להציג 
מחשבות ורגשות ביחס לשואה.        

לכיתות ג'-ד' )עמ' 87-82(   
לכיתות ה'-ו' )עמ' 92-88(   

מבנה התכנית
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כדאי לשלוח מכתב אישי להורי התלמידים וגם לסבים ולסבתות שלהם, ובו להציג את התכנית 
ולהזמין כל מי שיש לו סיפור אישי על תקופת השואה, גם סיפור ששמעו מאדם אחר, לכתוב על כך 

לבית הספר. 
אפשר גם לבקש מהתלמידים להביא מבתיהם תצלומים או חפצים אישיים מתקופת השואה ולצרף 

אליהם הסבר. את הסיפורים, החפצים והתצלומים אפשר להציג במרכז הלמידה, למשל, להציג 
אותם בתחנה נוספת, ואולי אף לצרף כרטיסיות ובהן שאלות וכדומה. 

לחלופין אפשר להציג את הסיפור או החפץ בפעילות המקדימה בכיתה.

לפניכם ארבע הצעות לפעילויות המקנות מידע בסיסי על השואה על פי כיתות:

   
יחידת פתיחה לכיתה ג'

מטרות היחידה
לערוך סדר בבליל העובדות והמושגים שהתלמידים כבר מכירים. לעתים קרובות ילדים מכירים 	 

מושגים הקשורים בשואה, אך לא את משמעותם המדויקת, ולעתים הם יודעים שהתרחשו 
אירועים מסוימים, אך אינם יודעים מתי הם התרחשו ומה קדם לְמה. 

להכיר את תחנות הפעילות ב"חדר הזיכרון" ואת הנושאים שבהם יעסקו.	 

הכנה מוקדמת
יש לצלם את הדפים האלה כמספר התלמידים בכיתה:

טקסט לתלמיד - "רקע על נושא השואה" )בעמ' 10(	 
דף עבודה )בעמ' 12(	 
דף רשימת התחנות )בעמ' 26( 	 

מבנה היחידה
חלק א' - פעילות סביב טקסט, היכרות עם מושגים הקשורים לנושא השואה.

חלק ב' - היכרות עם התחנות שב"חדר הזיכרון". 

הכנה

פעילות מקדימה בכיתה

פעילות מקדימה

כיתה

ג'
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מהלך הפעילות
חלק א' - פעילות סביב טקסט, היכרות עם מושגים הקשורים לנושא השואה

מחלקים לתלמידים את הטקסט "רקע על נושא השואה", וקוראים אותו ִאתם יחד. אפשר להיעזר 
במילון המושגים )עמ' 11(. במהלך הקריאה עוצרים במושגים המודגשים ומסבירים אותם. 

לאחר הקריאה יעבדו התלמידים בזוגות. מחלקים להם דף ובו מושגים והסבריהם מבולבלים, והם 
נדרשים לחבר את המושג להסבר המתאים לו )עמ' 12(. 

חלק ב' - היכרות עם התחנות שב"חדר הזיכרון"
מחלקים לתלמידים את דף רשימת התחנות ובו שמות התחנות והסברים קצרים על הפעילות 

בכל תחנה. 
עוברים עם התלמידים על רשימת התחנות ומסבירים במה עוסקת כל תחנה.

התלמידים יתבקשו לקרוא את הדף בבית ולהחליט )אולי בסיוע ההורים(, באילו שתי תחנות 
ירצו לעבוד. 

הנחיות לתלמידים
ברשימת התחנות תחנות משני סוגים: תחנות על רקע מפוספס ותחנות על רקע מנוקד.  א. 

בתחנות על הרקע המפוספס המשימות מורכבות יותר ודורשות זמן רב יותר, ואילו התחנות 
 על הרקע המנוקד מורכבות פחות והפעילות בהן קצרה יותר. 

בפעילות ב"חדר הזיכרון" נדרש כל תלמיד לעבוד בתחנה אחת מכל סוג )אם יש די זמן אפשר 
לבקר בתחנה נוספת(. 

ברוב התחנות יש כרטיסיות אדומות לתלמידי כיתות ג'-ד', וכרטיסיות כחולות לתלמידי כיתות  ב. 
ה'-ו'. במקרים מסוימים הוחלט לחלק חלוקה נוספת. במקרה כזה מסומנות חלק מהפעילויות 

בצבע סגול. פעילויות אלה מתאימות לכיתות ג'. התלמידים מתבקשים, כמובן, לעבוד 
בכרטיסיות המיועדות לכיתתם. 

חשוב שהפעילות בחדר תתקיים בשקט, הן כדי לאפשר לכל התלמידים להתרכז במשימותיהם,  ג. 
הן כדי לכבד את קורבנות השואה. 

במהלך ההסברים על תוכנן של התחנות כדאי להשתמש במושגים החדשים שנלמדו בחלק א', בעת 
העיסוק ברקע ההיסטורי. אפשר גם לתלות את כרזת המילון ולהזכיר אותה במהלך ההסבר. 

 



ֲאָרצֹות  ָרֵאל, ּבַ ָהְיָתה ָלנּו ְמִדיָנה, ָחיּו רֹוב ַהְיהּוִדים ִמחּוץ ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ָנה, ִלְפֵני ׁשֶ מֹוִנים ׁשָ ׁשְ ִלְפֵני ּכִ
רּו. ּה ּגָ ּבָ ַפת ָהָאֶרץ ׁשֶ ׂשְ רּו ּבִ ם ְוִדּבְ ם ְוָעְבדּו ׁשָ ָכל ַרֲחֵבי ָהעֹוָלם. ֵהם ָלְמדּו ׁשָ ּבְ

מֹו ִהיְטֶלר.  ֶגְרַמְנָיה ַמְנִהיג ּוׁשְ ַלט ּבְ קּוָפה ַהִהיא ׁשָ ּתְ ּבַ
יֹוֵתר  ֵני ָהָאָדם ַהּטֹוִבים ּבְ ְרָמִנים ֵהם ּבְ הּוא ְוַהּגֶ ל ָהעֹוָלם, הּוא ֶהֱאִמין ׁשֶ ִהיְטֶלר ָרָצה ִלְכּבֹׁש ֶאת ּכָ
ָנא  ָנא ּפֹוָלִנים, רּוִסים ְוצֹוָעִנים, ְויֹוֵתר ִמּכֹל הּוא ׂשָ ים. ִהיְטֶלר ׂשָ ַאר ָהֲאָנׁשִ ל ׁשְ ָנא ֶאת ּכָ ְוׂשָ

ל ַהְיהּוִדים – ְזֵקִנים, ְצִעיִרים ַוֲאִפּלּו ְיָלִדים. ְיהּוִדים, ֶאת ּכָ
ּלֹו אּו ֶאת ַההֹוָראֹות ׁשֶ ימּו ִעם ִהיְטֶלר ּוִמּלְ ְזָעִנים ְוׂשֹוְנֵאי ְיהּוִדים, ֵהם ִהְסּכִ ים ּגִ אִצים ָהיּו ֲאָנׁשִ ַהּנָ

ֶהֱאִמינּו  ּום ׁשֶ טּו ַעל ֲאָרצֹות ַרּבֹות ִמּשׁ ּלְ ּתַ ָליו ִהׁשְ ֵאלֹות. ִהיְטֶלר ְוַחּיָ ֹאל ׁשְ ִלי ִלׁשְ ל עֹוְזָריו ּבְ ְוׁשֶ
ּיֹוֵתר ֲאָרצֹות.  ה ׁשֶ ּמָ עֹוָלם. ְוָלֵכן ֵהם ָיְצאּו ְלִמְלָחָמה ּוָבּה ִנּסּו ִלְכּבֹׁש ּכַ ֹלט ּבָ ֵהם ְצִריִכים ִלׁשְ ׁשֶ
יעּו  אִצים ִהּגִ ַהּנָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ִניָּה. ּבְ ִנים ְוִהיא ִנְקֵראת ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּשְׁ ׁש ׁשָ ָכה ׁשֵ ִמְלָחָמה זֹו ִנְמׁשְ

ֵאָליו ֵהם ֵהֵחלּו ִלְרֹדף ֶאת ַהְיהּוִדים ְוִהְכִריחּו אֹוָתם ְלַהְצִמיד ְלִבְגָדם ְטַלאי ָצֹהב. 
ָטאֹות. ְקְראּו ּגֶ ּנִ כּונֹות ְמֻיָחדֹות ׁשֶ יֶהם ִלׁשְ ּתֵ הּוִדים ִמּבָ ְרׁשּו ֶאת ַהּיְ ה ּגֵ ְתִחּלָ ּבִ

ים ָהִראׁשֹוִנים  ַלּבִ ּשְׁ דֹוָלה. ּבַ ְצִפיפּות ּגְ הּוִדים ֶאת ָהְרכּוׁש ְוִהְכִריחּו אֹוָתם ָלגּור ּבִ טֹו ָלְקחּו ַלּיְ ּגֶ ּבַ
אִצים ֶאת  ְך ָסְגרּו ַהּנָ ל ָהִעיר, ַאְך ַאַחר ּכָ י ׁשֶ ֵחֶלק ַהָחְפׁשִ טֹו ְוַלֲעֹבד ּבַ ר ָלֵצאת ֵמַהּגֶ ָהָיה ֶאְפׁשָ
ֲחלֹות ֶהְחִמירּו  טֹו, ֶנֱאַסר ֲעֵליֶהם ַלֲעֹבד ְוָהָרָעב ְוַהּמַ הּוִדים ֹלא ָיְכלּו עֹוד ָלֵצאת ֵמַהּגֶ טֹו. ַהּיְ ַהּגֶ

יֹוֵתר ְויֹוֵתר.
הּוִדים ֻהְכְרחּו  ֲחנֹות ָהיּו ַמֲחנֹות ֲעבֹוָדה. ַהּיְ ה ֵמַהּמַ ּמָ ים ְלַמֲחנֹות. ּכַ ְרׁשּו ְיהּוִדים ַרּבִ אִצים ּגֵ ַהּנָ
ים ְמאֹוד. ְיהּוִדים  ְתָנִאים ָקׁשִ לּו ְמַעט ְמאֹוד ֹאֶכל ְוָחיּו ּבִ ֲעבֹודֹות ָקׁשֹות ְמאֹוד, ִקּבְ ֶהם ּבַ ַלֲעֹבד ּבָ
הּוִדים  ם ָהְרגּו ֶאת ַהּיְ ים ֲאֵחִרים ֹלא ָהיּו ַמֲחנֹות ֲעבֹוָדה – ׁשָ ַמֲחנֹות ֵאּלּו. ַמֲחנֹות ַרּבִ ים ֵמתּו ּבְ ַרּבִ

יעּו. ִהּגִ ׁשֶ ד ּכְ ִמּיָ
ְלטֹונֹו  דּו ְלׁשִ ִהְתַנּגְ ים ֹלא־ְיהּוִדים ׁשֶ אּו ֵאֶצל ֲאָנׁשִ ִהְתַחּבְ ד. ָהיּו ׁשֶ ּסּו ִלְבֹרַח ּוְלִהְתַנּגֵ ּנִ ָהיּו ְיהּוִדים ׁשֶ

עּו ִליהּוִדים ִנְקְראּו ְמֻאָחר יֹוֵתר "ֲחִסיֵדי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם".  ּיְ ּסִ ל ִהיְטֶלר. ֹלא־ְיהּוִדים ׁשֶ ׁשֶ
אִצים, ֵהם  ּנָ ה ֵמֶהם ִנּסּו ְלִהָלֵחם ּבַ ּמָ ֲחנֹות. ּכַ ָטאֹות אֹו ֵמַהּמַ ִהְצִליחּו ִלְבֹרַח ֵמַהּגֶ ָהיּו ְיהּוִדים ׁשֶ

ְרִטיָזִנים.  ִנְקָרִאים ּפַ
ִנים  ׁש ׁשָ ׁשֵ ים ִויָלִדים. ַאֲחֵרי ּכְ ָבִרים, ָנׁשִ ה ִמיְליֹון ּגְ ּשָׁ ֹוָאה. ׁשִ ּשׁ ה ִמיְליֹון ְיהּוִדים ֵמתּו ּבַ ּשָׁ ׁשִ
הּוִדים  ׁשּו ְוֶאת ַהּיְ ְכּבְ ּנִ ִדינֹות ׁשֶ ל ַהּמְ ְחֵרר ֶאת ּכָ ַח ּוְלׁשַ ִהיְטֶלר ְלַנּצֵ ֲחמּו ּבְ ָלּ ִדינֹות ׁשֶ ִהְצִליחּו ַהּמְ

ָטאֹות. ֲחנֹות ּוַבּגֶ ּמַ לּוִאים ּבַ ָהיּו ּכְ ׁשֶ
ֵני ָהָאָדם  ּבְ ֹוָאה, ּוְכֵדי ִלְזּכֹר ׁשֶ ּשׁ תּו ּבַ ּמֵ הּוִדים ׁשֶ ל ַהּיְ ֵדי ִלְזּכֹר ֶאת ּכָ ֹוָאה ּכְ ִנים ֶאת יֹום ַהּשׁ ָאנּו ְמַצּיְ
כּות  חֹות. ְלָכל ָאָדם ַהּזְ ִוים ּפָ ִוים יֹוֵתר אֹו ׁשָ יֶהם ׁשָ ַחּיֵ ים ׁשֶ ל ֲאָנׁשִ ם – ֵאין ְקבּוצֹות ׁשֶ ֶעְרּכָ ִוים ּבְ ׁשָ

ְך.  ּיָ ה ָמה מֹוָצאֹו ּוְלֵאיֶזה ַעם הּוא ׁשַ ּנֶ י, ֹלא ְמׁשַ ִלְחיֹות ְוִלְהיֹות ָאָדם ָחְפׁשִ
 

רקע על נושא השואה
כיתה

ג'
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רקע על נושא השואה - מילון מושגים 

היטלר - היטלר נבחר להיות ראש הממשלה של גרמניה בבחירות דמוקרטיות, אך משהגיע 
לתפקיד החליט לבדו כיצד תתנהל המדינה, הוא לא ערך הצבעות והיה אסור להתנגד לדעתו.

מלחמת העולם השנייה - מלחמה זו נקראת "מלחמת עולם" משום שהשתתפו בה מדינות 
רבות מכל רחבי העולם. 

נאצים - אנשים שהאמינו בתורה הנאצית, הם היו גזענים ואנטישמים ומילאו את ההוראות של 
היטלר ועוזריו בלי לשאול שאלות. 

טלאי צהוב - פיסת בד בצורת מגן דוד, ועליה היה כתוב "יהודי", או לפעמים רק האות 
הראשונה של המילה "יהודי", בשפות השונות. כל יהודי היה חייב לתפור את הטלאי על הבגד 

העליון, כדי שיהיה קל לזהותם כיהודים. 

גטו - בכל עיר או כפר שהגרמנים הגיעו אליהם, הם בחרו שכונה או אזור, לרוב אזור עני ומוזנח 
של העיר, והעבירו אליו את כל היהודים. פעמים רבות נדרשו היהודים לעזוב בתים גדולים ויפים, 

והוכנסו לבתים קטנים וצפופים. לפעמים התגוררו בחדר אחד שתיים או שלוש משפחות יחד! 

מחנות עבודה - מחנות שבהם הוכרחו היהודים לעבוד בעבודות קשות, קיבלו מעט מאוד 
אוכל וחיו בתנאים קשים מאוד. 

חסידי אומות העולם - בכל מקום שהגיעו אליו הודיעו הגרמנים שמי שייתפס עוזר ליהודי 
ייענש - לעתים בעונש מוות, הוא ומשפחתו. חסידי אומות העולם היו לא־יהודים שעזרו ליהודים 
למרות הסכנה העצומה. הם החביאו יהודים, נתנו להם אוכל או סייעו להם לעבור ממקום למקום 

כדי שהנאצים לא יתפסו אותם. 

פרטיזנים - לא־יהודים ויהודים שלחמו בנאצים. הם הסתתרו ביערות, ומשם ניסו לפגוע 
בחיילים גרמנים וברכבות שלהם.

יום השואה - בכ"ז בניסן אנו מציינים את זיכרון המתים בשואה. יום זה נקבע בסמוך לתאריך 
שבו פרץ מרד גטו ורשה - היום שבו היהודים האחרונים בגטו ורשה התארגנו ונלחמו בנאצים 

באומץ ובגבורה. ברחבי העולם מציינים את זיכרון השואה ב־27 בינואר והוא מכונה "יום השואה 
הבין־לאומי".

כיתה

ג'



דף עבודה 

חברו בין המושגים המופיעים מצד ימין להסברים שבצד שמאל, כמו בדוגמה:

כיתה

ג'

ִהיְטֶלר

טֹו ּגֶ

ְטַלאי ָצֹהב

ְרִטיָזִנים ּפַ

ה ִנּיָ ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּשְׁ

ָנאִצים

ַמֲחנֹות ֲעבֹוָדה

ֲחִסיֵדי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם

ֹוָאה יֹום ַהּשׁ
הּוִדים ַלֲעֹבד  ֶהם ֻהְכְרחּו ַהּיְ ּבָ ַמֲחנֹות ׁשֶ

לּו ְמַעט ְמאֹוד ֹאֶכל  ֲעבֹודֹות ָקׁשֹות, ִקּבְ ּבַ
ים ְמאֹוד. ְתָנִאים ָקׁשִ ְוָחיּו ּבִ

ימּו ִעם ִהיְטֶלר  ְזָעִנים ְוׂשֹוְנֵאי ְיהּוִדים, ֵהם ִהְסּכִ ים ּגִ ֲאָנׁשִ
ֵאלֹות. ֹאל ׁשְ ִלי ִלׁשְ ל עֹוְזָריו ּבְ ּלֹו ְוׁשֶ אּו ֶאת ַההֹוָראֹות ׁשֶ ּוִמּלְ

ְרַמְנָיה  ל ּגֶ ָלה ׁשֶ ְמׁשָ ִנְבַחר ִלְהיֹות ֹראׁש ַהּמֶ
ְפִקיד  יַע ַלּתַ ִהּגִ מֹוְקָרִטּיֹות, ַאְך ִמּשֶׁ ְבִחירֹות ּדֶ ּבִ
ִדיָנה, הּוא ֹלא  ְתַנֵהל ַהּמְ יַצד ּתִ ֶהְחִליט ְלַבּדֹו ּכֵ
ד ְלַדְעּתֹו. עֹות ְוָהָיה ָאסּור ְלִהְתַנּגֵ ָעַרְך ַהְצּבָ

ָפר, ֶשֵאָליו ֶהֱעִבירּו  ל ָהִעיר אֹו ַהּכְ ֵאזֹור ָעִני ּוֻמְזָנח ׁשֶ
ם  הּוִדים ָחיּו ׁשָ הּוִדים ֵמאֹותֹו ָמקֹום. ַהּיְ ל ַהּיְ ְרָמִנים ֶאת ּכָ ַהּגֶ

ֲחלֹות. ָלל, ֵמָרָעב ּוִמּמַ ֶדֶרְך ּכְ ה ְוָסְבלּו, ּבְ ְצִפיפּות ַרּבָ ּבִ

אִצים. ֵהם  ּנָ ָלֲחמּו ּבַ ֹלא־ְיהּוִדים ִויהּוִדים ׁשֶ
ִלים  ַחּיָ ם ִנּסּו ִלְפֹגַע ּבְ יָערֹות, ּוִמּשָׁ רּו ּבִ ּתְ ִהְסּתַ

ֶהם. ּלָ בֹות ׁשֶ ְרָמִנים ּוָבַרּכָ ּגֶ

ֹוָאה.  ּשׁ ִתים ּבַ ִנים ֶאת ִזְכרֹון ַהּמֵ ּבֹו ָאנּו ְמַצּיְ רֹון ׁשֶ יֹום ִזּכָ
טֹו  ַרץ ֶמֶרד ּגֶ ּבֹו ּפָ ֲאִריְך ׁשֶ ָסמּוְך ַלּתַ ע ּבְ יֹום ֶזה ִנְקּבַ

ֶגטֹו  הּוִדים ָהַאֲחרֹוִנים ּבְ נּו ַהּיְ ּבֹו ִהְתַאְרּגְ ה – ַהּיֹום ׁשֶ ַוְרׁשָ
ֹאֶמץ ּוִבְגבּוָרה. אִצים ּבְ ּנָ ה ְוִנְלֲחמּו ּבַ ַוְרׁשָ

ָנה ָהֲעצּוָמה. ֵהם  ּכָ ָעְזרּו ִליהּוִדים ַלְמרֹות ַהּסַ ֹלא־ְיהּוִדים ׁשֶ
קֹום  עּו ָלֶהם ַלֲעֹבר ִמּמָ יאּו ְיהּוִדים, ָנְתנּו ָלֶהם ֹאֶכל אֹו ִסּיְ ֶהְחּבִ

סּו אֹוָתם. אִצים ֹלא ִיְתּפְ ַהּנָ ֵדי ׁשֶ ְלָמקֹום ּכְ

תּוב "ְיהּוִדי" אֹו ִלְפָעִמים  ִוד, ְוָעֶליָה ָהָיה ּכָ צּוַרת ָמֵגן ּדָ ד ּבְ ת ּבַ ּסַ ּפִ
ל  ֹונֹות. ּכָ פֹות ַהּשׁ ּשָׂ ה "ְיהּוִדי", ּבַ ּלָ ל ַהּמִ ַרק ָהאֹות ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ

ֶגד ָהֶעְליֹון.  ַלאי ַעל ַהּבֶ ב ִלְתּפֹר ֶאת ַהּטְ ְיהּוִדי ָהָיה ַחּיָ

ּה. פּו ּבָ ּתְ ּתַ ַרּבֹות ִמְמִדינֹות ָהעֹוָלם ִהׁשְ ִמְלָחָמה ׁשֶ
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יחידת פתיחה לכיתה ד' 

מטרות היחידה
לערוך סדר בבליל העובדות והמושגים שהתלמידים כבר מכירים. לעתים קרובות ילדים מכירים 	 

מושגים הקשורים בשואה, אך לא את משמעותם המדויקת, ולעתים הם יודעים שהתרחשו 
אירועים מסוימים, אך אינם יודעים מתי הם התרחשו ומה קדם לְמה. 

להכיר את תחנות הפעילות ב"חדר הזיכרון" ואת הנושאים שבהם יעסקו.	 

הכנה מוקדמת
יש לצלם עותקים של הטקסט לתלמיד )"מידע על תקופת השואה" בעמ' 15( כמספר התלמידים 

בכיתה.
יש לצלם עותקים של דף רשימת התחנות )בעמ' 26( כמספר התלמידים בכיתה.

מבנה היחידה
חלק א' - פעילות סביב טקסט, היכרות עם מושגים הקשורים לנושא השואה.

חלק ב' - היכרות עם התחנות שב"חדר הזיכרון". 

מהלך הפעילות
חלק א' - פעילות סביב טקסט, היכרות עם מושגים הקשורים לנושא השואה

התלמידים מקבלים טקסט שחסרות בו מילים ונדרשים להשלים את החסר, גם בעזרת ה"תרמילון". 
לאחר סיום המשימה כדאי לקרוא את הטקסט יחד ולהוסיף הסברים ודגשים. היעזרו במילון 

המושגים )עמ' 16(.

חלק ב' - היכרות עם התחנות שב"חדר הזיכרון"
מחלקים לתלמידים את דף רשימת התחנות )ראו עמ' 26( ובו שמות התחנות והסברים עליהן.

עוברים עם התלמידים על רשימת התחנות ומסבירים במה עוסקת כל תחנה. תלמידי כיתות ד' 
שלמדו את התכנית בשנה קודמת יזכרו קרוב לוודאי כמה מהתחנות. אם התלמידים בשלים מספיק, 

אפשר להזמין תלמידים שזוכרים את הפעילויות בתחנות להסביר על כמה מהן לשאר התלמידים.
בהזדמנות זו כדאי להזכיר לתלמידים שבכל תחנה מוצעות כמה אפשרויות לפעילות, ואם הם רוצים, 

הם יכולים לחזור ולעבוד גם בתחנות שעבדו בהן בשנים קודמות, ולבחור בפעילויות אחרות.
לקראת סיום השיעור מציעים לתלמידים לבחור באילו שתי תחנות ירצו לעבוד כשיגיעו לפעילות 

ב"חדר הזיכרון". אם התלמידים אינם זוכרים את הפעילות משנים קודמות, אפשר לתת להם את דף 
רשימת התחנות הביתה ולבקש מהם לבחור )אולי בסיוע ההורים(, באילו תחנות ירצו לעבוד.

הנחיות לתלמידים
ברשימת התחנות תחנות משני סוגים: תחנות על רקע מפוספס ותחנות על רקע מנוקד.  א. 

בתחנות שעל הרקע המפוספס המשימות מורכבות יותר ודורשות זמן רב יותר, ואילו התחנות 
שעל הרקע המנוקד מורכבות פחות והפעילות בהן קצרה יותר.

בפעילות ב"חדר הזיכרון" נדרש כל תלמיד לעבוד בתחנה אחת מכל סוג )אם יש די זמן אפשר   
לבקר בתחנה נוספת(. 

ברוב התחנות יש כרטיסיות אדומות לתלמידי כיתות ג'-ד', וכרטיסיות כחולות לתלמידי כיתות  ב. 
ה'-ו'. במקרים מסוימים הוחלט לחלק חלוקה נוספת. במקרה כזה מסומנות חלק מהפעילויות 

בצבע סגול. פעילויות אלה מתאימות לכיתות ג'. התלמידים מתבקשים, כמובן, לעבוד 
בכרטיסיות המיועדות לכיתתם.

כיתה

ד'
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חשוב שהפעילות בחדר תתקיים בשקט, הן כדי לאפשר לכל התלמידים להתרכז במשימותיהם,  ג. 
הן כדי לכבד את קורבנות השואה. 

במהלך ההסברים על התחנות כדאי להשתמש במושגים החדשים שנלמדו בשלב א'. אפשר גם 
לתלות את כרזת המילון ולהזכיר אותה במהלך ההסבר. 



מידע על תקופת השואה
כיתה

ד'

ּפְַרִטיזָנִים       גטו      היטלר      חֲסִיֵדי ֻאּמֹות הָעֹולָם      טלאי צהוב   

יום השואה      נאצים      מחנות עבודה      מלחמת העולם השנייה

תרמילון

לפני כשמונים שנה, לפני שהייתה לנו מדינה, חיו רוב היהודים מחוץ לארץ ישראל, בארצות בכל 
רחבי העולם. הם למדו ועבדו שם ודיברו בשפת הארץ שבה גרו.

באותה תקופה עלה לשלטון בגרמניה מנהיג ושמו ________________, שרצה לכבוש את כל העולם. 
ָנא את כל שאר האנשים. הוא  הוא האמין שהוא והגרמנים הם בני האדם הטובים ביותר ְוׂשָ
שנא פולנים, רוסים, צֹוָעִנים, ויותר מכול הוא שנא יהודים, את כל היהודים – זקנים, צעירים 

ואפילו ילדים.
ה______________ היו אנשים גזענים ושונאי יהודים שהסכימו עם היטלר ומילאו את ההוראות שלו 
ושל עוזריו בלי לשאול שאלות. היטלר וחייליו יצאו למלחמה וכבשו בה ארצות רבות משום 
שהאמינו שהם צריכים לשלוט בעולם. מלחמה זו נמשכה שש שנים והיא נקראת ________________

 .______________________________
בכל מקום שהנאצים הגיעו אליו, הם החלו לרדוף את היהודים והכריחו אותם להצמיד לבגדם 

.________________________
בתחילה גירשו הנאצים את היהודים מבתיהם ל_______________.

בגטו לקחו ליהודים את רכושם והכריחו אותם לגור בצפיפות גדולה. בשלבים הראשונים היה 
אפשר לצאת מהגטו ולעבוד בחלק החופשי של העיר, אך אחר כך סגרו הנאצים את הגטו, 

והיהודים לא יכלו עוד לצאת ממנו. ֶנֱאַסר עליהם לעבוד והרעב והמחלות החמירו יותר ויותר.
יֶהם שם יהיו טובים  ַחּיֵ הנאצים גירשו יהודים רבים למחנות. הם אמרו להם שבמחנות יש עבודה, ְוׁשֶ
יותר. כמה מהמחנות אכן היו ______________________ והיהודים הועבדו בהם בעבודות קשות 
מאוד. הם קיבלו מעט אוכל וחיו בתנאים קשים מאוד, יהודים רבים מתו במחנות אלו. במחנות 

רבים אחרים לא הייתה עבודה כלל – שם הרגו את היהודים מיד כשהגיעו.
היו יהודים שניסו לברוח ולהתנגד. היו שהתחבאו אצל אנשים לא־יהודים שהתנגדו למשטרו של 
היטלר. אנשים אלו, שהסתירו יהודים וסייעו להם, נקראו מאוחר יותר _________________________.

היו יהודים שהצליחו לברוח מהגטאות או מהמחנות בקשיים רבים. כמה מהם ניסו להילחם בנאצים, 
הם נקראים _______________.

שישה מיליון יהודים מתו בשואה. שישה מיליון גברים, נשים וילדים. אחרי כשש שנים הצליחו 
ׁשּו ואת היהודים שהיו כלואים  ְכּבְ ַח ולשחרר את כל המדינות ׁשּנִ המדינות שלחמו בהיטלר ְלַנּצֵ

במחנות ובגטאות.
אנו מציינים את ____________________ כדי לזכור את היהודים הרבים שמתו בשואה, וכדי לזכור 
יֶהם שווים יותר או שווים פחות. לכל אדם  ַחּיֵ שבני האדם שווים בערכם – אין קבוצות של אנשים ׁשֶ

ה מה מֹוָצאֹו ולאיזה ַעם הוא שייך.  ּנֶ הזכות לחיות ולהיות אדם חופשי, לא ְמׁשַ
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מידע על תקופת השואה - מילון מושגים 

היטלר - נבחר לראשות ממשלת גרמניה בבחירות דמוקרטיות, אך משהגיע לתפקיד החליט לבדו 
כיצד תתנהל המדינה, הוא לא ערך הצבעות והיה אסור להתנגד לדעתו.

מלחמת העולם השנייה - מלחמה זו נקראת "מלחמת עולם" משום שהשתתפו בה מדינות 
רבות מכל רחבי העולם.

נאצים - אנשים שהאמינו בתורה הנאצית ומילאו את ההוראות של היטלר ועוזריו בלי לשאול 
שאלות. 

טלאי צהוב - פיסת בד בצורת מגן דוד, ועליה היה כתוב "יהודי", או רק האות הראשונה של 
המילה יהודי, בשפות השונות. כל יהודי היה חייב לתפור את הטלאי על בגדו העליון, כדי שיהיה קל 

לזהותם כיהודים.

גטו - בכל עיר או כפר שהגרמנים הגיעו אליו, הם בחרו בשכונה קטנה, לרוב שכונה ענייה ומוזנחת 
של העיר, והעבירו אליה את כל היהודים. פעמים רבות נדרשו היהודים לעזוב בתים גדולים ויפים, 

והוכנסו לבתים קטנים וצפופים. לפעמים התגוררו בחדר אחד שתיים או שלוש משפחות יחד! 

מחנות עבודה - מחנות שבהם הועבדו היהודים בעבודות קשות, קיבלו מעט מאוד אוכל וחיו 
בתנאים קשים מאוד.

חסידי אומות העולם - בכל מקום שהגיעו אליו הודיעו הגרמנים שמי שייתפס עוזר ליהודי 
ייענש, לעתים גם בעונש מוות, הוא ומשפחתו. חסידי אומות העולם היו לא־יהודים שעזרו ליהודים 

למרות הסכנה העצומה. הם החביאו יהודים, נתנו להם מזון או סייעו להם לעבור ממקום למקום כדי 
שהנאצים לא יתפסו אותם.

פרטיזנים - לא־יהודים ויהודים שלחמו בנאצים. הם הסתתרו ביערות, ומשם ניסו לפגוע בחיילים 
גרמנים וברכבות גרמניות.

יום השואה - יום זיכרון שבו אנו מציינים את זיכרון המתים בשואה. יום זה נקבע בסמוך לתאריך 
שבו פרץ מרד גטו ורשה - היום שבו התארגנו היהודים האחרונים בגטו ורשה ולחמו בנאצים באומץ 

ובגבורה. ברחבי העולם מציינים את זיכרון השואה בתאריך אחר, ב־27 בינואר והוא מכונה "יום 
השואה הבין־לאומי".

כיתה

ד'
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יחידת פתיחה לכיתה ה' 

מטרות היחידה
לערוך סדר בבליל העובדות והמושגים שהתלמידים כבר מכירים. לעתים קרובות ילדים מכירים 	 

מושגים הקשורים בשואה, אך לא את משמעותם המדויקת, ולעתים הם יודעים שהתרחשו 
אירועים מסוימים, אך אינם יודעים מתי הם התרחשו ומה קדם לְמה. 

להכיר את תחנות הפעילות ב"חדר הזיכרון" ואת הנושאים שבהם יעסקו.	 

הכנה מוקדמת
יש לצלם עותקים של הטקסט לתלמיד )"מידע על תקופת השואה" בעמ' 20-19( כמספר 

התלמידים בכיתה.
יש לצלם עותקים של דף רשימת התחנות )בעמ' 26( כמספר התלמידים בכיתה.

מבנה היחידה
חלק א' - פעילות בזוגות ובקבוצות, כתיבת עובדות ושאלות.

חלק ב' - פעילות סביב טקסט מידעי, הכרת מושגים הקשורים לנושא השואה. 
חלק ג' - הצגת התחנות שב"חדר הזיכרון". 

מהלך הפעילות
חלק א' - פעילות בזוגות ובקבוצות, כתיבת עובדות ושאלות

מבקשים מהתלמידים לעבוד בזוגות. כל שני תלמידים מתבקשים לכתוב שמונה עובדות שהם 
יודעים על השואה, ולנסח ארבע שאלות על היבטים של השואה או על נתונים שהם אינם יודעים 

עליהם מספיק והיו רוצים לדעת יותר.
מבקשים מכל שני זוגות להתאחד לרביעייה. ארבעת התלמידים מתבקשים לבדוק את העובדות 
שכתבו שני הזוגות: אילו עובדות נכונות, לדעתם, ואילו אינן נכונות, או שאין להם מידע מספיק 

עליהן.

חלק ב' - פעילות סביב טקסט מידעי
מחלקים לתלמידים את הטקסט המידעי המצורף )בעמ' 20-19(, קוראים אותו ִאתם יחד 

ומתעכבים על המושגים המודגשים. 
אחרי הקריאה מבקשים מהתלמידים לבדוק אם כמה מהשאלות שעלו בחלק א' נענו בעקבות 

הקריאה. אפשר גם לציין שתי עובדות חדשות שלמדו מהקטע או לכתוב כותרת לכל פסקה בטקסט.  

חלק ג' - הצגת התחנות שב"חדר הזיכרון" 
מחלקים לתלמידים את דף רשימת התחנות ובו שמות התחנות והסברים עליהן.

קוראים את הדף עם התלמידים ומסבירים להם במה עוסקת כל תחנה.
תלמידים שלמדו את התכנית בשנים קודמות יזכרו קרוב לוודאי כמה מהתחנות. אם התלמידים 
בשלים מספיק, אפשר להזמין תלמידים שזוכרים את הפעילויות בתחנות להסביר על כמה מהן 

לשאר התלמידים. לקראת סיום השיעור מציעים לתלמידים לבחור באילו תחנות ירצו לעסוק כשיגיעו 
לפעילות ב"חדר הזיכרון".

בהזדמנות זו כדאי להזכיר לתלמידים שבכל תחנה מוצעות כמה אפשרויות לפעילות, ואם הם רוצים, 
הם יכולים לחזור ולעבוד גם בתחנות שעבדו בהן בשנים קודמות, ולבחור בפעילויות אחרות.

במהלך ההסברים על התחנות כדאי להזכיר את המושגים החדשים שהוזכרו בחלק ב'. אפשר גם 
לתלות את כרזת המילון ולהזכיר אותה במהלך ההסבר.

כיתה

ה'
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הנחיות לתלמידים
ברשימת התחנות תחנות משני סוגים: תחנות על רקע מפוספס ותחנות על רקע מנוקד.  א. 

בתחנות שעל הרקע המפוספס המשימות מורכבות יותר ודורשות זמן רב יותר, ואילו התחנות 
שעל הרקע המנוקד מורכבות פחות והפעילות בהן קצרה יותר.

בפעילות ב"חדר הזיכרון" נדרש כל תלמיד לעבוד בתחנה אחת מכל סוג )אם יש די זמן אפשר   
לבקר בתחנה נוספת(. 

ברוב התחנות יש כרטיסיות אדומות לתלמידי כיתות ג'-ד' וכרטיסיות כחולות לתלמידי כיתות  ב. 
ה'-ו'. במקרים מסוימים הוחלט לחלק חלוקה נוספת. במקרה כזה מסומנות חלק מהפעילויות 

בצבע סגול. פעילויות אלה מתאימות לכיתות ג'. התלמידים מתבקשים, כמובן, לעבוד 
בכרטיסיות המיועדות לכיתתם.

חשוב שהפעילות בחדר תתקיים בשקט, הן כדי לאפשר לכל התלמידים להתרכז במשימותיהם,  ג. 
הן כדי לכבד את קורבנות השואה. 
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לפני כשמונים שנה, ב־1933, עלתה לשלטון בגרמניה המפלגה הנאצית. מנהיג המפלגה 
היה אדולף היטלר.

הנאצים האמינו שהגרמנים הם הגזע העליון ולכן הם צריכים לשלוט בכל העולם. לפי 
תפיסתם כל האמצעים היו כשרים לכך. מטרתם הייתה להשתלט על העולם ולהשמיד 
את הגזעים והקבוצות הנחותים לדעתם: נכים, צוענים ויהודים. בגרמניה חיו בתקופה זו 

יהודים רבים, ולכן מיד עם עלייתם לשלטון החלו הנאצים לפעול נגד היהודים בארצם.

כמה שנים לאחר מכן נחקקו בגרמניה "חוקי נירנברג". חוקים אלו קבעו שיהודים אינם 
יכולים עוד להיות אזרחים גרמנים. בבת אחת הוטלו על היהודים איסורים רבים, למשל 
איסור לעבוד במקצועות מסוימים, איסור להתחתן עם גרמנים ועוד. כך קיוו הנאצים 

לגרום לכל היהודים בגרמניה לעזוב את המדינה.

השנאה ליהודים המשיכה להתגבר, ושלוש שנים מאוחר יותר ארגנו הנאצים את "ליל 
הבדולח" – בלילה אחד ערכו הנאצים פרעות אלימות ביהודים. בתוך כמה שעות נהרסו, 
נשדדו והוצתו בתי כנסת ובתי עסק רבים של יהודים בכל גרמניה. עשרות יהודים נרצחו, 
מאות נפצעו ואלפים נעצרו ונשלחו למחנות ריכוז. לילה זה מכונה "ליל הבדולח" על שם 

הזכוכיות המנופצות של חלונות ראווה שהתפזרו ברחובות בעת המהומות.
 

כאמור, הנאצים שאפו לכבוש את העולם. ב־1939 פלשה גרמניה הנאצית לפולין וכבשה 
אותה, כך החלה מלחמת העולם השנייה. הנאצים לא הסתפקו בפולין והמשיכו לכבוש 
מדינות נוספות. הם כבשו את דנמרק, נורווגיה, הולנד, בלגיה, לוקסמבורג וצרפת, 

ומאוחר יותר גם את יוגוסלביה ויוון. 
בכל מקום שהגרמנים הגיעו אליו הם התעללו ופגעו ביהודים. במקומות רבים נלקחו 
היהודים למחנות עבודה ושם הם הועסקו בעבודות קשות ללא תשלום ובתנאים קשים. 

יהודים רבים מתו מחולשה ומרעב.
בשלב זה החלו הגרמנים לרכז את היהודים בגטאות. הגטו היה בדרך כלל שכונה ענייה 
ומוזנחת של העיר, או העיירה. הגרמנים הכריחו את היהודים לעבור לגור באזור זה 
בצפיפות רבה. בתחילה היה אפשר לצאת מהגטו אל העיר לצורך עבודה ומטרות אחרות, 
אך מאוחר יותר נסגרו הגטאות ולא היה אפשר לצאת מהם או להכניס אליהם מזון 
ותרופות. הגרמנים סיפקו קצבת מזון קטנה מאוד לכל אדם בגטו, ומאות אלפי אנשים 

מתו מרעב, מתשישות וממחלות.

בשנת 1941 פלשו הגרמנים לברית המועצות והחלו לכבוש אותה ומדינות סמוכות לה 
במזרח אירופה. במקומות רבים שהגרמנים הגיעו אליהם, הם אספו קבוצות גדולות של 
יהודים, לקחו אותם ליערות סמוכים ושם רצחו מאות ואפילו אלפים. הנאצים טענו שהם 
"מטהרים" את אירופה מיהודים. הגרמנים הגיעו גם לצפון אפריקה: למרוקו, לאלג'יר, 
לתוניסיה וללוב וגם שם פגעו ביהודים. הגרמנים גזלו את רכושם וכלאו רבים מהם 
במחנות כפייה. קבוצה של מדינות, ובה: אנגליה, ארצות הברית וברית המועצות, 
שנקראו "בעלות הברית", לחמו בגרמניה הנאצית בכל החזיתות וניסו להכריע אותה ואת 

המדינות שנלחמו לִצדה ולהפסיק את הפגיעה ביהודים ואת השמדתם.

מידע על תקופת השואה
כיתה

ה'

שנת 
1933

שנת 
1935

שנת 
1938

שנת 
1939

שנת 
1941



אף על פי שהנאצים כבר הצליחו לרכז את היהודים בגטאות ובמחנות ולהרוג מאות אלפים 
מהם, הם לא הסתפקו בזה, והחליטו שעליהם להשמיד את כל היהודים בעולם בדרך 
"מסודרת" ו"יעילה" יותר. תכנית זו נקראה הפתרון הסופי, ועל פיה התחילו הנאצים  
להרוג יהודים בגז. לשם כך הקימו הנאצים מחנות ריכוז והשמדה, לשם גורשו היהודים 

מהערים ומהגטאות ושם נרצחו – אלפים בכל יום. 
היו יהודים שניסו לברוח מידי הנאצים ואפילו ללחום בהם, למשל, היו יהודים שהצטרפו 
לפרטיזנים – לוחמים לא־יהודים ויהודים שחיו ביערות וניסו לפגוע בחיילים גרמנים 

וברכבות גרמניות. 
חשוב להזכיר שאף על פי שבכל המקומות אנשים רבים עזרו לנאצים והלשינו על יהודים, 
היו גם לא־יהודים שסייעו ליהודים והצילו את חייהם, אף על פי שידעו שאם ייתפסו 

ייענשו בעונש מוות. לא־יהודים אלו נקראו מאוחר יותר "חסידי אומות העולם". 

בשנת 1945 הצליחו צבאות בעלות הברית להביס את גרמניה הנאצית. גרמניה נכנעה 
והשמדת היהודים נעצרה.

ואז התגלו ממדי הרצח – שישה מיליון יהודים נספו בשואה, מהם מיליון וחצי ילדים.
נוסף על כך רצחו הגרמנים מיליוני בני אדם נוספים ברחבי אירופה, בני עמים רבים 

ודתות שונות.
 

שנת 
1942

שנת 
1945
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יחידת פתיחה לכיתה ו' 

מטרות היחידה
לערוך סדר בבליל העובדות והמושגים שהתלמידים כבר מכירים. לעתים קרובות ילדים מכירים 	 

מושגים הקשורים בשואה, אך לא את משמעותם המדויקת, ולעתים הם יודעים שהתרחשו 
אירועים מסוימים, אך אינם יודעים מתי הם התרחשו ומה קדם לְמה. 

להכיר את תחנות הפעילות ב"חדר הזיכרון" ואת הנושאים שבהם יעסקו.	 

הכנה מוקדמת
יש לצלם את הדפים האלה כמספר התלמידים בכיתה:

טקסט לתלמיד - "מידע על תקופת השואה" )בעמ' 24-23(	 
דף עבודה )בעמ' 25(	 
דף רשימת התחנות )בעמ' 26( 	 

האמצעים הדרושים
4 תצלומים )מצורפים בערכה(

מבנה היחידה
חלק א' - פעילות סביב תצלומים, הבעת תחושות ורגשות ביחס לנושא השואה. 

חלק ב' - פעילות סביב טקסט מידעי, הכרת מושגים הקשורים לנושא השואה. 
חלק ג' - הצגת התחנות שב"חדר הזיכרון". 

מהלך הפעילות
חלק א' - פעילות סביב תצלומים, הבעת תחושות ורגשות ביחס לנושא השואה 

מציגים לפני התלמידים תצלום אחד או כמה תצלומים מתוך ערכת יחידות הפתיחה )התצלומים: 
ילד מרים ידיים בכניעה עם דיכוי מרד גטו ורשה, גדר תיל במחנה ההשמדה אושוויץ, דרגשי שינה 

בבלוק במחנה ההשמדה אושוויץ II )בירקנאו(, אנדרטת הנעליים על גדת הדנובה בבודפשט(. 
ושואלים: מה אתם מרגישים? אילו מחשבות עולות בראשכם כאשר אתם רואים את התצלומים האלה?
מסכמים ואומרים שהתלמידים מכירים כבר מעט את נושא השואה ומושגים הקשורים בו, אך כעת 

ננסה "לעשות סדר" בדברים. 

חלק ב' - פעילות סביב טקסט מידעי, הכרת מושגים הקשורים לנושא השואה
מחלקים לתלמידים את הטקסט המידעי המצורף )בעמ' 24-23( ודף עבודה ובו ציר זמן ורשימה 

של אירועים )בעמ' 25(. התלמידים מתבקשים לסדר את האירועים על ציר הזמן על פי המידע 
שבטקסט. במהלך העבודה כדאי לעבור בין התלמידים ולבדוק את התשובות. לסיכום, יש לבדוק את 

התשובות במליאה.
מבקשים מכל תלמיד ותלמידה לציין נושא הקשור לשואה שהיו רוצים לדעת עליו יותר. אפשר 
להזמין כמה תלמידים לשתף את כל הכיתה בבחירתם. ייתכן שכמה תחנות עוסקות בנושאים 

שהתלמידים יעלו.

חלק ג' - הצגת התחנות שב"חדר הזיכרון" 
מחלקים לתלמידים את דף רשימת התחנות ובו שמות התחנות והסברים עליהן.

קוראים את הדף עם התלמידים ומסבירים להם במה עוסקת כל תחנה.
תלמידים שלמדו את התכנית בשנים קודמות יזכרו קרוב לוודאי כמה מהתחנות. אם התלמידים 
בשלים מספיק, אפשר להזמין תלמידים שזוכרים את הפעילויות בתחנות להסביר על כמה מהן 

לשאר התלמידים. 

כיתה

ו'
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לקראת סיום השיעור מציעים לתלמידים לבחור באילו שתי תחנות ירצו לעסוק כשיגיעו לפעילות 
ב"חדר הזיכרון".

בהזדמנות זו כדאי להזכיר לתלמידים שבכל תחנה מוצעות כמה אפשרויות לפעילות, ואם הם רוצים, 
הם יכולים לחזור ולעבוד גם בתחנות שעבדו בהן בשנים קודמות, ולבחור בפעילויות אחרות.

הנחיות לתלמידים
ברשימת התחנות תחנות משני סוגים: תחנות על רקע מפוספס ותחנות על רקע מנוקד.  א. 

בתחנות שעל הרקע המפוספס המשימות מורכבות יותר ודורשות זמן רב יותר, ואילו התחנות 
שעל הרקע המנוקד מורכבות פחות והפעילות בהן קצרה יותר.

בפעילות ב"חדר הזיכרון" נדרש כל תלמיד לעבוד בתחנה אחת מכל סוג )אם יש די זמן אפשר   
לבקר בתחנה נוספת(. 

ברוב התחנות יש כרטיסיות אדומות לתלמידי כיתות ג'-ד' וכרטיסיות כחולות לתלמידי כיתות  ב. 
ה'-ו'. במקרים מסוימים הוחלט לחלק חלוקה נוספת. במקרה כזה מסומנות חלק מהפעילויות 

בצבע סגול. פעילויות אלה מתאימות לכיתות ג'. התלמידים מתבקשים, כמובן, לעבוד 
בכרטיסיות המיועדות לכיתתם.

חשוב שהפעילות בחדר תתקיים בשקט, הן כדי לאפשר לכל התלמידים להתרכז במשימותיהם,  ג. 
הן כדי לכבד את קורבנות השואה. 

במהלך ההסברים על התחנות כדאי להשתמש במושגים החדשים שנלמדו בחלק ב'. אפשר גם 
לתלות את כרזת המילון ולהזכיר אותה במהלך ההסבר.

מידע למורה:

אנדרטת הנעליים על גדת הדנובה בבודפשט
תצלום זה מוכר פחות מהתצלומים האחרים, ולכן נרחיב עליו קצת את הדיבור.

לאחר שהגרמנים כבשו את הונגריה )ב־1944( שיתף השלטון בהונגריה פעולה עם הנאצים. אנשי 
מפלגת השלטון "צלב החץ" ערכו פרעות ביהודים והרגו בהם. בין השאר, נלקחו יהודים רבים לרציף 

האבן שעל גדות נהר הדנובה, הועמדו שם כשפניהם אל הנהר, נורו בגבם ונפלו אל המים. בשנת 
2005 הוקמה במקום אנדרטה לזכרם. האנדרטה עשוייה מ־60 זוגות נעליים מברזל המקובעים 

לרציף. זוגות הנעליים שונים זה מזה - נעלי גברים, נעלי נשים ונעלי ילדים, "נעלים טובות" ונעליים 
פשוטות.



לפני כשמונים שנה, ב־1933, עלתה לשלטון בגרמניה המפלגה הנאצית. מנהיג המפלגה היה 
אדולף היטלר.

הנאצים האמינו שהגרמנים הם הגזע העליון ולכן הם צריכים לשלוט בכל העולם. לפי תפיסתם 
כל האמצעים היו כשרים לכך. מטרתם הייתה להשתלט על העולם ולהשמיד את הגזעים 
והקבוצות הנחותים לדעתם: נכים, צוענים ויהודים. בגרמניה חיו בתקופה זו יהודים רבים, ולכן 

מיד עם עלייתם לשלטון החלו הנאצים לפעול נגד היהודים בארצם.

כשנתיים לאחר מכן נחקקו בגרמניה "חוקי נירנברג". חוקים אלו קבעו שיהודים אינם יכולים 
עוד להיות אזרחים גרמנים. בבת אחת הוטלו על היהודים איסורים רבים, למשל איסור לעבוד 
במקצועות מסוימים, איסור להתחתן עם גרמנים ועוד. כך קיוו הנאצים לגרום לכל היהודים 

בגרמניה לעזוב את המדינה.

השנאה ליהודים המשיכה להתגבר, ושלוש שנים מאוחר יותר, בשנת 1938, ארגנו הנאצים את 
"ליל הבדולח" – בלילה אחד ערכו הנאצים פרעות אלימות ביהודים. בתוך כמה שעות נהרסו, 
נשדדו והוצתו בתי כנסת ובתי עסק רבים של יהודים בכל גרמניה. עשרות יהודים נרצחו, מאות 
נפצעו ואלפים נעצרו ונשלחו למחנות ריכוז. לילה זה מכונה "ליל הבדולח" על שם הזכוכיות 

המנופצות של חלונות ראווה שהתפזרו ברחובות בעת המהומות.

כאמור, הנאצים שאפו לכבוש את העולם. ב־1939 פלשו הגרמנים לפולין וכבשו אותה, וכך 
החלה מלחמת העולם השנייה. הנאצים לא הסתפקו בפולין והמשיכו לכבוש מדינות נוספות. הם 
כבשו את דנמרק, נורווגיה, הולנד, בלגיה, לוקסמבורג וצרפת, ומאוחר יותר גם את יוגוסלביה ויוון. 
בכל מקום שהנאצים הגיעו אליו הם התעללו ופגעו ביהודים. במקומות רבים נלקחו היהודים 
למחנות עבודה והועסקו שם בעבודות קשות ללא תשלום ובתנאים קשים. יהודים רבים מתו 

מחולשה ומרעב.

בשלב זה החלו הגרמנים לרכז את היהודים בגטאות. הגטו היה בדרך כלל שכונה ענייה ומוזנחת 
של העיר, או העיירה. הגרמנים הכריחו את היהודים לעבור לגור באזור זה בצפיפות רבה. 
בתחילה היה אפשר לצאת מהגטו אל העיר לצורך עבודה ומטרות אחרות, אך מאוחר יותר נסגרו 
הגטאות ולא היה אפשר לצאת מהם או להכניס אליהם מזון ותרופות. הגרמנים סיפקו הקצבת 

מזון קטנה מאוד לכל אדם בגטו, ומאות אלפי אנשים מתו מרעב, מתשישות וממחלות.

בשנת 1941 פלשו הנאצים לברית המועצות והחלו לכבוש אותה ומדינות סמוכות לה במזרח 
אירופה. במקומות רבים שהנאצים הגיעו אליהם, הם אספו קבוצות גדולות של יהודים, הובילו 
אותם ליערות סמוכים ושם הרגו מאות ואפילו אלפים. הנאצים טענו שהם "מטהרים" את אירופה 
מיהודים. הגרמנים הגיעו גם לצפון אפריקה: למרוקו, לאלג'יר, לתוניסיה וללוב וגם שם פגעו 
ביהודים. הגרמנים גזלו את רכושם של היהודים וכלאו רבים מהם במחנות כפייה. קבוצה של 

מידע על תקופת השואה
כיתה

ו'



מדינות, ובהן אנגליה, ארצות הברית וברית המועצות, שנקראו "בעלות הברית", לחמו בגרמניה 
בכל החזיתות וניסו להכריע אותה ואת המדינות שעמדו לצדה ולהפסיק את הפגיעה ביהודים 

ואת השמדתם.

אף על פי שהגרמנים כבר הצליחו לרכז את היהודים בגטאות ובמחנות ולהרוג מאות אלפים מהם, 
הם לא הסתפקו בזה, וב־1942 החליטו שעליהם להשמיד את כל היהודים בעולם בדרך "מסודרת" 
ו"יעילה" יותר. תכנית זו נקראה הפתרון הסופי, ועל פיה התחילו הנאצים להרוג יהודים בגז. 
לשם כך הקימו הנאצים מחנות ריכוז והשמדה, לשם גורשו היהודים מהערים ומהגטאות ושם 

נרצחו – אלפים בכל יום. 

היו יהודים שניסו לברוח מידי הנאצים ואפילו ללחום בהם, למשל, היו יהודים שהצטרפו 
לפרטיזנים – לוחמים לא־יהודים ויהודים שחיו ביערות וניסו לפגוע בחיילים גרמנים וברכבות 

גרמניות. 

חשוב להזכיר שאף על פי שבכל המקומות אנשים רבים עזרו לגרמנים והלשינו על יהודים, היו 
גם לא־יהודים שסייעו ליהודים והצילו את חייהם, אף על פי שידעו שאם ייתפסו ייענשו בעונש 

מוות. לא־יהודים אלו נקראו מאוחר יותר "חסידי אומות העולם". 

בשנת 1945 הצליחו צבאות בעלות הברית להביס את גרמניה. גרמניה נכנעה והשמדת היהודים 
נעצרה. ואז התגלו ממדי הרצח – שישה מיליון יהודים נספו בשואה, מהם מיליון וחצי ילדים.

נוסף על כך רצחו הגרמנים מיליוני בני אדם נוספים ברחבי אירופה, בני עמים רבים ודתות שונות.
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בחרו שתי תחנות שתרצו לעבוד בהן 
ב"חדר הזיכרון" � 

תחנה אחת על רקע מפוספס 
ותחנה אחת על רקע מנוקד.

סמנו את בחירותיכם בריבועים שבצד שמאל.

רשימת התחנות

 תיאורשם התחנה

הפעילות בתחנה זו סובבת סביב מפת העולם. במהלך הפעילות מה קרה ואיפה?1
נכיר את המדינות שהיו קשורות במלחמת העולם השנייה ובשואה.

בתחנה זו נקרא סיפורים על ֲחִסיֵדי ֻאּמֹות ָהעֹולָם.אורות ּבֲָאפֵלָה2
חסידי אומות העולם היו לא־יהודים ֶׁשִּסְּיעּו ליהודים והצילו את חייהם, 

אף שבמעשים אלו הם סיכנו את עצמם ואת בני משפחותיהם.

 חוגגים למרות3
הכול

בתחנה זו נקרא סיפורים שמתואר בהם כיצד הצליחו יהודים 
בשואה לחגוג את חגי ישראל.

בתחנה זו נכיר שני ילדים שחיו לפני השואה בגרמניה ובפולין, העולם שהיה4
נכיר את אֹוַרח החיים שלהם, ומתוך כך נלמד על חייהם של יהודים 

רבים באירופה בתקופה זו. 

בתחנה זו נפגוש כמה ילדים שחיו בתקופת השואה. נשמע על הילדים שהיינו5
ילדותם עד לתחילת השואה, ועל מה שעבר עליהם בתקופת 

השואה ואחריה.

בתחנה זו נכיר סיפורים של יהודים שעזרו ליהודים בתקופת מתגייסים לעזרה6
השואה. כמה מהיהודים האלה היו בתפקידים מיוחדים או ׁשָׁהּו 

בארצות שלא הייתה בהם סכנה ליהודים.

בתחנה זו נתבונן בתצלומים מהשואה ומהשנים שקדמו לה, נדון להסתכל מקרוב7
בתצלומים ובמה שאפשר ללמוד מהם, ונשאל ֵאילּו ּתְחּוׁשֹות הם 

ְמעֹוְרִרים ּבָנּו היום.

אני מרגישה, 8
אתה מרגיש

בתחנה זו ננסה לברר ֵאילּו רגשות מעורר בנו ָהִעּסּוק בנושא השואה.

בתחנה זו נדון בכמה ֶהּגִֵדים על השואה, נסיק בעזרתם מסקנות לפי דעתי...9
ואולי אף נכתוב ֶהּגִֵדים משלנו.

בתחנה זו נוכל להעלות שאלות על השואה, נקרא שאלות שכתבו יש לי שאלה10
אחרים ונוכל לענות עליהן.

בתחנה זו נקבל ספר ובו שמות של ילדים, נשים וגברים ׁשֶּנְִסּפּו לכל איש יש שם11
בשואה. כל תלמיד יבחר שם אחד ויעתיק אותו ללוח, ובכך נְַרֶאה 

שאנו זוכרים ומכבדים את האדם הזה.

השואה הייתה אירוע נורא. בסיומה ִקּוּו כל תושבי העולם ׁשֵֶּמַעּתָׁה רק תפילה אשא12
והלאה יהיה העולם מקום טוב יותר. בתחנה זו נבטא את החלומות 

והתקוות שלנו שאכן כך יהיה!
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בחלק זה נסביר את אופן הפעילות בכל אחת מן התחנות, כמו כן נצרף מעט מידע נוסף שיאפשר 
למורים להעמיק בכל נושא או להרחיבו, אם יש להם או לתלמידים עניין בכך.

בכל אחת מהתחנות במרכז הלמידה - "חדר הזיכרון", יש חומרים בשתי רמות: חומרים המיועדים 
לכיתות ג'-ד' וחומרים המיועדים לכיתות ה'-ו'. 

הרמות מסומנות בצבעים: בצבע אדום - הפעילויות המיועדות לכיתות ג׳-ד׳ ובצבע כחול - 
הפעילויות המיועדות לכיתות ה׳-ו׳. במקרים מסוימים הוחלט לחלק חלוקה נוספת. במקרה כזה 

מסומנות כמה מהפעילויות בצבע סגול - פעילויות אלה מתאימות לכיתות ג'.
בעמ' 61, לאחר פירוט הפעילויות בכל התחנות, מצורפות הצעות להעשרת הפעילות ב"חדר 

הזיכרון".

רציונל

ילדים בישראל נחשפים לנושא השואה מגיל צעיר מאוד. בדרך כלל הם שומעים על השואה במנותק 
מהאירועים האחרים שהתרחשו באותן השנים. בתחנה זו יבינו התלמידים שהשואה התחוללה בד 

בבד עם כיבושיה של גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה. 
התלמידים ילמדו שהשואה התרחשה במקומות רבים בעת ובעונה אחת. הם ילמדו אילו מדינות היו 

מעורבות במלחמת העולם השנייה והיכן התרחשו אירועים מרכזיים בתולדות השואה.
הלימוד באמצעים חזותיים, כמו מפה, ימחיש לתלמידים את הידע שרכשו בעבר ויעגן אותו, כדי 

שיוכל להיות בסיס להמשך לימודיהם על אודות השואה. 

מטרות הפעילות

התלמידים יתוודעו למקומה של גרמניה על מפת אירופה ויכירו את המדינות שכבשה במלחמת 	 
העולם השנייה.

התלמידים יכירו את המדינות שלחמו בגרמניה במלחמת העולם השנייה )בעלות הברית(.	 
התלמידים יוכלו לקשר בין השואה לַמלחמה ולהבין שהשואה התרחשה במדינות שהנאצים כבשו 	 

)משימות 3 ו־4 לכיתות ה'-ו'(. 
התלמידים ידעו כיצד נראו המקומות ששמעו עליהם, ויבינו את היקף הפגיעה ביהודים במהלך 	 

השואה ואת חומרתה )משימות 3 ו־4 לכיתות ה'-ו'(. 

פעילות בעזרת מפה

"חדר הזיכרון" - מדריך לתחנות

1. מה קרה ואיפה
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הכנת התחנה

האביזרים הדרושים:
כרזת התחנה	 
כרזה ועליה מפה צבעונית גדולה של יבשת אירופה	 
שני אוגדני פעילות: אוגדן אדום ובו חמש כרטיסיות פעילות לכיתות ג'-ד', אוגדן כחול ובו חמש 	 

כרטיסיות פעילות לכיתות ה'-ו'
17 כרטיסי מקומות בצבע כחול )לכיתות ה'-ו'(	 
דף העבודה "מסביב למפה" ובו מפת אירופה בשחור־לבן לעבודה עצמית, וכן מקום לכתיבת 	 

התשובות )במפה זו מסומנים גבולות המדינות וכתובים בה שמות המדינות(
ַמְצּבְִעים )טושים( בצבעים האלה: אדום, כתום, צהוב וירוק	 
כלי כתיבה	 

סידור התחנה:
יש לתלות את כרזת התחנה ואת כרזת המפה על הקיר.	 
יש להניח את אוגדני הפעילות ואת כרטיסי המקומות במקום נגיש לתלמידים.	 
יש להניח את דף העבודה "מסביב למפה" במקום נגיש לתלמידים.	 
יש להניח את הַמְצּבְִעים )הטושים( במקום נגיש לתלמידים.	 

הערה ביחס לצבעי המדינות השונות בכרזת המפה
המדינות באפור ולבן לא השתתפו במלחמה ולכן אינן מופיעות 

במקרא. המדינות הצבועות באפור היו מדינות ניטרליות. למדינות 
הצבועות בלבן היה מעמד מורכב, אליו לא נכנס כרגע.

מהלך הפעילות בתחנה

כיתות ג'-ד'
התלמידים יקראו את ההקדמה הכתובה בכרזה התלויה על הקיר,

יקבלו את אוגדן הפעילות המתאים להם וימלאו את המשימות בדף 
העבודה "מסביב למפה" )הדף שבו מפת אירופה בשחור־לבן(. 

הפעילויות יכוונו את התלמידים להתמצא במפה ולהכיר את המדינות 
שהשתתפו במלחמת העולם השנייה:

 בפעילות הראשונה יתבקשו התלמידים לחפש במפה שלוש מדינות 
שהם מכירים. 

בפעילות השנייה ילמדו התלמידים על מדינות ששיתפו פעולה עם גרמניה ועל מדינות שלחמו לצד 
גרמניה )מדינות הציר(. 

בפעילות השלישית ילמדו התלמידים על המדינות שגרמניה ובעלות בריתה כבשו.
בפעילות הרביעית ילמדו התלמידים על הקשר בין מלחמת 

העולם השנייה לשואה ולפגיעה ביהודים. 
בפעילות החמישית והאחרונה ילמדו התלמידים על המדינות 

שלחמו בגרמניה )בעלות הברית(. 

דף העבודה "מסביב למפה"

אוגדן פעילות סגור
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כיתות ה'-ו'
התלמידים יקראו את ההקדמה הכתובה בכרזה התלויה על הקיר, יקבלו את 
אוגדן הפעילות המתאים להם וימלאו את המשימות בדף העבודה "מסביב 

למפה" )הדף שבו מפת אירופה בשחור־לבן(. 
הפעילויות יכוונו את התלמידים להתמצא במפה ולהכיר את המדינות 

שהשתתפו במלחמת העולם השנייה:
בפעילות הראשונה יתבקשו התלמידים למצוא את גרמניה במפה ולצבוע 
אותה ואת מדינות הציר )המדינות שלחמו לצד גרמניה(, וכן את המדינות 

ששיתפו פעולה עם גרמניה. 
בפעילות השנייה הם יחפשו את המדינות שמדינות הציר כבשו ויתבקשו 

לסמן אותן. 
בפעילות השלישית יודגש בפני התלמידים שהשואה התרחשה במהלך 
מלחמת העולם השנייה, והתלמידים יופנו לכרטיסי מקומות המונחים 

בתחנה. בכרטיסים אלו מוצגים תצלומים מגטאות וממחנות, ועל כמה מהם 
מובא גם מידע נוסף. התלמידים יתבקשו לסמן אותם במפה. 

אחת המטרות של פעילות זו היא להבהיר לתלמידים היכן היו הגטאות 
והמחנות שעליהם שמעו בהזדמנויות שונות )כמו גטו ורשה ומחנה 

אושוויץ(. כמו כן, הכרטיסים ממחישים את פריסת המחנות ואת הפגיעה 
ביהודים במדינות רבות. 

בפעילות הרביעית יתמקדו התלמידים בשניים מהמחנות והגטאות.
בפעילות החמישית והאחרונה ילמדו התלמידים על "בעלות הברית" - המדינות 

שלחמו בגרמניה הנאצית וניצחו אותה ויתבקשו למצוא אותן במפה.

אוגדן פעילות פתוח

דוגמאות לכרטיסי מקומות



30

רקע למורה

מלחמת העולם השנייה והשואה

מדיניותה של גרמניה הנאצית לפני המלחמה
בשנת 1933 עלתה לשלטון בגרמניה בבחירות דמוקרטיות המפלגה הנאצית, ומאז התבססה 

מדיניותה של גרמניה כלפי שכנותיה באירופה בעיקר על האידאולוגיה של מפלגה זו. 
על פי האידאולוגיה הנאצית, המדינה הגרמנית היתה צריכה להתרחב בראש ובראשונה מזרחה, כדי 
לאפשר "מרחב מחיה" לגרמנים, ולייסד אימפריה שתשלוט במדינות נוספות על פי היררכיה גזעית 

ולהקים את "הרייך השלישי" )"רייך" פירושו קיסרות(. אדולף היטלר, שהיה קנצלר גרמניה )ראש 
הממשלה(, פעל למימוש החזון הזה בשלוש דרכים: סיפוח שטחים שעל גבול גרמניה, מדיניות חוץ 

תוקפנית ושיפור הצבא. בתחילה נקטו מדינות המערב מדיניות פייסנית כלפי גרמניה. הן שאפו 
להימנע מעימות עם גרמניה וקיוו שהיטלר לא יפתח במלחמה.

באותה התקופה עדיין זכרו בעולם כולו את המחיר היקר שגבתה מלחמת העולם הראשונה 
)שהתרחשה בשנים 1918-1914(, ומשום כך שאפו מנהיגי העולם להימנע ממלחמה נוספת כמעט 

בכל מחיר. 
זיכרון זה מסביר את שתיקתם של מנהיגי העולם לנוכח צעדיו של היטלר בשלבים ראשונים, צעדים 

כמו הודעתו של היטלר שאינו מתכוון לעמוד בדרישותיו של חוזה ורסאי )1935(, חוזה שאסר על 
גרמניה להתחמש, וכמו סיפוח אוסטריה לגרמניה )1938(.

אם כן, יחס העולם כלפי גרמניה היה בתחילה סלחני ביותר, ואפילו כאשר הצהיר היטלר שהוא 
מתכוון לספח לגרמניה את חבל הסּוֶדטים שבצ'כוסלובקיה, למרות התנגדותה העזה של 

צ'כוסלובקיה, תמכו כמה מנהיגים ּבַסיפוח. תמיכה זו התבססה על הבטחתו של היטלר שלא יהיו 
שינויים נוספים בגבולותיה החדשים של צ'כוסלובקיה, וכן על הבטחתו לחדול ממעשים תוקפניים 

)הסכם מינכן, 1938(. כמה חודשים לאחר חתימת הסכם מינכן וסיפוח חבל הסודטים הפר היטלר 
את הבטחתו והביא לחלוקת צ'כוסלובקיה: צ'כוסלובקיה הייתה רפובליקה שהורכבה מכמה חבלי 

ארץ ואזרחיה השתייכו לכמה קבוצות לאומיות, הגדולות שבהן היו הצ'כים והסלובקים. היטלר כפה 
על סלובקיה להכריז על עצמאות ובו בזמן פלש לצ'כיה וסיפח אותה לגרמניה. מאותו שלב ועד סוף 

המלחמה היו שטחי צ'כיה חלק מהרייך השלישי, ואילו בסלובקיה התקיים שלטון שמינה היטלר - 
שלטון שהיה עצמאי, כביכול, אולם למעשה שיתף פעולה עם מדינות הציר )גרמניה והמדינות 

שלחמו לִצדה(. פעולה זו הבהירה למדינות העולם באופן חד־משמעי שהיטלר אינו עומד בהסכמים.

פרוץ מלחמת העולם השנייה
ב־1 בספטמבר 1939 פלש צבא גרמניה לפולין. לפולין היה הסכם שיתוף פעולה עם צרפת ועם 

בריטניה, והפעם לא הסכימו צרפת ובריטניה להבליג עוד על מדיניותו התוקפנית של היטלר והכריזו 
מלחמה על גרמניה. כך החלה מלחמת העולם השנייה. 

לִצדה של גרמניה עמדה איטליה הפשיסטית, וכשנה לאחר מכן הצטרפה אליהן גם יפן. אלו נקראו 
"מדינות הציר", ותמכו בהן בדרכים שונות גם מדינות נוספות: רומניה, בולגריה והונגריה. 

המדינות שלחמו במדינות הציר נקראו "בעלות הברית". בשלב הראשון לחמו בגרמניה בריטניה 
וצרפת. לאחר שהנאצים כבשו את צרפת ביוני 1940 לחמה בריטניה לבדה מול מדינות הציר, עד 

להצטרפות ברית המועצות )ביוני 1941( וארצות הברית )בדצמבר 1941(. מדינות נוספות שלחמו 
לצד המעצמות הגדולות היו אוסטרליה וקנדה. גם גדודים של חיילים יהודים מארץ ישראל לחמו 

לצדן במסגרת הצבא הבריטי. מעט מדינות נשארו ניטרליות במלחמה זו, ובהן שווייץ ושוודיה, 
תורכיה וספרד.

לאחר כיבוש פולין המשיך צבא גרמניה הנאצית לצפון אירופה ולמערבה וכבש את דנמרק, נורווגיה, 
בלגיה והולנד. לאחר הפלישה לצרפת ביוני 1940 חתמה ממשלת צרפת על הסכם שביתת נשק עם 

גרמניה. על פי הסכם זה, היה החלק הצפוני של צרפת בשליטה צבאית של גרמניה ובחלק הדרומי 
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הוקמה ממשלת וִיׁשִי, ממשלה צרפתית ששיתפה פעולה עם הנאצים. ב־1941 כבשו מדינות הציר 
גם את יוגוסלביה ואת יוון. 

)התלמידים יעסקו בכיבושיה של גרמניה ושל בנות בריתה בכרטיסיות לכיתות ג'-ד' - בפעילות 3, 
ובכרטיסיות לכיתות ה'-ו' - בפעילות 2(.

עם הכיבוש הנאצי הורע מאוד מצבם של היהודים בכל המדינות הכבושות והוטלו עליהם הגבלות 
רבות: בפולין החלו הנאצים לרכז את היהודים ולהפרידם מהאוכלוסייה הלא־יהודית על ידי הקמת 

גטאות; במערב אירופה החלו הנאצים לרדוף את היהודים ולרכז אותם במחנות ריכוז ובמחנות 
מעבר. ממחנות אלו נשלחו היהודים אחר כך למחנות ההשמדה במזרח אירופה. 

)הקשר בין מלחמת העולם השנייה לפגיעה ביהודים בשואה נדון בכרטיסיות לכיתות ג'-ד' בפעילות 4, 
ובכרטיסיות לכיתות ה'-ו' - בפעילות 3(.

מיקומה האסטרטגי של גרמניה במרכז אירופה )ראו במפה( ִאפשר לה להגיע למדינות רבות בקלות 
יחסית ולהשתלט עליהן, תחילה למדינות במערב אירופה ואחר כך גם למזרחה.

מדינות צפון אפריקה במלחמה העולם השנייה
רוב מדינות צפון אפריקה והמזרח התיכון לא היו מדינות עצמאיות בתקופה שאנו עוסקים בה, ולכן 

הן היו מעורבות במלחמת העולם השנייה על פי מעורבותן של המדינות האירופיות ששלטו בהן. 
תוניסיה, אלג'יריה ומרוקו, שהיו בשליטת צרפת עוד לפני פרוץ המלחמה, עברו עם כיבושם של 

הנאצים את צרפת לשליטת ממשלת וִיׁשִי, וכל ההגבלות והחוקים כנגד היהודים שהונהגו בצרפת 
הונהגו גם בהן. 

היהודים במדינות אלו גורשו מבתיהם, הועברו למחנות ריכוז וחיו שם בצפיפות בתנאים קשים ולא 
אנושיים שגרמו למותם של רבים. כמה מאות מיהודי המדינות האלה הועברו למחנות ריכוז והשמדה 

באירופה ורבים מהם מצאו שם את מותם. 
במרץ 1941 נחתו כוחות צבא גרמניים בלוב, שהייתה בשליטת איטליה, וניסו לכבוש את מצרים, 

שהייתה בשליטת בריטניה. 
)בכרטיסי המקומות יש גם כרטיס העוסק בלוב ומייצג את מדינות צפון אפריקה(.

פלישת גרמניה לברית המועצות
ביוני 1941 פלשה גרמניה הנאצית לברית המועצות )"מבצע ּבְַרּבָרֹוָסה"(, ובכך הפרה את הסכם 

אי־ההתקפה שהיה ביניהן )הסכם ִריּבֶנְְטרֹוּפ־מֹולֹוטֹוב, 1939(. ברית המועצות הכריזה מלחמה על 
גרמניה וכך נפתחה "החזית המזרחית". הגרמנים התקדמו בכיבוש ברית המועצות - כבשו את 

אוקראינה, ליטא, לטביה ואסטוניה והגיעו עד פאתי מוסקווה, וכן עד לנינגרד וסטלינגרד. בסטלינגרד 
נערך קרב מכריע וממושך ב־1942. 

עם פלישת גרמניה לברית המועצות החלה גם ההשמדה ההמונית והמאורגנת של היהודים. כמעט 
בכל מקום שהנאצים הגיעו אליו הם ריכזו את היהודים בגטאות. יחידות מיוחדות )הַאיְינְזְַצּגְרּוֶּפן( 

התלוו לצבא גרמניה, וחייליהן ריכזו את היהודים באזורים שנכבשו וחיסלו אותם. בשלב זה הומתו רוב 
היהודים בירי ונקברו בבורות ענק, מעטים הומתו במשאיות גז. בסוף שנת 1941 החלו לפעול מחנות 

ההשמדה, ונשלחו אליהם יהודים מגטאות וממחנות בכל רחבי אירופה. במחנות ההשמדה הומתו 
יהודים רבים יותר מהר יותר, בעיקר בגז. 

)בכרטיסיות לכיתות ה'-ו', בפעילויות 3 ו-4, יעסקו התלמידים בגטאות ובמחנות מרכזיים וחשובים(.

מפנה במלחמה - גרמניה מתחילה להפסיד בקרבות 
בסוף שנת 1942 חל המפנה במלחמת העולם השנייה. בקרב ֵאל־ָעלֵָמיְין השלישי, קרב שנערך 

מאוקטובר 1942 בעיר אל־עלמיין שבמרכז מצרים, הצליח צבא בריטניה לנצח את צבא גרמניה. 
בפברואר 1943 נכנעו הגרמנים לרוסים בסטלינגרד והחלו לסגת מברית המועצות. עד סוף 1943 
הדפו הרוסים את הגרמנים בחזרה לגבול פולין. מ־1944 החלו הרוסים להתקדם אל תוך אירופה, 

הדפו את הגרמנים והשתלטו על מדינות מזרח אירופה. באפריל 1945 נכנסו הרוסים לגרמניה. 
ביולי 1943 נחתו כוחות בעלות הברית בסיציליה ופתחו במערכה באיטליה. הגרמנים פלשו לאיטליה 
במטרה לעצור אותם, והמערכה שם נמשכה שנתיים. ביוני 1944 פתחו בעלות הברית במבצע עצום 
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לכיבוש מערב אירופה - כוחות בריטיים ואמריקניים נחתו בנורמנדי שבצרפת והחלו בשחרורה של 
מערב אירופה. באוגוסט 1944 שוחררה פריז, ובתחילת 1945 נכנסו בעלות הברית לגרמניה. באפריל 

1945 נפגשו הכוחות האמריקניים והבריטיים עם הכוחות הרוסיים על אדמת גרמניה, ובמאי 1945 
נכנעה גרמניה ללא תנאי. בכך תמה המלחמה באירופה. עם שחרור אירופה החלו להתגלות הפרטים 

על השמדת היהודים ולאט־לאט נחשפו עוד ועוד ממעשי הזוועה של הנאצים ביהודים. 

חזית יפן־ארצות הברית באוקיינוס השקט 
בדצמבר 1941 תקפה יפן מהאוויר את ֶּפְרל ָהאְרּבֹור, בסיס הצי האמריקני בהוואי. בעקבות פעולה 

זו הכריזה ארצות הברית מלחמה על יפן והחליטה להתערב במלחמה במלוא עוצמתה. במהלך 
החודשים הבאים השתלטה יפן על האיים שבסביבתה: הונג קונג, הפיליפינים, סינגפור ועוד.

בעקבות הצלחותיה של יפן בזירת האוקיינוס השקט פתחו האמריקנים במבצע אווירי וימי רחב 
לכיבוש איי האוקיינוס השקט. שני קרבות עיקריים התרחשו בִמיְדוֵוי ובגְוּוַאָדלְָקנָל והיו נקודות מפנה 
במלחמה בחזית זו. היפנים המשיכו להילחם למרות מצבם הצבאי הקשה, אך האמריקנים הצליחו 

להביסם. לנוכח המאבק הממושך החליטו האמריקנים להשתמש בנשק חדש שפותח במהלך 
המלחמה - הפצצה הגרעינית. באוגוסט 1945 הוטלה פצצת אטום על העיר הירושימה שביפן. 

ארצות הברית קראה ליפן להיכנע אולם יפן סירבה. לאחר שלושה ימים הוטלה פצצת אטום גם על 
העיר נגסקי. מאות אלפי יפנים נהרגו בהפצצות אלו וכתוצאה מהן. הטלת פצצות האטום הביאה 

לכניעתה המיידית של יפן ב־14 באוגוסט 1945 ולסיום מלחמת העולם השנייה גם בחזית זו.

מידע כללי על הגטאות ועל המחנות המופיעים בכרטיסי המקום הכחולים:

מחנה ָּדכָאּו, גרמניה - המחנה הוקם כבר בשנת 1933, הרבה לפני פרוץ המלחמה, ורוכזו בו יהודים 
ולא־יהודים שהתנגדו לשלטון הנאצי. המחנה שימש דגם למחנות הריכוז שהוקמו אחר כך. במהלך 

המלחמה שימש המקום מחנה ריכוז ועשרות אלפים מתו בו בגלל תנאי המחיה הקשים.

גטו וְַרׁשָה, פולין - גטו ורשה היה הגטו הגדול ביותר בפולין בתקופת השואה. בשיאו היו בו כ־450 
אלף נפש. עשרות אלפים מתו בגטו בשל הרעב, הקור והתעללות הנאצים. למרות התנאים הקשים 
בגטו, התעקשו היהודים לקיים בו שגרת חיים רגילה. עם הזמן התפתחו בגטו מוסדות רבים. מלבד 

היודנראט, ההנהגה הרשמית של הגטו שמינו הנאצים, התקיימה בגטו רשת ענפה של פעילויות 
תרבותיות וציבוריות, כמו כיתות לימוד, בתי יתומים, גמ"חים, בתי תמחוי ופעילות מסחר. בתצלום 

שעל הכרטיסייה נראה רחוב בגטו. עומס האנשים ברחוב ממחיש את הצפיפות הגדולה שהייתה 
בגטו זה, כמו בגטאות אחרים. 

בגטו ורשה פעלו שתי מחתרות יהודיות: אי"ל )ארגון יהודי לוחם( ואצ"י )ארגון צבאי יהודי(. כשהגיעו 
הנאצים לחסל את הגטו בערב פסח 1943 יצאו נגדם הלוחמים היהודים. המרד נמשך שישה 

שבועות, ובמהלכם לחמו היהודים באומץ רב. מרד גטו ורשה היה לסמל לגבורה ולאומץ לב.

גטו ֶטֶרזְיֶנְׁשְָטט, צ'כיה - בגטו זה ריכזו הגרמנים יהודים חשובים, רובם מרקע גרמני, אנשים 
מפורסמים, אמנים ובעלי זכויות מיוחדות. התנאים בגטו זה היו טובים מעט יותר מאלה שבגטאות 
אחרים. גטו זה שימש "גטו לדוגמה", וכשגורמים למיניהם התקיפו את הנאצים וניסו לברר מה הם 
עושים ליהודים, לקחו אותם הנאצים לסיור בגטו זה, שלמראית עין נראה מטופח, נעים ולא מסוכן. 

בביקורים האלה היו הנאצים מסתירים את האנשים הרעבים והחולים, ומציגים רק את מי שנראו 
בריאים. למעשה, גם בגטו זה היו התנאים קשים מאוד ואלפי בני אדם מתו בו מרעב וממחלות.

גטו ּבּוָדּפֶׁשְט, הונגריה - במשך רוב שנות המלחמה שיתפה הונגריה פעולה עם גרמניה, ואפילו 
לחמה לִצדה בברית המועצות, ולכן יהודיה לא נרדפו. רק לקראת סיומה של המלחמה, ב־1944, 

כבשו הגרמנים את הונגריה, הקימו בה גטאות והחלו בשליחתם של יהודי הונגריה למחנות 
וברציחתם. בגטו שהוקם ברובע היהודי בעיר בודפשט היו כמה גושי בניינים, וכמו יתר הגטאות, גם 
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גטו זה הוקף חומה ונותק לחלוטין מהעולם החיצון, וגם בו היו צפיפות ותנאי מחיה קשים. בתצלום 
שעל גבי הכרטיסייה נראים שרידי חומת הגטו )שנהרסו רק בשנת 2006(.

גטו וִילְנָה, ליטא - בעיר וילנה שבליטא חיה לפני המלחמה קהילה יהודית גדולה, יותר מ־700 אלף 
יהודים. כאשר הגיעו הגרמנים לעיר הם רצחו כ־35 אלף יהודים בסיועם של בני המקום, הליטאים. 
לאחר מכן הם ריכזו את היהודים שנותרו ברובע היהודי הקטן. הרובע הוקף חומה והפך לגטו צפוף 

ובו תנאי מחיה קשים מנשוא. אלפים מתו בגטו מרעב וממחלות, ולמרות זאת הצליחו היהודים 
לקיים בו חיי תרבות, כמו ספרייה ותאטרון.

מחנה ָמאּוְטָהאּוזֶן, אוסטריה - מחנה זה הוקם לפני תחילת המלחמה, והיה מחנה עבודה ששימש 
מעין כלא לפושעים "רגילים", בעיקר גרמנים, ולאסירים פוליטיים. במהלך המלחמה נכלאו בו שבויי 
מלחמה סובייטים ויהודים רבים. התנאים במחנה זה נחשבו קשים במיוחד, גם לעומת מחנות ריכוז 

אחרים. האסירים סבלו לא רק מתת־תזונה, מצפיפות בבקתות, מהתעללויות ומהתנכלויות קבועות 
מצד השומרים, אלא גם מעבודה קשה במיוחד. בתצלום נראה טנק אמריקני בשער המחנה בעת 

השחרור, והאסירים המשוחררים מריעים לו.

מחנה וְֶסֶטְרּבְרּוק, הולנד - במחנה זה נאספו כל יהודי הולנד לפני שנשלחו למחנות הריכוז 
וההשמדה בפולין. לכאורה היו החיים במחנה חיים סבירים - האנשים במחנה עבדו והייתה הקצבת 

אוכל סבירה. אולם מפעם לפעם היו משלוחים של קבוצות גדולות של יהודים אל המחנות בפולין, 
ובהם לא פעם הופרדו משפחות. היו אנשים ששהו במחנה תקופות ארוכות ואחרים נשלחו ממנו 

שבועות מספר בלבד לאחר שהגיעו. האנשים במחנה חיו בחרדה מתמדת ולא ידעו מה יעלה בגורלם. 

מחנה המעבר ּדֹוִסין־ֶמכֶלֶן, בלגיה - במחנה זה רוכזו יהודי בלגיה לפני העברתם למחנות. 
המחנה הוקם בסמוך לתחנת רכבת, וכך היה לנאצים נוח יותר להעביר את היהודים מזרחה, למחנות 

בפולין. במחנה זה אנשים לא עבדו, המזון היה דל והפגיעות וההתעללויות ביהודים היו מרובות.

מחנה הריכוז וההשמדה אֹוׁשְוִיץ־ּבִיְרֶקנָאּו, פולין - מתחם המחנות אושוויץ־בירקנאו היה מחנה 
ההשמדה הגדול ביותר שהקימה גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה, ובו רצחו הנאצים 

ועוזריהם כמיליון יהודים. במקום הזה נרצחו יותר יהודים מבכל מקום אחר במהלך המלחמה. על 
שער המחנה התנוססה הכתובת "העבודה משחררת", שכן הנאצים רצו שהבאים למחנה יחשבו 

שהגיעו למחנה עבודה.

מחנה המעבר ְּדָרנְִסי, צרפת - למחנה זה, הסמוך לפריז, נאספו רבים מיהודי צרפת בתקופת 
הכיבוש הנאצי. דרנסי היה מחנה מעבר, וממנו נלקחו היהודים למחנות בפולין. תנאי החיים במחנה 

היו קשים ושררה בו צפיפות נוראה. ילדים הופרדו מהוריהם מיד עם הגעתם למחנה, והשומרים 
הצרפתים נהגו בכולם באכזריות רבה. 

מחנה ּבּוכֶנְוַלְד, גרמניה - במחנה זה נכלאו יהודים רבים, וכן צוענים ואסירים שהתנגדו לשלטון. 
התנאים במחנה היו קשים מאוד ועשרות אלפי בני אדם מצאו בו את מותם ברעב ובקור. אסירים 

היו יוצאים מהמחנה לעבודות כפייה קשות וחוזרים אליו בתום יום העבודה. בתצלום שעל גבי 
הכרטיסייה נראה מגדל שמירה במחנה. 

יהודי ָסלֹונִיִקי בכיכר מרכזית בעיר סלוניקי, יוון - בעיר סלוניקי הייתה קהילה יהודית גדולה. 
כשכבשו הנאצים את העיר, הם שללו את זכויות היהודים ולאחר מכן אספו אותם לגטו והחלו 
לשלוח אותם ברכבות לאושוויץ. הנאצים נקטו פעולות אכזריות כלפי היהודים, לדוגמה באחת 
השבתות ציוו הנאצים על 9,000 גברים יהודים לעמוד בכיכר המרכזית, ושם השפילו אותם כל 

היום תחת השמש היוקדת. 
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מחנה הריכוז פֹוסֹולִי, איטליה - איטליה הייתה בעלת ברית של גרמניה ושיתפה עמה פעולה, אם 
כי לא תמיד נתנה יד לרצח יהודים. בתחילה ניהלו את המחנה חיילים איטלקים שהיו אכזריים פחות, 

ורק אחר כך עבר ניהול המחנה לידי הנאצים. בתחילה היה המחנה מיועד לשבויי מלחמה אנגלים 
שנפלו בשבי הגרמנים, אך אחר כך הפך למחנה ריכוז ליהודים. למרות התנאים הקשים, הצליחו 

היהודים במחנה לקיים בו בית ספר ובית כנסת. רוב היהודים ממחנה זה נשלחו למחנות ריכוז 
והשמדה בפולין.

גטו קֹובְנָה, ליטא - בקובנה חיו לפני השואה כ־40 אלף יהודים. כאשר הגיעו הנאצים לקובנה, הם 
ריכזו את היהודים בגטו, ושם מצאו רבים מהם את מותם. מדי פעם בפעם ערכו הנאצים אקציות 

)"אקציה" בגרמנית - מבצע(, כלומר ריכזו חלק מיהודי הגטו ושלחו אותם ברכבות למחנות. בגטו 
פעלה מחתרת יהודית שהבריחה אנשים מהגטו, הכינה בונקרים למסתור וניסתה לארגן מרד 

בנאצים. 

מחנה גָ'אדֹו, לוב - לאחר שהגיע הצבא הגרמני ללוב, ריכזו הנאצים במחנה זה חלק מיהודי לוב. 
מחנה ג'אדו היה צפוף ולכן התפשטו בו במהירות מחלות ומגפות. גם הקצבת האוכל הייתה דלה, 
ולא פעם היה האוכל מזוהם. אולם את המחנה ניהלו מפקדים איטלקים, ואלה העלימו עין מהמזון 

ומהתרופות שנשלחו ליהודים במחנה מבחוץ, וכך יכלו יהודים מקהילות באזור לשלוח חבילות 
ליהודים במחנה ולסייע להם.

מחנה יָאֶסנֹובָאץ, יוגוסלביה - מחנה זה הוקם במטרה לכלוא לא־יהודים שהתנגדו לשלטון, אולם 
במשך הזמן הובאו אליו גם יהודים מהסביבה וצוענים. 

היהודים שהגיעו למחנה שהו בו בדרך כלל תקופות קצרות ומיד לאחריהן הם הוצאו להורג או נשלחו 
ברכבות למחנות בפולין.

גטו ִסיגֶט, רומניה - העיר סיגט שוכנת בצפון רומניה של היום, באזור המכונה טרנסילבניה. 
בתקופת השואה סופח חלק מהאזור להונגריה, ובו גם העיר סיגט. הגטו בסיגט הוקם ב־1944 

כתחנת מעבר לפני המשלוח לאושוויץ, ושהו בו כ־13 אלף יהודים מסיגט ומהכפרים הסמוכים. כמו 
בגטאות אחרים, גם כאן סבלו היהודים מהתעללויות של שוטרי המשטרה המקומית, שהיו ממונים 

על הגטו. הצפיפות בגטו הייתה רבה מאוד, ובכל חדר גרו כעשרים איש.
גטו סיגט חוסל במאי 1944, כחודש לאחר הקמתו, בארבעה משלוחים למחנה ההשמדה אושוויץ. 
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בתקופת השואה אסרו הנאצים על הושטת עזרה ליהודים. 
בארצות שנכבשו בידי גרמניה ובארצות ששיתפו פעולה עם המשטר הנאצי, נקבעו עונשים שונים 

על "עברה" זו )כלומר, על עזרה ליהודים(, החל במאסר )במערב אירופה( וכלה ברצח מיידי של 
המציל ושל כל משפחתו )במזרח אירופה(. ואף על פי כן, למרות הסיכון העצום הכרוך בכך, היו 
בתקופת השואה לא־יהודים שהצילו את חייהם של יהודים. על מעשים אלו זכו )וזוכים עד היום( 

אנשים אלו בתואר "חסידי אומות העולם" שמעניק להם ארגון "יד ושם" בשם מדינת ישראל. 
חסידי אומות העולם פעלו ממניעים שונים, ובבסיסם עמדה האמונה בערך חיי אדם ותחושת החובה 

לשמור על צלם אנוש. 
כדי להבין את גדולתם של מעשי הסיוע וההצלה, כדאי לזכור שמלבד הפחד העצום מעונש, רוב 

חסידי אומות העולם פעלו "נגד הזרם" - בתקופת השואה רוב הלא־יהודים לא עשו דבר לנוכח רצח 
העם היהודי, ובמקרים הגרועים יותר, אף שיתפו פעולה עם הנאצים. ולכן, מי שניסו לסייע ליהודים, 

לא רק שלא קיבלו כל תמיכה מהחברה שסביבם, אלא נוסף על החרדה שהנאצים יתפסו אותם, 
חששו ששכניהם יגלו את סודם וילשינו עליהם.

ואולם, אף על פי שכל השיקולים היו צריכים להובילם למסקנה שלא כדאי להסתכן בסיוע ליהודים, 
בחרו חסידי אומות העולם לעשות מעשה, והוכיחו שגם במציאות הנוראה ההיא היה אפשר לשמור 

על ערכים אנושיים בסיסיים, להתנגד בפועל למעשיהם האכזריים של הנאצים ושותפיהם, לדבוק 
בעקרונות ובערכים ולהציל חיים.

מטרות חינוכיות בתחנה:
מעשי ההצלה של חסידי אומות העולם היו אמיצים, אציליים ויוצאי דופן כל כך, שאין אנו רשאים 

לדרוש מבן אנוש לחקותם. אשרינו שאיננו צריכים לעמוד בניסיון שהם עמדו בו, ותקוותנו שלא 
נצטרך לעמוד בו לעולם. ואולם, זכותנו וחובתנו היום לספר את סיפורם ולתאר את מעשיהם 

האמיצים והאציליים כדי להביע כבוד והערכה כלפיהם, וכן כדי לקבל השראה ממעשי מופת אלו. 
מטרה חשובה נוספת בלימוד הסיפורים היא להנחות את התלמידים להפנים את העיקרון שעמד 

בבסיס המעשים האלה: 
דבקות באמונה ובערכים - גם אם יש לשלם על כך מחיר.

את העיקרון הזה אפשר ליישם ברמות שונות גם בחיינו הנוחים והקלים יחסית. לא פעם כאשר אנו 
מציגים דעה שאינה מקובלת, או עושים מעשה יוצא דופן שאנו מאמינים בצדקתו, אנו משלמים על 

כך מחיר חברתי או אחר )אנחנו נחשבים "פראיירים", לועגים לנו, אנחנו מפסידים כסף וכדומה(. 
כל אחד מאתנו יכול להיזכר במקרים שבהם עמד בפני התלבטות ונדרש להכריע - אם לבחור בדרך 

הנוחה, הכדאית )לכאורה( והמקובלת, שאינה מתאימה לתפיסתו או לאמונתו; או לדבוק בדרך 
שהוא מאמין בה, הדרך הצודקת לדעתו, ולשלם מחיר כזה או אחר.

כאשר עוסקים בסיפורי ההצלה של חסידי אומות העולם, חשוב להפנות את המבט גם אל הניצולים 
ולהעריך את יכולתם לשרוד בתנאים קשים של מסתור, בצפיפות, בקור וברעב, לעתים במשך ימים 
ארוכים. אפשר לשער שאנשים אלו הצליחו לשרוד בזכות כוח רצון עז, דבקות בחיים ותקווה לעתיד 

טוב יותר. 

על חסידי אומות העולם2. אורות באפלה
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שיקולים בבחירת הסיפורים:
בהתאם לקו החינוכי שאימצנו לנו בתכנית כולה, נבחרו לתחנה זו בעיקר סיפורים שבהם המצילים 

והניצולים שרדו. כמו כן, כדי לקרב את הסיפורים לעולמם של התלמידים, בחרנו בסיפורים 
שמעורבים בהם ילדים. 

כדי להדגיש שלא היה מדובר רק בארצות מסוימות בלבד או באנשים משכבת אוכלוסייה מסוימת, 
הקפדנו לבחור בסיפורים שונים זה מזה במקום ההתרחשות, במאפייני המצילים, ביחסים הקודמים 

בין המציל לניצולים וכדומה.

מטרות הפעילות

התלמידים יכירו את המושג "חסידי אומות העולם". 	 
התלמידים יבינו את הקשיים והדילמות שחסידי אומות העולם והיהודים שלהם הם סייעו 	 

התמודדו עמן. 
התלמידים יבינו את מעשיהם של חסידי אומות העולם, את אומץ לבם ואת דבקותם בערכים 	 

שהאמינו בהם, ויעריכו אותם. 

לתלמידים בוגרים )כיתות ה'�ו'(

התלמידים יכירו את הערכים: סובלנות ונשיאה באחריות לגורל הזולת.	 
התלמידים יבינו את הערכים שהיו בסיס למעשיהם של חסידי אומות העולם. 	 

הכנת התחנה

האביזרים הדרושים:
כרזת התחנה 	 
שישה אלבומי סיפורים - שני אלבומים לכל קבוצת גיל	 
דפי העבודה "לאור הזיכרון"	 
כלי כתיבה	 

סידור התחנה:
יש לתלות את כרזת התחנה על הקיר. 	 
יש להניח את האלבומים במקום נגיש לתלמידים.	 
יש להניח את דפי העבודה "לאור הזיכרון" במקום נגיש לתלמידים.	 

מהלך הפעילות בתחנה

לכל קבוצת גיל שני אלבומים: האלבומים הסגולים מיועדים לכיתות ג', האלבומים האדומים - 
לכיתות ד', והאלבומים הכחולים - לכיתות ה'�ו'.

כל אלבום מציג סיפור אחד של חסיד או של חסידי אומות העולם שהצילו יהודים בתקופת השואה. 
הסיפור באלבום מלֻּוֶה בשאלות והתלמידים נדרשים להשיב עליהן בדפי העבודה שלהם. כל תלמיד 

יבחר אלבום אחד, יקרא את הסיפור שבו וימלא את המשימות המלוות. אפשר לעבוד בזוגות.
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האלבומים השונים ותקצירי הסיפורים שבהם:

באלבומים הסגולים:
תשעה חודשים בבור - בסיפור זה נקרא כיצד הציל אנטון סוחינסקי, פחח 	 

נוצרי מפולין, שש נפשות. סוחינסקי הסתיר במסתור שחפר מתחת לביתו 
משפחה בת ארבע נפשות ועוד שתי נערות במשך תשעה חודשים. סוחינסקי 

סיכן את חייו, במיוחד לנוכח איומי השכנים להלשין עליו לחיילים הנאצים. 
כיצד ניצלה הילדה אווה - בסיפור זה אווה מספרת איך מסרו אותה הוריה 	 

לזוג חברים פולנים, כדי שיצילו אותה בתקופת המלחמה. החברים הסתירו 
את אווה בביתם בזהות בדויה, ולאחר מכן מסרו אותה למנזר. אווה איבדה את 

הוריה אך ניצלה בזכות יושרם של מציליה ואומץ לבם. 

באלבומים האדומים:
הכנסת אורחים מיוחדת - בסיפור זה נעקוב אחרי משפחת מנדיל, משפחה 	 

יהודית מיוגוסלביה, שברחה דרך איטליה לאלבניה. באלבניה הסתתרה 
המשפחה יותר משנה בעליית הגג של משפחה מוסלמית כפרית. 

כמו מלאכים - אהוד לב מספר על ילדותו בגרמניה ועל גירושה של משפחתו 	 
למחנה ריכוז בצרפת. ארגון למען הצלת ילדים יהודים העביר את אהוד 

מהמחנה לבית ילדים, ולאחר מכן דאג לו למסתור אצל זוג כפריים צרפתים 
נוצרים, ואצלם הסתתר, עם ילד נוסף, במשך המלחמה. לאחר המלחמה 

אימצו את אהוד קרובי משפחה משווייץ ואחר כך הוא עלה לישראל. 

באלבומים הכחולים:
הצלה במנזר - סיפור זה מתאר שלושה ילדים יהודים ממקומות שונים, 	 

שהסתתרו בבית יתומים במנזר. מנהל בית היתומים הסווה את זהותם וסיכן 
בכך את חייו. לאחר המלחמה המשיך כל אחד מהילדים את דרכו בארץ 

אחרת: בפולין, בארצות הברית ובישראל.
העם הדני נחלץ לעזרה - נער יהודי ֶדני מספר את סיפור ההצלה של משפחתו. 	 

הסיפור מתאר את התגייסותם של בני העם הדני - פוליטיקאים, דייגים ואנשים 
מן היישוב - להצלת יהודי דנמרק ולהעברתם לשוודיה הניטרלית.

* סיפור זה מבוסס על ספרו של נחום פונדק, בדנמרק זה לא יכול לקרות: מבצע הברחת 
יהודי דנמרק לשבדיה באוקטובר 1943, זמורה ביתן, תל אביב תשנ"ו. 

 
רקע למורה

"חסידי אומות העולם" הם האנשים הלא־יהודים המעטים שפעלו למען הצלת היהודים בתקופת 
השואה, למרות הסיכון העצום הכרוך בכך. מקור הביטוי "חסיד אומות העולם" הוא במסורת 

היהודית. בספרות חז"ל ניתן תואר זה ללא־יהודי המקיים שבע מצוות בסיסיות )כמו האיסור לעבוד 
עבודה זרה או האיסור לרצוח( המכונות "שבע מצוות בני נֹח", או למי שעוזר ליהודים. 

חסידי אומות העולם השתייכו לכל שכבות האוכלוסייה - עשירים ועניים, דתיים וחילוניים, גברים 
ונשים, צעירים וזקנים. המכנה המשותף לכולם היה אומץ לבם והחלטתם לשמור על עקרונות 

המוסר שלהם גם במחיר סיכון חייהם וחיי משפחותיהם. 
אנשים אלו, בניגוד לרוב הסובבים אותם, בחרו שלא להישאר "צופים מן הצד" אלא החליטו לעשות 

מעשה, אף שכאמור סיכנו בכך את עצמם ואת קרוביהם )ראו פירוט ברציונל(.
חסידי אומות העולם שהסתירו יהודים נדרשו לא רק לדאוג שהמסתתרים לא יתגלו, אלא גם 

דוגמאות לאלבומים
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לדאוג לצורכיהם הפיזיים. השגת מזון בתקופת מלחמה הייתה משימה קשה לכולם. במקרים רבים 
היו המצילים אנשים לא־עשירים והם התקשו להשיג מזון לעצמם ולבני משפחותיהם, קל וחומר 

לאנשים נוספים. לעתים נדרשו המצילים אפילו לפנות את צרכיהם של המסתתרים )שנאסר עליהם 
לצאת ממקום המחבוא כדי שלא יתגלו( וכדומה. 

להסתרת יהודים הייתה לרוב השפעה על אורח החיים של כל המשפחה, למשל, משפחות של 
מסתירים אסרו על ילדיהם להזמין חברים הביתה - מחשש שהמסתתרים בבית יתגלו.

לחסידי אומות העולם שבחרו להציל יהודים היו מניעים שונים:
יש שפעלו מתוך התנגדות לשלטון הנאצי. 	 
יש שפעלו מתוך ערכים אנושיים, מתוך אמונה בחובה לסייע לבני אדם הנקלעים למצוקה 	 

ובחובה להציל חיי אדם. 
היו שפעלו מתוך רצון להגשים את העקרונות הדתיים שלהם. 	 
לעתים הייתה ההחלטה לעזור ליהודים החלטה מיידית - תגובה להופעתם של יהודים על סף 	 

הבית, לעתים הייתה זו החלטה מודעת ומתוכננת, והיו אפילו פניות יזומות של מצילים אל 
יהודים בהצעת עזרה. 

במהלך המלחמה היו כמובן כמה סוגים ודרגות שונות של עזרה של לא־יהודים ליהודים: היו 
שדחפו מנת מזון לידו או לכיסו של יהודי, או השאירו בחשאי מזון בדרך שידעו שיהודים יעברו בה, 

אחרים הובילו יהודים לאנשים אחרים שיסייעו להם, או הסתירו יהודים כמה לילות - ואחר כך 
ביקשו מהם לעזוב כדי שלא יסכנו אותם. גם מעשים כאלה היו יוצאי דופן ודרשו אומץ לב, וגם הם 

ראויים להערכה. 
מעטים עוד יותר הסתירו יהודים לאורך זמן - והם בעיקר מי שקיבלו את התואר "חסידי אומות 

העולם".
אפשר להבחין בארבעה סוגים עיקריים של מעשי הצלה:

אנשים פרטיים שהסתירו יהודים בביתם או אימצו ילדים יהודים. 	 
ארגונים, כנסיות ומנזרים שהסתירו יהודים. 	 
פקידים וזייפנים שהנפיקו ליהודים תעודות מזויפות כדי שיוכלו להסתתר בזהות בדויה. 	 
אזרחים וארגונים מחתרתיים שעזרו להבריח יהודים אל מעבר לגבול למקומות בטוחים יותר.	 

בשנת 1953 קיבלה כנסת ישראל את "חוק זיכרון השואה והגבורה". החוק הטיל על יד ושם את 
האחריות להנציח את חסידי אומות העולם. שמותיהם של חסידי אומות העולם מונצחים במוזיאון יד 
ושם על קיר כבוד ובשדרת חסידי אומות העולם. חסידי אומות העולם מקבלים מדליה ותעודת כבוד 

בטקס מכובד ביד ושם. הנצחת שמם וההכרה בגבורתם הן ביטוי להכרת הטובה של העם היהודי 
לאנשים אלו. 

כל יהודי שרוצה שיכירו בֵמיִטיבֹו כ"חסיד אומות עולם" יכול להגיש בקשה לוועדה מיוחדת ביד ושם 
העוסקת בנושא זה. בוועדה זו, שבראשה עומד שופט עליון, קוראים את סיפורו ודנים בבקשתו.

הקריטריונים להכרה בחסיד אומות העולם הם -
מי שעשה מעשה הצלה ממשי. . 1
הצלה שנעשתה מתוך סיכון עצמי. . 2
המציל לא דרש ולא קיבל תמורה כתנאי להצלה. . 3
המעשה מוכח מעדויות של ניצולים או מחומר ארכיוני אמין. . 4

מעבר לקריטריונים אלו יש סיבות שונות שבעטיין אין מכירים במציל כ"חסיד אומות עולם", למשל 
אם מתברר שהמניע להצלה לא היה להציל יהודים אלא מניע אחר )למשל רצון להמיר את דתם של 
הניצולים או רצון לאמץ ילד(, או שהמציל, בד בבד עם פעולת ההצלה, היה מעורב ברצח או בפשעי 

מלחמה אחרים.

עד היום הכיר יד ושם בכ־23 אלף חסידי אומות העולם מ־45 מדינות. במקרים אחדים זוכים חסידי 
אומות העולם בהכרה רק לאחר מותם.
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החגים בלוח השנה העברי הם ציּונים של אירועים מרכזיים בהיסטוריה היהודית, כמו יציאת מצרים, 
נס פורים, נס חנוכה ומתן תורה, או של מועדים בעלי משמעות דתית, כמו ראש השנה - הוא יום 

הדין, ויום הכיפורים - הוא יום הכפרה והסליחה. 
כאשר אנו חוגגים חג ומקיימים טקסים הנהוגים בו, אנו מעלים לתודעתנו רעיונות חשובים במסורת 
היהודית: ניצחון הטוב על הרע, גאולה אחרי קושי וייסורים, חטא ועונש, תשובה, תקווה לעתיד טוב 

יותר, האפשרות להתחיל מחדש, חסדו של האל ועוד. 
ערכים אלו עשויים לעודד את האדם, לחזק את השתייכותו לעמו ואת הקשר שלו לאלוהיו. משום כך, 
בין השאר, שמו להם הנאצים למטרה לנתק את היהודים ממקורות הִחיּות החיוניים והחשובים האלה.

מתברר שלמרות המצב הנורא במחנות ובגטאות, נאבקו יהודים רבים בתקופת השואה בגבורה 
לשמור על צלם האנוש שלהם. רבים השתדלו לספור בחשאי את חודשיו וימיו של הלוח העברי ולציין 
את החגים במועדם - בתפילות שזכרו בעל־פה או בטקסים שהצליחו לקיים ולו באופן סמלי על פי 

הקשיים והמגבלות. לא פעם הם עשו זאת במחיר ויתור על מזון ועל מנוחה, ולא פעם הסתכנו בעונש. 
הסיפורים על ציּון החגים בתקופת השואה הם דוגמה ומופת לשמירה על צלם האנוש ועל דבקות 

במורשת היהודית. 
ההשוואה לחיינו שלנו ולאפשרויות שלנו לחגוג את החגים ללא הגבלה כמעט בלתי נמנעת. השוואה 

זו מובילה אותנו להכיר טובה על חיינו הנוחים ולחשוב שוב על ערכם של החגים ועל משמעותם 
לזהותנו היהודית. 

מטרות הפעילות

התלמידים יכירו ּבַמאמצים שעשו יהודים בתקופת השואה ּבְמצבים קשים ובלתי אפשריים, כדי 	 
לציין את החגים ולקיים את מנהגיהם.

מתוך המודעות למאמצים שעשו יהודים לציין את החגים, יעמדו התלמידים על חשיבותם של 	 
החגים ועל משמעותם לזהותנו היהודית.

 

הכנת התחנה

האביזרים הדרושים:
כרזת התחנה 	 
כרטיסיות פעילות מחולקות לשתי קבוצות גיל: כיתות ג'-ד' וכיתות ה'-ו'	 
חומרי יצירה: חוטי צמר, פלסטלינה, דפי ציור, מצבעים ובריסטולים שחורים	 
דפי העבודה "לאור הזיכרון"	 
כלי כתיבה	 

סידור התחנה:
יש לתלות את כרזת התחנה על הקיר. 	 
 יש להניח את כרטיסיות הפעילות במקום נגיש לתלמידים. יש להכין מקום מסודר להנחת 	 

חומרי היצירה.
יש להניח את דפי העבודה "לאור הזיכרון" במקום נגיש לתלמידים.	 

ציון חגי ישראל בתקופת השואה3. חוגגים למרות הכול
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מהלך הפעילות בתחנה

מבנה הפעילות בתחנה זהה לכל קבוצות הגיל. 

התלמידים יקראו את הכתוב בכרזה, יבחרו אחת מכרטיסיות הפעילות וימלאו את המשימות שבה. 

רקע למורה

המודעות לזמן החולף, ספירה של שעות, ימים, שבועות, חודשים ושנים, היא מרכיב חשוב בחייו 
של כל אדם, ובחייו של האדם המודרני במיוחד. המודעות לזמן מעניקה לאדם תחושה של שליטה 

בחייו. בדרך כלל, אדם יכול לתכנן את מעשיו לשעות הקרובות וגם לטווח זמן רחוק יותר - לשבועות 
ולחודשים הבאים ואף לשנים הבאות - לקבוע פגישות, לתכנן תוכניות, לציין ימי הולדת וכדומה.

בעבור האדם היהודי לתודעת הזמן חשיבות נוספת - ציון החגים והשבתות בלוח העברי מדגיש את 
קשריו של היהודי לעמו, למסורתו ולאלוהיו.

נוסף על המשמעויות הערכיות, הדתיות והלאומיות, לשבתות ולחגים יש גם משמעות 
אנושית־נפשית. 

גם בחיי היום־יום הטובים והנוחים )יחסית( שלנו, אנו חשים לא פעם שהשבתות והחגים, והאפשרות 
לשבור את שגרת העבודה הטמונה בהם, הם אתנחתא נפשית חיונית ממרוצת החיים. היעדרה של 

אפשרות לפסק זמן שכזה בתקופת השואה יצר כמובן קושי גופני גדול, אך מעבר לכך, הוא יצר 

כרטיסיות פעילות
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שגרה כבויה ונטולת חיים שהוסיפה לתחושת חוסר האנושיות שחוו מי ששהו בגטאות ובמחנות.
ברוב המחנות שהקימו הנאצים בתקופת השואה נלקחו מהאנשים כל חפציהם האישיים, ולא 

היו ברשותם שעונים, יומנים וגם לא לוחות שנה. בדרך כלל הם הוכרחו לעבוד במשך כל היום בלי 
הפסקות, בלי ימי חופשה, ובוודאי בלי כל אפשרות לציין חגים ומועדים. טשטוש ממד הזמן היה לא 

רק דרך נוספת למרר את חייהם של היהודים, אלא גם שלב נוסף בפגיעה המתמשכת והאנושה 
באנושיותם של היהודים וביטוי נוסף להתייחסות אליהם כאל "תת־אדם".

אם כך, אפשר לומר שכל ציון של שבת, של מועד או של חג בתקופת השואה, בגטאות, במחנות 
או במקומות המסתור, גם אם היה ציון חלקי ואפילו סמלי, היה ניצחון של רוח האדם ועוד ניסיון 

להתגבר על המזימה הנאצית לשבור את גופם של היהודים ולדכא את נפשם. 
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רציונל

כאשר מדברים על השואה מתמקדים בדרך כלל באסון עצמו, בזוועות שקרו ובקורבנות שנספו. 
כאשר אנו רואים תמונות של ניצולי המחנות - רזים ופגועים - אנו מתקשים לעתים לזכור שלפני 

המלחמה הם חיו חיים רגילים לגמרי, כמוני וכמוך.
בתחנה זו ננסה ללמוד על עולמם של יהודי אירופה לפני החורבן הגדול בעזרת היכרות עם שני ילדים 

יהודים שחיו באירופה לפני השואה. דמויות הילדים שנפגוש הן דמויות בדויות ש"המצאנו" במיוחד 
לצורך תכנית זו, כדי להציג לפני התלמידים את הזרמים המרכזיים ביהדות אירופה ולעמוד על 

מאפייניה הבולטים של תקופה זו. 
לעיסוק בחיי היום־יום של היהודים לפני השואה, חשיבות בשני מישורים עיקריים - במישור האישי 

ובמישור ההיסטורי:
במישור האישי - ההיכרות עם שני הילדים תסייע לנו להבין שמי שעברו את אירועי השואה היו 

אנשים וילדים רגילים שחיו חיים מלאים ושהיו להם תקוות, חלומות ואהבות - עד שהמלחמה טרפה 
את חייהם והם מצאו את עצמם נאבקים על חייהם בתנאים קשים של צפיפות עוני ורעב, תנאי 

חיים תת־אנושיים ואף מוות. שני הסיפורים מאפשרים לנו להבין שבשואה אבדו עוד מיליוני "הרמן" 
ו"ריבקי", ומתוך כך אפשר במידת־מה להתחיל להבין את היקף האובדן.

במישור ההיסטורי - שני הילדים המוצגים בתחנה זו מייצגים שתי קהילות מתוך אלפי הקהילות 
היהודיות שהיו באירופה לפני השואה. בשנות ה־30 של המאה ה־20 רוב הקהילות היהודיות באירופה 

היו קהילות פורחות ומשגשגות, והיהודים בני הקהילות האלה חיו חיים תרבותיים עשירים בתחומים 
רבים: ספרות, תאטרון, אמנות, הגות יהודית ועוד. רבות מהקהילות היהודיות באירופה נמחקו כליל 

בעקבות השואה ולא נותר מהן זכר, מקהילות אחרות נשארו שרידים מעטים. בחורבן הקהילות נגדעו 
לא רק חייהם של מיליונים, נגדעה גם תרבות עתיקה ועשירה. 

תלמידים ישראלים רבים נוטים לראות במדינת ישראל ובתרבות הישראלית מרכז החיים היהודיים 
המודרניים, ואילו התרבות היהודית ב"גולה" בשנים שלפני השואה, היא בעיניהם תרבות דלה 

ומיושנת. גם משום כך, העיסוק בקהילות האלה, קהילות שפרחו וחרבו, חשוב במיוחד. 
בתחנה זו יכירו התלמידים שתי דמויות המייצגות שתי קהילות מרכזיות: את הקהילה היהודית 

בגרמניה ואת הקהילה היהודית בפולין. חשוב להדגיש שהדמויות הבדויות שבחרנו לעצב מייצגות 
זרמים מרכזיים שהיו בקהילות אלו, ולצדם מוזכרים גם זרמים אחרים שהיו באותה תקופה.

מטרות הפעילות

התלמידים יכירו מעט את חיי היום־יום של היהודים באירופה לפני השואה.	 
התלמידים יתמקדו בשתי דמויות ויוכלו להזדהות עמן.	 
התלמידים יבינו שהשואה פגעה ביהודים שחיו בארצות רבות, ושהקהילות היהודיות בארצות 	 

האלה היו שונות מאוד זו מזו, ושגם בתוך כל ארץ היו כל מיני יהודים. 
התלמידים יבינו את גודל האובדן שבחורבן הקהילות שהיו באירופה לפני השואה. הקהילות האלה 	 

התאפיינו בעושר תרבותי; האובדן היה לא רק של בני אדם, אלא גם של תרבויות עשירות.

 

היכרות עם העולם היהודי 4. העולם שהיה
באירופה לפני השואה
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הכנת התחנה

האביזרים הדרושים:
כרזת התחנה 	 
דגמים של שני בתים - כל אחד מציג את ביתו של אחד הילדים: הרמן מגרמניה וריבקי מפולין	 
שני אוגדני פעילות )בצבע סגול(, אחד לכל דמות	 
שני אוגדני פעילות )בצבע אדום(, אחד לכל דמות	 
שני אוגדני פעילות )בצבע כחול(, אחד לכל דמות	 
דפי העבודה "לאור הזיכרון"	 
כלי כתיבה	 

סידור התחנה:
יש לתלות את כרזת התחנה על הקיר. 	 
יש להעמיד את דגמי הבתים על שולחן במקום נגיש לתלמידים.	 
יש להניח את האוגדנים המתאימים במקום נגיש לתלמידים.	 
יש להניח את דפי העבודה "לאור הזיכרון" במקום נגיש לתלמידים.	 

מהלך הפעילות בתחנה

כיתות ג'
התלמידים יבחרו דמות אחת )הרמן או ריבקי( ויקחו את אוגדן 

הפעילות הסגול העוסק בה. באוגדן זה עליהם לקרוא את 
כרטיסיית ההיכרות ולמלא את המשימות שבכרטיסיית 

העבודה לסיכום. את תשובותיהם יכתבו הילדים בדף העבודה 
"לאור הזיכרון".

הערה: תלמידי כיתות ג' אינם נדרשים לקרוא את הטקסטים 
העוסקים בשכניהם של ריבקי והרמן, המופיעים בִצדי הבתים.

בית משפחת הורוביץ, גרמניה 

אוגדן פעילות לכיתה ג' 
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כיתות ד'
התלמידים יבחרו דמות אחת )הרמן או ריבקי( ויקחו את אוגדן הפעילות 

האדום העוסק בה. 
התלמידים יקראו את כרטיסיית ההיכרות וימלאו את המשימות 

המופיעות בה בדף העבודה "לאור הזיכרון". 
לאחר מכן הם יקראו את כרטיסיית העבודה לסיכום 

ויכתבו את תשובותיהם בדף עבודה אחר של 
"לאור הזיכרון". 

כדאי לשים לב - בתחנה זו יזדקקו ילדי כיתה ד' לשני 
דפי עבודה "לאור הזיכרון".

כיתות ה'-ו'
התלמידים יתחלקו לזוגות ויבחרו יחד באחת הדמויות )הרמן או ריבקי(.

בפעילות זו שני אוגדני פעילות )כחולים(: אחד עוסק בריבקי ואחד עוסק בהרמן. בכל אוגדן חמש 
כרטיסיות היכרות, כל אחת מהן עוסקת בחפץ אחד מתוך ביתו של אותו ילד.

כל זוג יבחר באילו שני חפצים )של הדמות שבחרו( ברצונם לעסוק, ויתמקד בכרטיסיות ההיכרות 
המתאימות בתוך האוגדן. 

תחילה יעבדו בני הזוג על צד א' של הכרטיסייה - הצד שבו מופיעות השאלות. הם יענו יחד על 
השאלות, ולאחר מכן יהפכו את הכרטיסייה לצד ב', יקראו את התשובות ויבדקו אם ענו נכונה. לאחר 
מכן עליהם לכתוב את התשובות לשאלות מכל כרטיסייה גם בדף העבודה "לאור הזיכרון". כרטיסי 

התשובות מוסיפים מידע בנושא ובנושאים כלליים הנוגעים בקהילה היהודית באותה ארץ.

לאחר שיסיימו לעבוד על שתי כרטיסיות ההיכרות התלמידים נדרשים למלא את המשימות 
שבכרטיסיית העבודה לסיכום שבסוף האוגדן. את התשובות עליהם לכתוב בדף עבודה נוסף של 

"לאור הזיכרון".
מכיוון שכל זוג תלמידים עוסק רק בשני חפצים, ייתכן שהם לא יפגשו כמה מהחפצים המוזכרים 

בכרטיסיות העבודה לסיכום, ולכן כדאי להזכיר זאת לתלמידים במהלך השלמת המשימה, כאשר 
הם פוגשים בעובדה שלא קראו עליה. 

כדאי לשים לב - בתחנה זו יזדקקו תלמידי כיתות ה'-ו' לשני דפי עבודה "לאור הזיכרון".

כרטיסיית היכרות לדוגמה 
מתוך אוגדן הפעילות

אוגדן פעילות לכיתה ד' 

אוגדן פעילות לכיתות ה'-ו'
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רקע למורה

לפניכם תיאורים קצרים של הקהילות היהודיות בגרמניה ובפולין ערב השואה.

יהודי גרמניה לפני עליית הנאצים לשלטון
ערב עליית הנאצים לשלטון מנו יהודי גרמניה כחצי מיליון איש. היהודים היו מיעוט קטן מאוד 

בגרמניה )פחות מאחוז מהאוכלוסייה(. מסוף המאה ה־19 הם נהנו ממעמד חוקי שווה כמעט 
לאזרחים גרמנים אחרים - לא־יהודים. הם היו עירוניים במובהק, שליש מהם חיו בברלין ורבים 

אחרים בקהילות עירוניות גדולות אחרות, כמו פרנקפורט, ּבְֶרְסלָאּו )כיום ורוצלב בפולין(, המבורג 
וקלן. יהודים רבים בגרמניה עסקו במסחר ובבנקאות ובמקצועות חופשיים, כמו רופאים, עורכי דין 

ועיתונאים. רוב יהודי גרמניה השתייכו למעמד הבינוני ומעלה, ונהנו ממצב כלכלי יציב ואף טוב. 
יהודי גרמניה הושפעו השפעה עמוקה מהתרבות הגרמנית, רובם הרגישו שהם חלק מהעם הגרמני, 

וחינוך ילדיהם לתוך התרבות הגרמנית היה ערך עליון בעיני רבים מהם. הוכחה להזדהותם של 
היהודים עם העם הגרמני הייתה גיוסם לצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה - כ־100 אלף 

יהודים השתתפו בה וכ־12 אלף יהודים נהרגו בקרבות. 
ליהודים הייתה השפעה רבה על התרבות הגרמנית, ובתחומי תרבות רבים היו יהודים הדמויות 

המובילות, למשל במדעים, בספרות, בפילוסופיה, באמנויות )מוזיקה, תאטרון, קולנוע, צילום, ציור 
ואמנות פלסטית(, בספורט ובעיתונאות. נזכיר רק כמה מהדמויות המוכרות ביותר: הפילוסוף מרטין 

בובר, במאי הקולנוע ארנסט לוביץ', המלחין ארנולד שונברג, המשוררת אלזה לסקר שילר, והמדען 
והפיזיקאי אלברט איינשטיין. לא מעט יהודים גרמנים אף קיבלו פרסי נובל על עבודתם. 

בשאלת היחס לדת היהודית היו ביהדות גרמניה שלפני השואה כמה מגמות. היו יהודים בגרמניה 
שחשבו שיהדותם חוסמת בפניהם את השתלבותם בחברה הכללית, ולכן הם התרחקו לחלוטין 

מהיהדות ומהקהילה היהודית. רבים מהם נישאו ללא־יהודים )22%(, היו גם מי שהלכו צעד אחד 
נוסף והתנצרו. לעומת זאת, בשנים שלפני השואה הייתה בגרמניה תחייה יהודית - יהודים רבים 

השתייכו לזרמים הליברליים של היהדות שהתפתחו בגרמניה, ואחרים המשיכו לראות עצמם יהודים 
אבל לא יהודים דתיים. בתקופה זו היו יהודים שקראו לעצמם "גרמנים בני דת משה" - כינוי המעיד 

על קשר חזק לאומה הגרמנית. הדת היא משנית בחשיבותה, אך אינה מוסתרת. 

לאנטישמיות בגרמניה היסטוריה ארוכה, ועם זאת משלהי המאה ה־19 אפשר להבחין בעלייה של 
סוג אחר של שנאת ישראל, שנאה המבוססת על אידאולוגיה גזענית. אולם בשנים שלפני השואה, 

בעת שהיהודים הצליחו ובלטו בתחומים רבים כל כך בחברה הגרמנית, האמינו רובם שמדובר 
במגמה לא משמעותית שתחלוף. עם עליית הנאצים לשלטון הבינו רבים שמדובר באיום ממשי, 
והחלה הגירה של יהודים מגרמניה. בשנים 1939-1933 הספיקו כמחצית מיהודי גרמניה להגר 

לארצות אחרות, אם כי למרבה הצער, הנאצים "השיגו" את חלקם בארצות שאליהן הגיעו.

יהודי פולין לפני עליית הנאצים לשלטון
ערב המלחמה הייתה יהדות פולין הקהילה היהודית הגדולה ביותר בעולם. בפולין חיו כ־3.4 מיליון 

יהודים )!(, הם היו כ־10% מהאוכלוסייה בפולין. היהודים בפולין חיו בערים גדולות וגם בעיירות 
קטנות.

בכמה מהערים הגדולות ומהעיירות הקטנות היה חלקם היחסי של היהודים באוכלוסייה גדול אף 
יותר מ־10%. בוורשה, למשל, היו היהודים שליש מאוכלוסיית העיר.

לאנטישמיות בפולין היו שורשים עמוקים. לאחר מלחמת העולם הראשונה )1918( הפכה פולין 
למדינה עצמאית והלאומנות הפולנית התחזקה מאוד. חלק מביטויי הלאומנות היו מעשים נגד 

היהודים, הם סבלו, בין היתר, מפגיעות ברכוש ומתקיפות פיזיות. 



46

בין מלחמת העולם הראשונה למלחמת העולם השנייה היה מצבם הכלכלי של היהודים ירוד. רבים 
מיהודי פולין חיו במצוקה כלכלית שנמשכה כבר כמה דורות. היהודים סבלו מהצעדים הכלכליים 

החריפים שנקטו השלטונות, כמו מיסוי מפלה, הגבלת הרישוי לפתיחת עסקים וכדומה. גזֵרות אלו 
פגעו בפרנסתם והפכו אמצעי לנישולם. 

לצד העוני הכלכלי, התפתח עושר תרבותי. מרבית יהודי פולין בין מלחמות העולם חיו בקהילות 
סגורות יחסית ונבדלו מהפולנים מבחינה חברתית ותרבותית. הרוב המכריע של היהודים ראו עצמם 

שייכים ללאום היהודי ורק מיעוט קטן מהם ראו עצמם פולנים בלאומיותם. בפולין הייתה קהילה 
אורתודוקסית חזקה, לימוד התורה פרח ורבו תלמידי החכמים. רשת מסועפת של ישיבות ומוסדות 

לימוד השתרעה על פני יישובי היהודים במחוזות פולין. 
עד המאה ה־20 קיימו רוב יהודי פולין אורח חיים מסורתי, אך משלהי המאה ה־19 התחזקו ביהדות 

פולין גם מגמות אחרות והאוכלוסייה נעשתה מגוונת יותר. שלושת הזרמים היהודיים העיקריים 
היו: החרדים, הציונים והשמאל החילוני הלא ציוני )הבונד(. לכל אחד מהזרמים הללו היו מפלגות, 

עיתונים, תנועות נוער ורשתות חינוך שהתאימו לתפיסת העולם שלו.

מבחינה דתית ומבחינות אחרות יש להבדיל בין יהודי העיר ליהודי העיירות: רוב יהודי העיירות נשארו 
מסורתיים וקיימו אורח חיים דתי, ואילו יהודי העיר הושפעו יותר מהשינויים - יותר ויותר יהודים, 
במיוחד בני הדור הצעיר, נמשכו לתרבות הכללית, הלא־יהודית, ואימצו אורח חיים חילוני. לאחר 

מלחמת העולם הראשונה התפתחו בערים, ובמיוחד בוורשה, חיי תרבות יהודיים לא דתיים עשירים 
מאוד. 

בוורשה נוסדו כמה הוצאות ספרים ציבוריות ופרטיות שהוציאו ספרים רבים ביידיש ובעברית, בהם 
ספריהם של סופרים חשובים שכתבו יידיש: שלום עליכם, מנדלי מוכר ספרים וי"ל פרץ. כן הוצאו 

לאור כתבי עת, אוספים ושבועונים ספרותיים חשובים. בין מלחמות העולם יצאו לאור בפולין 
עיתונים יומיים ביידיש וכן ספרי קודש וספרי חול מתורגמים, ובתאטרון היהודי הועלו עשרות הצגות 

מקוריות ומצליחות.

המפלגות הציוניות עסקו בטיפוח החינוך הציוני באמצעות הפעלת רשתות בתי ספר שחינכו 
להגשמה בארץ ישראל. כמו כן הפעילו המפלגות תנועות נוער שהכשירו את חניכיהן לעלייה לארץ 

ישראל ולהתיישבות חלוצית בה. בשנים 1937-1933 עלו מפולין לארץ ישראל 75 אלף יהודים 
)חלקם בעלייה בלתי חוקית(. 

עוד רבים מיהודי פולין רצו לעזוב את המדינה ולהגר לארצות אחרות, אך לא הייתה להם אפשרות 
לעשות כן. 90% מיהודי פולין נספו בשואה.
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בתחנה זו יכירו התלמידים מקרוב ובאופן אישי מעט יותר שישה ילדים שחיו בזמן השואה. הסיפור 
האישי והתצלום של כל ילד נועדו לאפשר לתלמידים להכיר את סיפוריהם של ילדים שסבלו 

בתקופת השואה, וכך להפוך את השואה לממשית ולמוחשית יותר בעבור התלמידים. כל הסיפורים 
הם כמובן אמיתיים, הם שונים זה מזה, ומתרחשים במקומות שונים והשתלשלות האירועים בכל אחד 

מהם אחרת. כל הילדים שסיפוריהם מובאים כאן, עברו את השואה, ניצלו ובנו את חייהם לאחר מכן.

מטרות הפעילות

בעזרת הסיפורים האישיים ילמדו התלמידים ויבינו טוב יותר מה עבר על ילדים בגילם בתקופת 	 
השואה, ויהיו מודעים למצבים הקשים שהיו בתקופה ההיא. 

בכמה מהסיפורים טמונים גם מסרים או רעיונות שחשוב לניצולים להעביר הלאה. מסרים אלו 	 
מבטאים ערכים, כגון בחירה בחיים, היכולת להתגבר ולהשתקם, המשכיות ואופטימיות.

הכנת התחנה

האביזרים הדרושים:
כרזת התחנה	 
 שתי ערכות של שש כרטיסיות סיפור - ערכה לכל קבוצת גיל. 	 

בכל כרטיסייה מופיע תצלום של ילד או ילדה ולצדו הסיפור בקצרה. 
דפי העבודה "לאור הזיכרון"	 
כלי כתיבה	 

סידור התחנה:
יש לתלות את כרזת התחנה על הקיר.	 
יש להניח את ערכות סיפורי הילדים במקום נגיש לתלמידים.	 
יש להניח את דפי העבודה "לאור הזיכרון" במקום נגיש 	 

לתלמידים.

מהלך הפעילות בתחנה

מבנה הפעילות בתחנה זהה לכל קבוצות הגיל. 

הילדים יקראו את הכתוב בכרזה ואת ההוראות המזמינות אותם 
לבחור סיפור, לקרוא אותו ולמלא את המשימות בדף העבודה 

"לאור הזיכרון".

5. הילדים שהיינו

כרטיסיות סיפור לדוגמה

על ילדים שחיו בתקופת השואה
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לעתים נשמעת התהייה - איך קרה שזוועות השואה התרחשו ברחבי אירופה במשך כמה שנים 
ואיש לא ניסה למנוע אותן? מדוע לא קם איש לנסות ולהציל את מיליוני היהודים ואת שאר קורבנות 

הנאצים? 
בארצות שהנאצים שלטו בהן היה, כמובן, קשה מאוד לפעול בניגוד למדיניותם, אולם היו בעולם גם 
מדינות חופשיות. יהודים רבים ישבו בארצות הברית, בקנדה, באוסטרליה ואפילו בשווייץ הניטרלית, 

האם ייתכן שהם ישבו בחיבוק ידיים בעוד אחיהם נרצחים בהמוניהם?
התשובה לתהיות אלו מורכבת. רבים אכן שתקו. הם שתקו מסיבות שונות )ראו בעמ' 51(. אולם היו 
יחידי סגולה שכאשר שמעו על המעשים הנוראיים החליטו שלא לשתוק, ויתרה מזו, החליטו לפעול 

ולנסות לסייע ליהודים באירופה.
מי שהחליטו לעזור היו נשים ואנשים, יהודים ולא־יהודים. בתחנה על חסידי אומות העולם - "אורות 
באֵפלה" - אנחנו עוסקים בלא־יהודים שהצילו יהודים למרות הסכנה העצומה שהייתה כרוכה בכך. 

בתחנה שלפנינו אנחנו מבקשים להתמקד במעשים שעשו יהודים ברחבי העולם בניסיון לסייע 
לאחיהם. אפשר להניח שהמניעים הראשונים למעשיהם היו אנושיים, מוסריים ורגשיים, שהם פעלו 

מתוך רצון לתת, לעזור ולהציל, ומתוך תחושה שאי אפשר, ואפילו אסור, להישאר אדישים לנוכח 
סבלו של אדם אחר. זהו מסר חשוב לתלמידים - שלא להישאר אדישים לסבלו של אדם או של יצור 

סובל אחר. מסר זה יכול לסייע להם לפתח רגישות לכאבם של אחרים ולצורכיהם.
אפשר לשער שגם הסולידריות היהודית וגם ערך הערבות ההדדית דחפו את מי שבחרו לסייע 

לאחיהם ועודדו אותם להמשיך בפעילותם, למרות הקושי והסכנה.
שתי אמרות מוכרות מן המקורות היהודיים עוסקות בנושאים אלו: "כל ישראל ערבים זה בזה" 

)תלמוד בבלי, מסכת שבועות, דף ל"ט עמוד א'(, ו"לא תעמוד על דם רעך" )ויקרא י"ט, י"ז(. 

מטרות הפעילות

התלמידים יכירו כמה סיפורים על יהודים שפעלו כדי להציל יהודים בתקופת השואה. 	 
התלמידים יבינו את משמעותה של הסולידריות היהודית )את רגש ההזדהות שלנו עם בני עמנו( 	 

ואת ערכה.
התלמידים יבינו את משמעותו של "אקטיביזם" - ההשקפה הגורסת שבעת הצורך יש להגיב 	 

בפעולות ממשיות, שכל אדם נדרש לפעול ולעשות מעשה, אפילו מעשה קטן, ושבכוחו של כל 
מעשה להשפיע ולעזור. 

הכנת התחנה

האביזרים הדרושים:
כרזת התחנה 	 
שש כרטיסיות סיפורים )בצבע אדום( לכיתות ג'-ד'	 
כרטיסיית פעילות )בצבע אדום( לכיתות ג'-ד'	 
שמונה כרטיסיות סיפורים )בצבע כחול( לכיתות ה'-ו'	 

על עזרה של יהודים ליהודים 6. מתגייסים לעזרה
בתקופת השואה
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כרטיסיית פעילות )בצבע כחול( לכיתות ה'-ו'	 
דפי העבודה "לאור הזיכרון"	 
כלי כתיבה	 

סידור התחנה:
יש לתלות את כרזת התחנה על הקיר. 	 
יש להניח את כרטיסיות הסיפורים במקום נגיש לתלמידים.	 
יש להניח את כרטיסיות הפעילות במקום נגיש לתלמידים.	 
יש להניח את דפי העבודה "לאור הזיכרון" במקום נגיש לתלמידים. 	 

מהלך הפעילות בתחנה

כיתות ג'-ד'
הכרזה מנחה את התלמידים לבחור שתי כרטיסיות מכרטיסיות הסיפור )בעלות רקע אדום(. לאחר 

שיקראו את הסיפורים עליהם למלא את המשימות שבכרטיסיית הפעילות )בעלת רקע אדום( 
ולהשלימן בדף העבודה "לאור הזיכרון".

 
כיתות ה'-ו'

הכרזה מנחה את התלמידים לבחור לפחות שלוש כרטיסיות סיפור )בעלות רקע כחול(. לאחר 
שיקראו את הסיפורים עליהם למלא את המשימות שבכרטיסיית הפעילות )בעלת רקע כחול( 

ולהשלימן בדף העבודה "לאור הזיכרון".

כרטיסיות סיפור לדוגמה כרטיסיית פעילות לכיתות ג'-ד'

כרטיסיית פעילות לכיתות ה'-ו'
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רקע למורה

דרכי הסיוע
בתקופת השואה התגייסו יהודים ברחבי העולם לסייע ליהודים אחרים שסבלו מהמדיניות הנאצית. 

בתחנה זו לא יכולנו, מטבע הדברים, להביא את כל הסיפורים. השיקול שהנחה אותנו בבחירת 
הסיפורים היה הרצון להביא בפני התלמידים מקרים מגוונים כדי להעביר את המסר שהיה אפשר 

לעזור בדרכים רבות: 
בחרנו באנשים מארצות שונות: משווייץ, מצרפת, מישראל, מארצות הברית ומעוד כמה   �

מקומות באירופה. 
בחרנו להביא את סיפוריהם של אנשים שפעלו לבד או עם אדם אחר, לצד סיפורים של קבוצות   �

יהודים שפעלו יחד.
כמה מהסיפורים מציגים סיוע פיזי )הבאת אוכל, הברחה(, כמה סיפורים מציגים סיוע באמצעות   �

פעילות ביורוקרטית )הנפקת טפסים(, ובאחרים הסיוע נעשה באמצעות פעילות ציבורית 
ופוליטית )ניסיון להשפיע על מקבלי החלטות(. 

כמה מפעולות הסיוע סיכנו את מי שעשו אותן, אחרות לא.   �
כמה מהסיפורים מציגים פעילויות רחבות־היקף ומורכבות שסייעו בהצלתם של יהודים רבים,   �

כמו מבצעי ההעפלה, ואילו דוגמאות אחרות מציגות מעשים נקודתיים וחד־פעמיים, כמו ויתור 
על פיסת שמיכה למען אסיר אחד שהיה במצוקה.

המניע � סולידריות יהודית
איננו יודעים בדיוק מה הניע את מי שהחליטו לעזור � האם הייתה זאת הסולידריות היהודית )כלומר, 

הם החליטו לפעול משום שהקורבנות היו מבני עמם(? או אולי מניעים הומניטריים )כלומר, מתוך 
אהבת אדם, ומכאן שהם היו פועלים באותה דרך גם אם הנפגעים היו לא־יהודים(? 

יש להניח שבכמה מהמקרים פעלו שני המניעים גם יחד. 
בכרטיסיית הפעילות המיועדת לתלמידי כיתות ה'-ו' נפתח העיסוק בנושא הסולידריות היהודית 

בִאמרה של חז"ל: 

ה. זֶּ ָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ּבַ ל ִיׂשְ ּכָ
)תלמוד בבלי, מסכת שבועות, דף ל"ט עמוד א'(

משמעות המילה "עֵרבים" היא אחראים, ואם כך, אמרה זו מבטאת את הרעיון שכל היהודים )המילה 
"ישראל" פירושה בני עם ישראל( אחראים זה לזה. 

ערבות הדדית היא ערך מרכזי במסורת היהודית. מהותן של לא מעט מצוות בהלכה היהודית היא 
עזרה לזולת: צדקה, ביקור חולים, לוויית המת ועוד רבות אחרות. עקרון העזרה ההדדית עמד בבסיס 
התנהלותן היום־יומית של קהילות יהודיות בכל הדורות. ברוב הקהילות היו מפעלי חסד, כמו ועדות 

צדקה, ֶחבְרֹות "הכנסת כלה", בתי תמחוי וכדומה. בכל התקופות היו קשרים בין קהילות יהודיות 
במקומות שונים, ובעת הצורך תמכו קהילות זו בזו. 

התלמידים בכיתות הגבוהות )ה'-ו'( יתבקשו לחשוב על דוגמאות לערבות הדדית בין יהודים. לפניכם 
כמה דוגמאות מוכרות: 

מבצע משה בשנים 1985�1984 ומבצע שלמה בשנת 1991 � מבצעים שבהם הועלו לישראל 	 
כ־22 אלף מיהודי אתיופיה. ההחלטה על מבצעים אלו נתקבלה בממשלת ישראל בעקבות 

דיווחים על רדיפות של המשטר את היהודים, וכן בעקבות מידע על המצוקה והרעב שהיהודים 
באתיופיה היו נתונים בהם עקב שנות הבצורת. שני המבצעים היו מורכבים וכרוכים בהוצאות 

כספיות עצומות.
פעילותם של יהודים ברחבי העולם למען יהודי ברית המועצות בשנות ה־70 וה־80 של 	 

המאה ה־20. בשנים אלו הנהיגה ברית המועצות מדיניות שכונתה "מסך הברזל". היא מנעה 
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מיהודים שרצו לעלות לישראל לעשות זאת. כמו כן, נאסרו פעילות ציונית ולימודי עברית ויהדות. 
מי שנתפס משתתף בפעילויות מעין אלו פוטר מעבודתו ועמד לדין. בכמה מקרים יהודים 

שהורשעו ב"עברות" כאלה אף נעצרו ונכלאו. הם כונו "אסירי ציון". תמיכתם של יהודים מכל 
העולם במאבקם של יהודי ברית המועצות סייעה לשחרור חלק מהאסירים. 

תרומותיהם הכספיות של יהודי העולם להתפתחות היישוב היהודי בארץ ישראל, ולימים 	 
למדינת ישראל. מאז ומתמיד יהודים תרמו ביד רחבה � וממשיכים לעשות כן � למען פיתוח 

הארץ, ובהם אישים אמידים ומוכרים, כמו משה מונטיפיורי והברון דה רוטשילד. כמו כן, מאות 
אלפי יהודים עשירים פחות ומוכרים פחות תורמים מכספם למפעלים שונים, ליישוב הארץ 

ולפיתוח החברה והתרבות במדינה. 
ארגונים יהודיים שפעלו לרווחתם של יהודים ברחבי העולם. ארגונים מסוג זה פעלו בעיקר 	 

במזרח אירופה ובארצות האסלאם וסייעו לקהילות היהודיות בתחומים שונים. ארגון כי"ח )כל 
ישראל חברים(, לדוגמה, שמקורו בצרפת, פעל בעיקר בתחום החינוך והקים בתי ספר רבים 

בקהילות יהודיות ברחבי העולם. 
מבצע אנטבה � בשנת 1976 חטפו מחבלים מטוס והנחיתו אותו בשדה התעופה בעיר אנטבה 	 

שבאוגנדה. הם לקחו את הנוסעים הישראלים והיהודים שהיו עליו בני ערובה )במטרה לשחרר 
בתמורה מחבלים וכן לקבל כופר כספי( ושחררו את הנוסעים האחרים. חיילי צה"ל שחררו את 

בני הערובה במבצע מורכב. 
התגייסות אזרחים למען שחרור גלעד שליט � חייל צה"ל גלעד שליט נחטף בשנת 2006, וישב 	 

בשבי החמאס ברצועת עזה יותר מחמש שנים. מיום שנחטף גלעד פעלו אלפי אזרחים לשחרורו 
בדרכים שונות. גלעד שליט שוחרר והושב לביתו באוקטובר 2011.

כאמור, אלו רק כמה דוגמאות.

ערך האקטיביזם
המשימות האחרונות בכרטיסיות לשני הגילאים מתייחסות לאפשרות ולחובה של כל אדם לעזור 

לזקוקים לעזרה הנמצאים בסביבתו.
אם מפתחים דיון בנושא, אפשר לשאול את התלמידים: מדוע לא התגייסו יותר אנשים )שידעו על 

המתרחש בתקופת השואה( לעזרת הקורבנות?
התשובות לשאלה זו הן, כמובן, מורכבות. נשים ואנשים רבים לא פעלו מסיבות שונות: היו מי שהיו 

שקועים בבעיות היום־יום שלהם, ואחרים לא הבינו את גודל האסון; היו מי שהרגישו חסרי אונים ולא 
האמינו שהם, היחידים, יוכלו לחולל שינוי כלשהו; היו בוודאי מי שרצו לעזור, אך לא ידעו איך לעשות 

זאת; וכמובן, אין לשכוח את הפחד העצום מהנאצים ואת הרצון להתרחק מהם כמה שיותר, הרי 
פעולות עזרה רבות היו כרוכות בסיכונים מסוגים שונים. 

כל הסיבות האלה הן סיבות טבעיות והגיוניות, ומשום כך הימנעות מעשייה הייתה אז, והיא גם היום, 
תגובה שכיחה כל כך לנוכח סבל ומצוקה.

הלימוד על תקופת השואה מעניק לנו הזדמנות להציג בפני התלמידים את ההשקפה האקטיביסטית 
ואת חשיבותה ולהיווכח שאף על פי שלעתים קשה לקבל אחריות, ליזום ולפעול, אפשר לעשות זאת, 

ולעתים � חובה לעשות זאת! 
המעטים שנחלצו לעזרה, מי שסיכנו את עצמם ולעתים גם את בני משפחותיהם, מוכיחים 

שפעילותם של בני אדם � גם בתקופות חשוכות ביותר � אפשרית ובעלת משמעות. 
גם מדרך פעילותם של אנשים אלו בתקופת השואה אפשר ללמוד. לא פעם הם פעלו לבדם 

ומעשיהם היו חסרי ערך לכאורה, אך במבט לאחור אנו יודעים להכיר בחשיבות פעולותיהם � גם 
מסרים אלו עשויים להיות גורם מדרבן ומחנך.

לצערנו, גם בתקופתנו יש לא מעט סבל, מצוקה וחוסר צדק. אפשר לדבר גם על מעשים שעושים 
אנשים בימינו כדי לנסות להתמודד עם המצוקות והעוולות, ועל תחומים שבהם עוד אפשר להוסיף 

ולפעול, לדוגמה על עזרה לנזקקים )במזון, בחפצים חיוניים, בכסף(, על הפגנות ומסעות שכנוע 
למען מטרות מגוונות ועוד ועוד. 
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בהקשר למסרים אלו אפשר להזכיר את המשנה: 

ה. ּנָ ֵטל ִמּמֶ ה ֶבן ֹחִרין ִלּבָ ָלאָכה ִלְגמֹור, ְולֹא ַאּתָ לֹא ָעֶליךָ ַהּמְ
)משנה, מסכת אבות, פרק ב' משנה ט"ז(

אפשר לטעון שִאמרה זו מבטאת את ההשקפה האקטיביסטית ואת התפיסה שבכל תחום אדם צריך 
לעשות כמיטב יכולתו. גם אם אין ביכולתו של אדם לפתור את הבעיה כולה � הוא חייב לעשות את 

חלקו, ובכך לתרום לשיפור המצב, ואף לתיקון האנושות והעולם. 
מסר נוסף שברצוננו להדגיש בתחנה זו הוא שגם מעשים קטנים עשויים לעזור, למשל, גם ילדים 

צעירים יכולים לפעול למען אחרים ולחולל שינוי משמעותי במצבם ובחייהם.

רציונל

השואה התרחשה לפני כשבעים שנה. רבים מהאנשים ששרדו את השואה נפטרו אך הותירו אחריהם 
עדויות רבות שנכתבו, הוקלטו או הוסרטו, והיום אנו יכולים לקרוא אותן, להקשיב או לצפות בהן 

ולדעת מה קרה.
אחת הדרכים ללמוד על מה שהתרחש אז היא התבוננות בתצלומים שצולמו בתקופה ההיא. 

כמה מהתצלומים שהגיעו לידינו צילמו הנאצים עצמם, כמה מהם צילמו לא־יהודים וכמה מהם 
צילמו יהודים. לכל אחד מהצלמים היו סיבות משלו לצלם, אך בסופו של דבר, כל הצילומים הם עדות 

לאירועים הקשים שהתרחשו באותה תקופה.
בתחנה זו יתבוננו הילדים בתצלומים מאפיינים מתקופת השואה. התצלומים שנבחרו משקפים 

סיטואציות נפוצות מתקופת השואה, כמו אנשים ליד רכבות משא, או אנשים עומדים בתור לקבל 
אוכל. תצלומים אלו מסייעים לנו להבין כיצד נראו החיים בתקופת השואה. 

האמצעי הוויזואלי מאפשר הבנה נוספת של מה שקרה ומעביר תחושות ואווירה בדרך אחרת 
ממקורות טקסטואליים. כדברי האמרה הידועה "תמונה אחת שווה אלף מילים" � כלומר לא פעם 

יכולה תמונה להבהיר בבירור מה שהסבר ארוך יתקשה לעשות. 
כמו כן, עבור אנשים רבים תמונה היא מקור אינפורמציה מושך ומלמד יותר מטקסט.

התצלומים פונים אל הרגש ומקרבים אל הילדים את תקופת השואה הרחוקה ממציאות חייהם 
מאוד, התצלומים מאפשרים להם להתחיל לנסות לדמיין ולהבין מה עבר על אנשים בתקופה זו.

מטרות הפעילות

הילדים יסתכלו בתצלומים מתקופת השואה וכך יכירו מעט כיצד נראתה מציאות החיים 	 
בתקופת השואה.

באמצעות התמונות ינסו הילדים לדמיין כיצד הרגישו אנשים בתקופת השואה.	 

התבוננות בתצלומים7. להסתכל מקרוב
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הכנת התחנה

האביזרים הדרושים:
כרזת התחנה 	 
תשע "כרזות תמונה" בגודל 1/2 גיליון 	 
דפי העבודה "לאור הזיכרון"	 
כלי כתיבה	 

סידור התחנה:
יש לתלות את כרזת התחנה, וכן לתלות במפוזר בחדר את תשע הכרזות האחרות.

מהלך הפעילות בתחנה

מבנה הפעילות בתחנה זהה לכל קבוצות הגיל.

כרזת התחנה מנחה את התלמידים להסתובב בין הכרזות, לבחור באחת מהן ולהתמקד בה. לצדו 
של כל תצלום מופיע הסבר קצר וכן שאלה או שתיים. התלמידים יענו על השאלות בדף העבודה 

"לאור הזיכרון".

דוגמאות לכרזות תמונה
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רציונל

העיסוק בנושא השואה מעורר בילדים ובמבוגרים רגשות רבים, חלקם קשים מאוד. בתחנה זו אנחנו 
מבקשים לאפשר לתלמידים לפ�נות זמן ומחשבה לרגשות שלהם, לנסות להגדיר מה הם מרגישים. 

זאת מתוך אמונה שברגע שנגדיר את הרגשות נוכל להתחיל להתמודד ִאתם. 
בתחנה התלמידים קוראים רשימה של רגשות ומתבקשים לבחור רגש אחד שהמחשבה על השואה 

מעוררת בהם. ההנחה שלנו היא שאנשים שונים מגיבים לשואה בצורות מגוונות ואין רק תגובה אחת 
מתאימה, כל הרגשות לגיטימיים. אף שייתכן שיהיו תלמידים שיתקשו לבחור רגש אחד בלבד, בסופו 

של דבר הבחירה ברגש אחד עשויה להקל עליהם. התמקדות זו עשויה לתת לתלמידים תחושה של 
שליטה. במקום בליל של רגשות, הם יוכלו להתמקד באותו רגש ולנסות להבין מה בשואה גורם להם 

להרגיש כך.

מטרות הפעילות

התלמידים יבינו שהשואה מעוררת רגשות שונים באנשים שונים.	 
לתלמידים תהיה הזדמנות להתמקד ברגשות שהשואה מעוררת בהם. מיקוד זה עשוי לעזור להם 	 

להתמודד עם רגשות אלו.

הכנת התחנה

האביזרים הדרושים:
כרזת התחנה	 
לוח רגשות	 
פתקים ריקים	 
סלסילה להנחת הפתקים	 
כלי כתיבה	 

סידור התחנה:
יש לתלות את כרזת התחנה על הקיר. 	 
יש להניח את לוח הרגשות על השולחן.	 
יש להניח את הפתקים הריקים בערמה על 	 

השולחן, לצד לוח הרגשות. 
יש להניח את הסלסילה ליד ערמת הפתקים. 	 

מהלך הפעילות בתחנה

מבנה הפעילות בתחנה זהה לכל קבוצות הגיל. 

8. אני מרגישה, אתה מרגיש

לוח רגשות

פעילות סביב רגשות
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התלמידים יקראו את ההנחיה על הכרזה, ויבחרו רגש שהם מרגישים כאשר הם לומדים על השואה. 
הם ירשמו את אותו רגש על פתק, ויסבירו בכתב את בחירתם. לאחר מכן, הם יניחו את הפתק 

בסלסילה, כדי שתלמידים אחרים יוכלו לעיין במה שכתבו. כמובן, גם הם מוזמנים לעיין במה שרשמו 
תלמידים אחרים. 

מומלץ להנחות את התלמידים שלא לכתוב שמות כדי לאפשר כתיבה חופשית שאינה מושפעת 
מחשש מחוות דעתם של אחרים.

רציונל

השואה הייתה אירוע חריג, עצום ומטלטל, וקשה לנו לתפוס אותה ולהבין אותה. 
בהיותנו בני המאה ה־21 אנו רגילים לחפש הסברים הגיוניים )רציונליים( לתופעות שאנו נתקלים 

בהן, ואם איננו מוצאים סיבות מתקבלות על הדעת, אנחנו חשים חוסר ביטחון וחוסר יציבות. לכן אנו 
חשים שאם נוכל להסביר לעצמנו ולאחרים את הגורמים לשואה )כמו לאירועים קשים אחרים(, נוכל 

להסיק מסקנות בנוגע לעולם ולמין האנושי, להתכונן למצבים קשים בעתיד, להימנע מלחזור על 
טעויות העבר ולבנות לנו ולילדינו עתיד טוב יותר. 

במישור אחר, מהלימוד על השואה אנו יכולים ללמוד על חשיבותם של ערכים ועקרונות בחיינו. 
כיוון שהשואה הייתה אירוע קיצוני, אנו יכולים ללמוד ממנה גם בשיטת "קל וחומר". כלומר, אם יש 
ערכים, קודים של התנהגות ראויה או אמיתות ש"שרדו" גם בשואה )גם אם רק במקרים מעטים!( 

בוודאי שהם תקפים גם היום, ואפשר וראוי שנאמצם בחיינו הנורמליים שאין בהם קשיים גדולים 
והחלטות של חיים ומוות.

בתחנה זו נציג כמה היגדים קצרים. היגדים אלו משקפים מחשבות ומסקנות היכולות להתעורר 
בעקבות לימוד מאורעות השואה. כמה מההיגדים עוסקים בערכים שעשויים לעלות מן העיסוק 

בתקופת השואה, למשל, בשוויון בין בני האדם, באמונה, בדאגה לאֵחר בזמן משבר וכדומה.
כמה מהאמרות המופיעות בתחנה זו יהיו בסיס לשיעורי הסיכום הנלווים לפעילות בתחנות.

מטרות הפעילות

התלמידים יבינו שגם מאירוע קשה כמו השואה אפשר וכדאי להסיק מסקנות )למשל: עלינו 	 
להימנע מחשיבה סטראוטיפית ומהכללות, עלינו להיות רגישים לזכויות של מיעוטים, גם כאשר 

אנו נתונים בקושי עלינו לדאוג גם לאחרים וכדומה(.
התלמידים יבינו שמתוך ניתוח אירועי השואה נוכל להיות אנשים טובים ואחראים יותר.	 

פעילות סביב היגדים9. לפי דעתי...
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הכנת התחנה

האביזרים הדרושים:
כרזת התחנה	 
12 כרטיסיות היגדים	 
דפי העבודה "לאור הזיכרון"	 
כלי כתיבה	 

סידור התחנה:
יש לתלות את כרזת התחנה על הקיר. 	 
יש לפזר על השולחן את כרטיסיות ההיגדים.	 

מהלך הפעילות בתחנה

מבנה הפעילות בתחנה זהה לכל קבוצות הגיל. 

התלמידים יקראו את ההוראה שעל הכרזה המזמינה אותם לבחור את ההיגד שהם מסכימים אתו 
יותר מכול, ואת ההיגד שהם מתנגדים לו יותר מכול. 

בכרזה מופיעה גם הזמנה לתלמידים להעתיק את ההיגדים לדף העבודה שלהם ולהסביר את 
בחירותיהם.

כרטיסיות היגדים לדוגמה
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רציונל

ככל שמרבים ללמוד על השואה מתעוררות עוד ועוד שאלות. בתקופה שאנו עוסקים בה התרחשו 
אירועים קשים ומחרידים, כמה מהם קשה לנו לתפוס ולהבין. ולכן, בדרך כלל, רבים סימני השאלה 

מסימני הקריאה. 
מובן שגם החשיפה לסבל ולמוות בסדר גודל כזה מעוררת שאלות, תהיות, תחושה כללית של חוסר 

ודאות וקושי להאמין שדברים כאלה אכן התרחשו. 
בתחנה זו אנחנו מזמינים את התלמידים להעלות שאלות ותהיות העולות אצלם בעקבות הלימוד 
על השואה. פעילות זו מאפשרת לתלמידים לבטא תהיות פילוסופיות ודתיות, תהיות באשר לרצף 

האירועים ההיסטוריים והגורמים להם וכל שאלה אחרת הקשורה בשואה, בגורמים לה ובהשלכותיה. 
בכרזה המציגה את התחנה מופיעות כמה שאלות לדוגמה, והתלמידים מוזמנים לקרוא גם את 
השאלות שכתבו תלמידים אחרים לפניהם, כל זאת כדי שהתלמידים ירגישו שהם "לא לבד" - שגם 

אחרים, מבוגרים וילדים, מתמודדים עם לבטים הקשורים בנושא זה, לבטים דומים לשלהם ושונים מהם. 

תליית השאלות על הלוח וה"כבוד" שחולקים לכל שאלה נועדו להעביר לתלמידים את המסר שיש 
מי שמקשיב להם, שיש להם הזדמנות ולגיטימציה להשמיע את קולם ואת שאלותיהם.

התלמידים מוזמנים גם לנסות להשיב לשאלות שהעלו תלמידים אחרים כדי לשדר את המסר שלכל 
תלמיד יש מה לתרום לשיח בנושא השואה. 

שאילת שאלות היא אמצעי לעורר את סקרנותם של התלמידים ומשמשת תמריץ ללמוד עוד על 
הנושא - עכשיו, או בעתיד. בנושאים רבים השאלות מובילות את השואלים לצבירת ידע ולמסקנות, 

לעומת זאת, בתחום לימוד השואה, לרבות מהשאלות אין תשובות חד־משמעיות, ולכמה מהן, 
ייתכן, לא תהיה תשובה לעולם. התלמידים צריכים להיות מוכנים גם לכך.

מטרות הפעילות

התלמידים יבינו שהשואה היא נושא מורכב מאוד, ושהוא מעורר שאלות רבות - לכמה מהן יש 	 
תשובות חד־משמעיות, לרבות מהן אין. 

התלמידים יבינו שלגיטימי וחשוב לשאול על השואה כל שאלה.	 
לתלמידים תהיה הזדמנות לחלוק עם אחרים שאלות שמטרידות אותם, ואולי אף לקבל עליהן 	 

תשובות.

הכנת התחנה

האביזרים הדרושים:
כרזת התחנה	 
ארבע שאלות לדוגמה	 
לוח לתליית הפתקים	 
נייר דבק, נעצים )או אמצעי אחר לתליית השאלות על הלוח(	 
דפים וכלי כתיבה	 

שאלות המתעוררות בנושא השואה10. יש לי שאלה
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סידור התחנה:
יש לתלות את כרזת התחנה על הקיר. 	 
יש לתלות את הלוח על הקיר ועליו לתלות את השאלות לדוגמה. יש להניח את אמצעי התלייה 	 

בקרבת הלוח.
יש להניח בקרבת הלוח דפים ריקים וכלי כתיבה.	 

מהלך הפעילות בתחנה

מבנה הפעילות בתחנה זהה לכל קבוצות הגיל. 

התלמידים יקראו את ההוראה על הכרזה, המזמינה אותם לכתוב שאלות המעסיקות אותם בנושא 
השואה. 

בכרזה מופיעה גם הזמנה לתלמידים לקרוא את השאלות שכתבו תלמידים אחרים, ולענות עליהן. 
התלמידים מתבקשים לתלות את השאלות ואת התשובות שכתבו על הלוח. את התשובות עליהם 

להצמיד לשאלות שעליהן הן עונות.
חשוב לבדוק מדי פעם שהלוח מסודר - שהתשובות צמודות לשאלות המתאימות להן, שפתקים 

אינם מסתירים פתקים אחרים וכדומה. 

שאלות לדוגמה
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רציונל

מספר היהודים שנספו בשואה, שישה מיליון, הוא מספר כמעט בלתי נתפס. לכולנו, מבוגרים כילדים, 
קשה לדמיין את כל האנשים המרכיבים את המספר העצום הזה. אחת הדרכים "לתת פנים" לנספים 

בשואה היא להזכיר את שמותיהם, את גילם ואת מקום הולדתם. הזכרת פרטים מתוך הכלל הגדול 
הזה היא עוד דרך להמחיש את האסון ו"לקרב" את הנושא אל הלומדים.

נוסף על כך, רבים מהנספים בשואה לא הותירו אחריהם כל זכר או שריד של ממש: לא צאצאים, לא 
קבר, לא בית, לא חפץ ולא מסמכים. ולכן המעשה הסמלי של קריאת שם הנסֶּפה וכתיבתו הוא מעשה 

של הנצחה. בדרך זו אפשר להבין הבנה עמוקה יותר שכל אחד מהנספים לא היה רק אחד משישה 
מיליון, אלא אדם שלם, עולם ומלואו. 

ברשימה שלפני התלמידים אלפיים שמות של נספים. הרשימה מבוססת על "דפי הֵעד" שנאספו ביד ושם. 
מתחילת שנות ה־50 של המאה ה־20 שוקדים ביד ושם, בעזרת ניצולי שואה וצאצאיהם, קהילות 
יהודיות וארגונים העוסקים בשואה ברחבי העולם, לאסוף את שמות כל הנספים בשואה ולהנציח 
אותם. יד ושם קורא לציבור למלא "דפי עד" על כל נספה, כדי להבטיח שאיש לא יישכח. עד היום 
תועדו במאגר המרכזי של שמות קורבנות השואה רק מחצית משמות הנספים. להנצחת שמות 

הנספים חשיבות עצומה בעבור הניצולים ובעבור הזיכרון הלאומי. בתחנה זו נעשים התלמידים 
לשותפים בפעולות הזכירה וההזכרה. 

מטרות הפעילות

התלמידים ייחשפו לרשימה חלקית של יהודים שנספו בשואה ויתרשמו מן העוצמה שבמספר 	 
האנשים ובמגוון הגילים וארצות המוצא. 

התלמידים ינציחו שם אחד ויבינו את חשיבות הנצחת השמות.	 

הכנת התחנה

האביזרים הדרושים:
כרזת התחנה	 
ספר רשימת הנספים	 
גיליון לבן גדול	 
כלי כתיבה	 
ַמְדּגֵׁש )מרקר(	 

סידור התחנה:
יש לתלות את כרזת התחנה על הקיר. 	 
יש לתלות על הקיר את הגיליון הלבן.	 

11. לכל איש יש שם

ספר רשימת הנספים - הכריכה

זוכרים נספים בשמותיהם
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מהלך הפעילות בתחנה

מבנה הפעילות בתחנה זהה לכל קבוצות הגיל. 

התלמידים יעיינו ברשימת השמות של יהודים שנספו בשואה. 
כל תלמיד יבחר שם מהרשימה, יצייר לידו כוכב, ידגיש אותו בַמְדּגֵׁש )מרקר( ויעתיק אותו אל הגיליון 

התלוי על הקיר. 

רציונל

העיסוק בנושא השואה עשוי לגרום לתלמידים )וגם למורים( להרגיש רגשות קשים ולחשוב מחשבות 
שליליות ואף מדכאות. אין בכוונתנו לייפות את הדברים, אך בו בזמן איננו רוצים שהתלמידים ישקעו 

בתחושות הקשות. חשוב שהם ירגישו גם תחושות של אופטימיות ותקווה לעתיד.
בכמה תחנות בתכנית זו שילבנו בכוונה תחילה יסודות בעלי מסר אופטימי. למשל, בתחנה "אורות 

באֵפלה", העוסקת בחסידי אומות העולם, הודגשו האופטימיות שאפיינה אנשים רבים שהתחבאו 
בתנאים קשים ואמונתם שיזכו לראות את יום השחרור; בתחנה "חוגגים למרות הכול" הבאנו 

סיפורים המתארים את הדבקות בחיים ואת התקווה.
בתחנה זו, "רק תפילה אשא", אנו מזמינים את התלמידים לבטא את תפילותיהם. זו הזדמנות 

לתלמידים המעוניינים בכך להביע את רגשותיהם ביחס למה שקרה בעבר, בתקופת השואה, ולהביע 
משאלות ותקוות לעתיד.

חשוב להפנות לתחנה זו תלמידים שניכר עליהם שהעיסוק בנושא השואה קשה להם במיוחד, 
וזקוקים לפעילות שבעזרתה יוכלו להביע את רגשותיהם הקשים ולעסוק בדברים חיוביים יותר. 

אם הדבר אפשרי, כדאי לכוון את התלמידים שבחרו בתחנה זו להגיע אל התחנה רק בסוף הביקור 
ב"חדר הזיכרון". 

ספר רשימת הנספים

תפילות ותקווה לעולם טוב יותר12. רק תפילה אשא
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מטרות הפעילות

לתלמידים תהיה הזדמנות להשתחרר מהמועקה שלימוד על השואה עשוי לעורר בהם, והם 	 
ייווכחו שאפילו מתוך קושי וסבל גדולים כל כך אפשר לחוש תחושות של תקווה.

הכנת התחנה

האביזרים הדרושים:
כרזת התחנה	 
פתקי נייר 	 
לוח )שעם או אחר, או אמצעי אחר לתליית הפתקים, כמו חוטים התלויים מן התקרה(	 
נייר דבק, נעצים )או אמצעי אחר לתליית הפתקים על הלוח(	 
כלי כתיבה	 

סידור התחנה:
יש לתלות את כרזת התחנה על הקיר. 	 
יש לארגן מקום מסודר להנחת הפתקים.	 
יש לתלות את הלוח במקום שיאפשר לתלמידים לתלות עליו את הפתקים בקלות ובנוחות.	 

מהלך הפעילות בתחנה

מבנה הפעילות בתחנה זהה לכל קבוצות הגיל. 
התלמידים יקראו את הכתוב בכרזה, יכתבו תפילה אישית ויתלו אותה על הלוח.

נוסף על התחנות הכלולות בערכה זו, אפשר להוסיף עוד תחנות ופעילויות שיעשירו את חוויית 
התלמידים ב"חדר הזיכרון".

לפניכם כמה רעיונות:
מוזיקת רקע: מומלץ להשמיע בחדר מוזיקת רקע שקטה ומתאימה.

ניתן להדליק נר זיכרון בפינה כלשהי בחדר. 
פינת ה"קהילה שלנו" - פינה שיוצגו בה סיפורים אישיים, תמונות, תצלומים וחפצים שיביאו קרובי 

משפחה של תלמידים )ראו עמ' 6, סעיף 4(. לכל מוצג כדאי להצמיד הסבר על אודות הסיפור או החפץ. 
פינת קריאה: פינה שיונחו בה ספרים העוסקים בשואה, והתלמידים יוזמנו לשבת ולעיין בהם. 

מומלץ להביא לפינה שטיח, מזרונים, כריות וכדומה, כדי שהישיבה תהיה נוחה, וכדי ליצור אווירה 
אחרת במקצת בפינה זו. 

פינת ציור חופשי: כדאי להניח דפי ציור וצבעים מסוגים שונים על שולחן, ולהזמין את התלמידים 
לצייר באופן חופשי. כדאי להביא גם גירי פחם, גירים לבנים ודפים שחורים. התלמידים יוזמנו לקחת 

את היצירות שלהם הביתה, ואפשר גם לתלות כמה מהיצירות ב"חדר הזיכרון".
לוח גרפיטי: אפשר לתלות יריעות של נייר חום על לוח או על הקיר, לכתוב עליהם כותרת כגון: 

"רגשות ומחשבות", ולהזמין את התלמידים לכתוב על הלוח מה שעולה על דעתם בקשר לשואה.
ספר מבקרים: כדאי להכין מחברת מיוחדת ולהניח אותה ליד דלת החדר, ולהזמין תלמידים לכתוב 

את רשמיהם בעקבות העבודה ב"חדר הזיכרון".

הצעות להעשרת הפעילות בחדר הזיכרון
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משימת    משימת   

מדינות ששיתפו פעולה 
עם גרמניה הנאצית

גרמניה הנאצית והמדינות 
ׁשֶלֲָחמּו לְִצָדּה )מדינות הציר(

המדינות ׁשֶלֲָחמּו בגרמניה 
הנאצית )בעלות הברית(

מדינות שגרמניה הנאצית 
כבשה

מקרא
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לפניכם הצעות ליחידות הסיכום שבהן ירוכז המידע שנאסף בשיעורי הפתיחה ובמהלך הפעילות 
ב"חדר הזיכרון":

מטרות היחידה
עיבוד הפעילות והחוויות שעברו התלמידים ב"חדר הזיכרון"	 
קישור בין השואה לערכים, כמו כבוד לזולת ולאחר 	 
היכרות עם המשנה "אין לך אדם שאין לו שעה"	 

הכנה מוקדמת
כדאי לצלם עותקים של הסיפור והמשנה )עמ' 69-68( כמספר התלמידים בכיתה )לא הכרחי(.

מבנה היחידה 
פתיחה - החלפת חוויות על הפעילות בחדר

פעילות - סיפור ודיון
סיכום - "אין לך אדם שאין לו שעה"

מהלך הפעילות
פתיחה - החלפת חוויות על הפעילות ב"חדר הזיכרון"

פותחים בהזמנה כללית של התלמידים לשתף את חבריהם בחוויותיהם ב"חדר הזיכרון": איך 
הרגישו? ממה התרגשו? מה היה להם קשה? וכדומה.

פעילות - הסיפור "צלקת" ודיון בו
קוראים את הסיפור "צלקת" )אפשר לחלק לתלמידים עותקים של הסיפור( ומקדימים לו את 

ההקדמה הזאת:
הסיפור שלפנינו מספר על מקרה שהתרחש בפולין. את הסיפור כתב יאנוש קורצ'אק, יהודי שהיה 

איש חינוך וסופר ידוע שחי בפולין בתקופת השואה וניהל בית יתומים לילדים יהודים. סביר להניח 
שקורצ'אק כתב את הסיפור על רקע שנאת היהודים שראה מסביבו ואף חווה בעצמו. אפשר להוסיף 

ולספר שכאשר נלקחו ילדי בית היתומים של קורצ'אק ונשלחו למקום בלתי ידוע, הציעו הגרמנים 
ליאנוש קורצ'אק להציל את עצמו משום שהיה איש חינוך מפורסם, אך יאנוש קורצ'אק לא הסכים 

להיפרד מהילדים והלך אתם. 
בסיפור מסופר על היום הראשון ללימודים בבית ספר פולני. בכיתה שבה מתרחש הסיפור היה ילד 

יהודי אחד, איננו יודעים את שמו. לצדו ישב תלמיד פולני - יאשק. הסיפור מספר מה קרה לשני 
התלמידים באותו היום.

יחידת סיכום - כיתה ג'

פעילות סיכום בכיתה
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צלקת / יאנוש קורצ'אק

שום תלמיד לא רצה לשבת ִאתו )עם התלמיד החדש( על ספסל אחד. ובכן, כאשר לא רצו, לא 
ישבו וחסל. אבל יאשק הוא שקט, אפילו כאשר אינו רוצה – אבל מישהו מצֶווה – יציית, רק 

לא נעים לו. 
היום הראשון בבית הספר.

יושב יאשק, זז עד קצה הספסל, שלא לשבת קרוב לילד החדש. רק היום להחזיק מעמד, כאשר ילך 
הביתה, יספר לאימא וישאל: מה לעשות, כדי לא לשבת יחד ִאתו.

שומע יאשק את דברי המורה, איך צריכים תלמידים ללמוד בחריצות. את המחברת לא לקמט, לנקות 
במברשת את השיניים ולא להפריע בשיעורים. הוא שומע ועיניו דומעות.

והמורה אינה מכירה עדיין את הנערים ואומרת: 
"בוא נא אליי, אתה, בספסל האחרון, מה שמך? מדוע אתה בוכה?"

עוצרים את הסיפור ושואלים: 
 מדוע לדעתכם לא רצו הילדים לשבת ליד הילד החדש?	 

ייתכן שהתלמידים יענו כמה תשובות )כי הוא היה שמן, נכה, מסריח, חדש, שונה(.
מדוע, לדעתכם, אנשים נרתעים מאנשים השונים מהם?	 
אם היו מגיעים לכיתה שלכם ילד או ילדה שונים מאוד מהרוב )למשל, בעלי מבנה ראש משונה 	 

מאוד, בעלי אוזניים שפיציות ]כמו של שדונים[, ילד או ילדה מארץ אחרת, ילד או ילדה בעלי 
תספורת מצחיקה, גבוהים מאוד, נמוכים מאוד...( ]חשוב להקפיד שלא להזכיר תכונות העלולות 

לפגוע במישהו בכיתתכם![ כיצד הייתם מגיבים? 

ממשיכים לקרוא את הסיפור עד סופו:

הסתובבו כולם אחורה, רואים ואומרים:
"מפני שהוא, המוָרה, אינו רוצה לשבת עם יהודי". "לשם מה בא הנה יהודי?" ]שאלו התלמידים[

יצאו אפילו מהספסלים, כדי לראות טוב יותר, ואז לעגו לו:
"יהודון – רבי – מושק!" 

]אפשר לעצור ולהסביר שכל הכינויים האלה נועדו להקניט את היהודי וללעוג לו: "יהודון" - מילת 
גנאי, "ַרּבִי" - הילד הזה בוודאי אינו רב, לכן גם זו מילה נאמרה כמילת גנאי, "מֹוׁשֶק" - צורה פולנית 
של השם מֹׁשֶה, שהיה שם יהודי נפוץ )אפשר לשאול את התלמידים מה המשמעות של קריאה לכל 
בני עם מסוים באותו שם - לקרוא לכל צרפתי ז'אן, או לכל ערבי אחמד. זו פעולה של הכללה - כל 

הערבים אותו דבר, כל הצרפתים אותו דבר וכדומה([ 

המורה קמה. התלמידים השתתקו במקצת, כי אינם יודעים אם מותר להם לדבר כך. אבל שוב התחילו 
הקריאות נגדו:

"ריח בצל נודף ממנו – מסריח."
"לך לבית הכנסת!"

"לך לבית ספר יהודי!"
"אין אנו רוצים בך!" 

המורה עומדת, מחכה, והנערים סקרנים מה תגיד.
אבל המורה אינה אומרת ולא כלום, רק סיכת ראש הוציאה משערותיה והשערות התפזרו. ולמורה 

שערות יפות, ארוכות, בהירות, מסורקות למשעי )באופן חלק(. מה יהיה כאן?
דממה.

...



המורה התכופפה והראתה ]לתלמידים[ מקום ריק, חסר שערות על ראשה – מקום צלּוק. כאשר 
שערותיה היו מסורקות ומסודרות כראוי, הצלקת לא נראתה כלל.

"אתם רואים?"
"זה ודאי מאבן... " 

"אולי סוס בעט במורה?"
"לא סוס, כי אם אנשים", השיבה המורה, "אנשים לא נבונים, רעי לב. הייתי אז ילדה, בערך בגילכם. 

באותה תקופה האזור שבו גרתי בפולין היה שייך לגרמניה, והיו רק מעט פולנים בעיירה.
כאשר הלכתי בפעם הראשונה לבית הספר הגרמני, נשקה אותי אימא, דמעות זלגו מעיניה ואמרה: 

"פעוטה אומללה", ואני השתוממתי )התפלאתי(, כי הייתי מרוצה ושמחתי שאהיה כבר תלמידה. מפני 
מה אימא מפחדת, מדוע היא עצובה?

כבר בסוף היום הראשון הבנתי ממה דאגה ִאמי. 
ואתם יודעים מה? אמרה המורה אל התלמידים, כאשר צעקתם זה עתה והעלבתם את הנער מפני שהוא 

יהודי, נזכרתי באותו יום עצוב, ביום הראשון שלי בבית הספר.
המורה לא רצתה להמשיך את סיפורה, אבל הנערים התחילו לבקש ולהתחנן: "שהמורה תספר איך 

זה היה?!"
"איך היה? אף אחד לא רצה לשבת ִאתי על ספסל אחד. אמרו, חזירה פולנית! פולניה ארורה! אביך 

שיכור! ואבי אף פעם לא שתה יין... אפילו בירה לא שתה.
... רע, נורא רע, היה לי בבית הספר הגרמני הזה".

פעמון בית הספר הפסיק את סיפורה של המורה. חבל! 
פעמים רבות אחרי כן ביקשו הילדים שהמורה תספר מי ואיך פצעו אותה באבן. אבל המורה עמדה על 

דעתה, ולא רצתה ולא סיפרה.
ָאב – והתרפא. אבל  "זה היה לפני הרבה זמן, לא נעים להיזכר ומה יש לספר? אבן ידוע שקָשה היא. ּכָ

גם ללב נשארה צלקת מאותה אבן. והצלקת שבלב – כואבת". 
המורה הביטה בילד היהודי שישב ליד יאשק.

"אל תרגיזו ילדים, לא אותו, ולא שום אדם... אל יצא איש מבית הספר עם צלקות, כמו שלי, על 
הראש ובלב!" 

שאלות לדיון
מדוע לא רצו הילדים הפולנים לשבת ליד הילד היהודי?	 
מדוע הפריע להם שהוא יהודי? )כדאי לספר לתלמידים מעט על התעמולה הנאצית, על "העבודה 	 

החינוכית" שעשו ועל הרעיונות שהפיצו בכל מקום שכבשו - כמובן ברמה המתאימה לגיל התלמידים. 
אפשר להזכיר את הדיון שקיימנו בין שני חלקי הסיפור, שבו דיברנו על הרתיעה מהשונה(

כיצד, לדעתכם, הרגיש הילד היהודי?	 
המורה בסיפור ותלמידיה חיו באותה החברה. גם המורה שמעה את התעמולה נגד היהודים, 	 

ובכל זאת התנגדה ליחס של התלמידים לתלמיד היהודי. מה, לדעתכם, גרם למורה להציג גישה 
אחרת ולהיות רגישה לתלמיד היהודי? )אפשרות אחת: היא חוותה חוויה דומה בילדותה ולמדה ממנה(

ָאב – והתרפא. אבל 	  מהי כוונת המשפט שהמורה אומרת בסוף הסיפור: "אבן ידוע שקָשה היא. ּכָ
גם ללב נשארה צלקת מאותה אבן. והצלקת שבלב – כואבת"? 

כאשר אנחנו אומרים שאנשים רגישים לאנשים אחרים, לאנשים השונים מהם, למה הכוונה? 	 
הביאו דוגמה למקרה שבו אתם )או מישהו אחר( הייתם רגישים לרגשותיו של מישהו שנראה 	 

אחרת או התנהג אחרת מהרוב? 

המורה בסיפור לא קיבלה את דבריהם של אנשים שקראו בגנות היהודים. היא ידעה שכל אדם הוא בן 
אדם ושיש לכבד אותו, אפילו אם הוא שונה מהרוב.
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המורה בסיפור למדה מהחוויה שחוותה בעבר שגם מילים וגם מעשים )שאינם פוגעים בגוף( יכולים 
לפגוע ולהותיר צלקת. 

מה אנחנו יכולים ללמוד מהעבר שלנו, מההיסטוריה של העם היהודי ומחוויית השואה? 
איך, לדעתכם, עלינו להתייחס לאנשים שונים מִאתנו?

סיכום - "אין לך אדם שאין לו שעה"
אפשר לכתוב על הלוח את הִמשנה )המשנה מופיעה גם בדף לתלמיד בעמ' 69, אחרי הסיפור(:

הּוא )בן עזאי( ָהָיה אֹוֵמר:
ִהי ָבז ְלָכל ָאָדם,  ַאל ּתְ

ָבר )אל תחשוב, או תגיד, שהדבר רחוק מלהתרחש(; ִהי ַמְפִליג ְלָכל ּדָ ְוַאל ּתְ
ָעה )=שעת הצלחה(, ֵאין לֹו ׁשָ ֵאין ְלָך ָאָדם ׁשֶ ׁשֶ

ֵאין לֹו ָמקֹום )=תפקיד, מטרה בחיים(. ָבר ׁשֶ ְוֵאין ְלָך ּדָ

)מסכת אבות, פרק ד' משנה ג'(

קוראים את המשנה ומוודאים שהתלמידים מבינים אותה )בעזרת פירושי המילים(. שואלים את 
התלמידים: למה הכוונה במשפט "אל תהי בז לכל אדם"? מה ביקשו החכמים ללמד במשנה 

זו? המשנה מבקשת להדגיש שאין אנשים שהם טובים או חשובים יותר מאנשים אחרים )ייתכן 
שתלמידים יזכירו את ראש הממשלה או מדענים חשובים. אפשר לומר להם שיש אנשים מוכשרים 
יותר ומוכשרים פחות, יש הממלאים תפקידים חשובים במיוחד, אך אין אנשים שהם עצמם יקרים 

יותר מאחרים, שערך החיים שלהם גבוה יותר(.
לכן עלינו לכבד את כל בני האדם, גם את הילד היפה פחות, גם את הילדה החכמה פחות, גם את 

השכנה שלובשת בגדים מצחיקים, גם את המורה שמדבר במבטא מוזר...



צַּלֶֶקת / יָאנּוׁש קֹוְרצַ'אק

ר ֹלא ָרצּו, ֹלא  ֲאׁשֶ ְלִמיד ֶהָחָדׁש( ַעל ַסְפָסל ֶאָחד. ּוְבֵכן, ּכַ ֶבת ִאּתֹו )ִעם ַהּתַ ְלִמיד ֹלא ָרָצה ָלׁשֶ ׁשּום ּתַ
ה – ְיַצּיֵת, ַרק ֹלא  הּו ְמַצּוֶ ר ֵאינֹו רֹוֶצה – ֲאָבל ִמיׁשֶ ֲאׁשֶ ֵקט, ֲאִפּלּו ּכַ ק הּוא ׁשָ בּו ַוֲחַסל. ֲאָבל ָיאׁשֶ ָיׁשְ

ָנִעים לֹו. 
ֶפר. ֵבית ַהּסֵ ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ּבְ

ר  ֲאׁשֶ ֶלד ֶהָחָדׁש. ַרק ַהּיֹום ְלַהְחִזיק ַמֲעָמד, ּכַ ֶבת ָקרֹוב ַלּיֶ ּלֹא ָלׁשֶ ְפָסל, ׁשֶ ק, ָזז ַעד ְקֵצה ַהּסַ ב ָיאׁשֶ יֹוׁשֵ
ֶבת ַיַחד ִאּתֹו. ֵדי ֹלא ָלׁשֶ ַאל: ָמה ַלֲעׂשֹות, ּכְ א ְוִיׁשְ ר ְלִאּמָ ְיָתה, ְיַסּפֵ ֵיֵלְך ַהּבַ

ט,  ֶרת ֹלא ְלַקּמֵ ְחּבֶ ֲחִריצּות. ֶאת ַהּמַ ְלִמיִדים ִלְלֹמד ּבַ ְבֵרי ַהּמֹוָרה, ֵאיְך ְצִריִכים ּתַ ק ֶאת ּדִ ׁשֹוֵמַע ָיאׁשֶ
עּוִרים. הּוא ׁשֹוֵמַע ְוֵעיָניו ּדֹוְמעֹות. ּשִׁ ִים ְוֹלא ְלַהְפִריַע ּבַ ּנַ ת ֶאת ַהּשִׁ ִמְבֶרׁשֶ ְלַנּקֹות ּבְ

ָעִרים ְואֹוֶמֶרת:  יָרה ֲעַדִין ֶאת ַהּנְ ְוַהּמֹוָרה ֵאיָנּה ַמּכִ
ה ּבֹוֶכה?" ְמָך? ַמּדּוַע ַאּתָ ְפָסל ָהַאֲחרֹון, ָמה ׁשִ ּסַ ה, ּבַ "ּבֹוא ָנא ֵאַלי, ַאּתָ

ם ָאחֹוָרה, רֹוִאים ְואֹוְמִרים: ּלָ ִהְסּתֹוְבבּו ּכֻ
ְלִמיִדים[ ֲאלּו ַהּתַ ה ְיהּוִדי?" ]ׁשָ א ֵהּנָ ם ָמה ּבָ ֶבת ִעם ְיהּוִדי". "ְלׁשֵ הּוא, ַהּמֹוָרה, ֵאינֹו רֹוֶצה ָלׁשֶ ֵני ׁשֶ "ִמּפְ

ֵדי ִלְראֹות טֹוב יֹוֵתר, ְוָאז ָלֲעגּו לֹו: ְפָסִלים, ּכְ ָיְצאּו ֲאִפּלּו ֵמַהּסַ
ק!"  י – מֹוׁשֶ "ְיהּודֹון – ַרּבִ

ְך. ֲאָבל ׁשּוב  ר ּכָ ר ָלֶהם ְלַדּבֵ י ֵאיָנם יֹוְדִעים ִאם ֻמּתָ ִמְקָצת, ּכִ קּו ּבְ ּתְ ּתַ ְלִמיִדים ִהׁשְ ַהּמֹוָרה ָקָמה. ַהּתַ
ִריאֹות ֶנְגדֹו: ִהְתִחילּו ַהּקְ

נּו – ַמְסִריַח." ָצל נֹוֵדף ִמּמֶ "ֵריח ּבָ
ֶנֶסת!" "ֵלְך ְלֵבית ַהּכְ

"ֵלְך ְלֵבית ֵסֶפר ְיהּוִדי!"
ָך!"  "ֵאין ָאנּו רֹוִצים ּבְ

יד. ּגִ ָעִרים ַסְקָרִנים ָמה ּתַ ה, ְוַהּנְ ַהּמֹוָרה עֹוֶמֶדת, ְמַחּכָ
רּו. ְוַלּמֹוָרה  ּזְ ָערֹות ִהְתּפַ ָערֹוֶתיָה ְוַהּשְׂ ת ֹראׁש הֹוִציָאה ִמּשְׂ ֲאָבל ַהּמֹוָרה ֵאיָנּה אֹוֶמֶרת ְוֹלא ְכלּום, ַרק ִסּכַ

אן? ה ִיְהֶיה ּכָ ֹאֶפן ָחָלק(. ָמַ ִעי )ְבּ ִהירֹות, ְמֹסָרקֹות ְלִמׁשְ ָערֹות ָיפֹות, ֲאֻרּכֹות, ּבְ ׂשְ
ָמָמה. ּדְ

...
ר  ֲאׁשֶ ּה – ָמקֹום ָצלּוק. ּכַ ָערֹות ַעל ֹראׁשָ ְלִמיִדים[ ָמקֹום ֵריק, ֲחַסר ׂשְ ַהּמֹוָרה ִהְתּכֹוְפָפה ְוֶהְרֲאָתה ]ַלּתַ

ָלל. ֶקת ֹלא ִנְרֲאָתה ּכְ ּלֶ ָראּוי, ַהּצַ רֹות ּכָ ָערֹוֶתיָה ָהיּו ְמֹסָרקֹות ּוְמֻסּדָ ׂשְ
ם רֹוִאים?" "ַאּתֶ

אי ֵמֶאֶבן..."  "ֶזה ַוּדַ
ּמֹוָרה?" ַעט ּבַ "אּוַלי סּוס ּבָ

ֵעֶרְך  ה, ּבְ ים ֹלא ְנבֹוִנים, ָרֵעי ֵלב. ָהִייִתי ָאז ַיְלּדָ יָבה ַהּמֹוָרה, "ֲאָנׁשִ ים," ֵהׁשִ י ִאם ֲאָנׁשִ "ֹלא סּוס, ּכִ
ְך ְלֶגְרַמְנָיה, ְוָהיּו ַרק ְמַעט ּפֹוָלִנים  ּיָ ּפֹוִלין ָהָיה ׁשַ י ּבְ ְרּתִ ּבֹו ּגַ קּוָפה ָהֵאזֹור ׁשֶ אֹוָתּה ּתְ ִגיְלֶכם. ּבְ ּבְ

ֲעָיָרה. ּבָ
ָמעֹות ָזְלגּו ֵמֵעיֶניָה  א, ּדְ ָקה אֹוִתי ִאּמָ ְרָמִני, ִנּשְׁ ֶפר ַהּגֶ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ְלֵבית ַהּסֵ ּפַ י ּבַ ר ָהַלְכּתִ ֲאׁשֶ ּכַ

ָבר  ֶאְהֶיה ּכְ י ׁשֶ ַמְחּתִ ה ְוׂשָ י ָהִייִתי ְמֻרּצָ אִתי(, ּכִ ּלֵ י )ִהְתּפַ ּתֹוַמְמּתִ עֹוָטה ֻאְמָלָלה", ַוֲאִני ִהׁשְ ְוָאְמָרה: "ּפָ
א ְמַפֶחֶדת, ַמּדּוַע ִהיא ֲעצּוָבה? ֵני ָמה ִאּמָ ְלִמיָדה. ִמּפְ ּתַ
י.  ֲאָגה ִאּמִ ה ּדָ י ִמּמָ סֹוף ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ֵהַבְנּתִ ָבר ּבְ ּכְ

ֵני  ַער ִמּפְ ם ֶאת ַהּנַ ה ְוֶהֱעַלְבּתֶ ם ֶזה ַעּתָ ר ְצַעְקּתֶ ֲאׁשֶ ְלִמיִדים, ּכַ ם יֹוְדִעים ָמה? ָאְמָרה ַהּמֹוָרה ֶאל ַהּתַ ְוַאּתֶ



ֶפר. ֵבית ַהּסֵ י ּבְ ּלִ ּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשֶ אֹותֹו יֹום ָעצּוב, ּבַ י ּבְ ְרּתִ הּוא ְיהּוִדי, ִנְזּכַ ׁשֶ
ר  ַסּפֵ ַהּמֹוָרה ּתְ ן: ׁשֶ ׁש ּוְלִהְתַחּנֵ ָעִרים ִהְתִחילּו ְלַבּקֵ יְך ֶאת ִסּפּוָרּה, ֲאָבל ַהּנְ ַהּמֹוָרה ֹלא ָרְצָתה ְלַהְמׁשִ

"ֵאיְך ֶזה ָהָיה?!"
ה ֲארּוָרה!  י ַעל ַסְפָסל ֶאָחד. ָאְמרּו, ֲחִזיָרה ּפֹוָלִנית! ּפֹוָלִנּיָ ֶבת ִאּתִ "ֵאיְך ָהָיה? ַאף ֶאָחד ֹלא ָרָצה ָלׁשֶ

ֵבית  ָתה. ... ַרע, נֹוָרא ַרע, ָהָיה ִלי ּבְ יָרה ֹלא ׁשָ ָתה ַיִין... ֲאִפּלּו ּבִ ַעם ֹלא ׁשָ ּכֹור! ְוָאִבי ַאף ּפַ ָאִביְך ׁשִ
ה". ְרָמִני ַהּזֶ ֶפר ַהּגֶ ַהּסֵ

ל ַהּמֹוָרה. ֲחָבל!  ֶפר ִהְפִסיק ֶאת ִסּפּוָרּה ׁשֶ ית ַהּסֵ ֲעמֹון ּבֵ ּפַ
ֶאֶבן. ֲאָבל ַהּמֹוָרה  ְצעּו אֹוָתּה ּבְ ר ִמי ְוֵאיְך ּפָ ַסּפֵ ַהּמֹוָרה ּתְ ָלִדים ׁשֶ ׁשּו ַהּיְ ּקְ ָעִמים ַרּבֹות ַאֲחֵרי ֵכן ּבִ ּפְ

ָרה. ּה, ְוֹלא ָרְצָתה ְוֹלא ִסּפְ ְעּתָ ָעְמָדה ַעל ּדַ
ַאב –  ה ִהיא. ּכָ ׁשָ ּקָ ר? ֶאֶבן – ָידּוַע ׁשֶ ֵכר ּוָמה ֵיׁש ְלַסּפֵ ה ְזַמן, ֹלא ָנִעים ְלִהּזָ "ֶזה ָהָיה ִלְפֵני ַהְרּבֵ

ב – ּכֹוֶאֶבת".  ּלֵ ּבַ ֶקת ׁשֶ ּלֶ ֶקת ֵמאֹוָתּה ֶאֶבן. ְוַהּצַ ֲאָרה ַצּלֶ ב ִנׁשְ ם ַלּלֵ א. ֲאָבל ּגַ ְוִהְתַרּפֵ
ק. ב ְלַיד ָיאׁשֶ ׁשַ ּיָ הּוִדי ׁשֶ ֶלד ַהּיְ ּיֶ יָטה ּבַ ַהּמֹוָרה ִהּבִ

י,  ּלִ מֹו ׁשֶ קֹות, ּכְ ֶפר ִעם ַצּלָ ית ַהּסֵ יזּו, ְיָלִדים, ֹלא אֹותֹו ְוֹלא ׁשּום ָאָדם... ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמּבֵ ְרּגִ "ַאל ּתַ
ב!"  ַעל ָהֹראׁש ּוַבּלֵ

הּוא )בן עזאי( ָהָיה אֹוֵמר:
ִהי ָבז ְלָכל ָאָדם,  ַאל ּתְ

ָבר )אל תחשוב, או תגיד, שהדבר רחוק מלהתרחש(; ִהי ַמְפִליג ְלָכל ּדָ ְוַאל ּתְ
ָעה )=שעת הצלחה(, ֵאין לֹו ׁשָ ֵאין ְלָך ָאָדם ׁשֶ ׁשֶ

ֵאין לֹו ָמקֹום )=תפקיד, מטרה בחיים(. ָבר ׁשֶ ְוֵאין ְלָך ּדָ

)מסכת אבות, פרק ד' משנה ג'(
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מטרות היחידה 
עיבוד הפעילות והחוויות שעברו התלמידים ב"חדר הזיכרון".	 
קישור השואה לנושאים ערכיים והבנה שיש מסרים שאנחנו היום יכולים ללמוד ממה שהתרחש 	 

אז וליישם בחיינו. לדוגמה, לקבל את השונה ולהסתכן בשביל האחר. 

הכנה מוקדמת 
יש לכתוב את 12 ההיגדים )שבהמשך העמוד( על בריסטולים ולתלות אותם בכיתה. 

מבנה היחידה
פתיחה - החלפת חוויות על הפעילות ב"חדר הזיכרון"

פעילות א' - התמקדות בהיגד אחד
פעילות ב' - עיסוק במושגים "זלזול" ו"הכללה" בהקשר לשואה ובחיינו 

סיכום

מהלך הפעילות
פתיחה:

פותחים בהזמנה כללית של התלמידים לשתף את חבריהם בחוויותיהם ב"חדר הזיכרון": איך 
הרגישו? ממה התרגשו? מה היה קשה להם? וכדומה.

פעילות א' - התמקדות בהיגד אחד
מסבירים לתלמידים שלצורך הפעילות הקרובה נשתמש בהיגדים )חלקם הופיעו בתחנה "לפי 

דעתי..."(, ומהם נצא לדיון ערכי כללי יותר. 
מבקשים מהתלמידים לבחור שניים מההיגדים התלויים בכיתה )היגד שהם מסכימים ִאתו מאוד 

והיגד שאינם מסכימים ִאתו כלל(.
להלן רשימת ההיגדים התלויים בכיתה:

חשוב תמיד לזכור שכל בני האדם נולדו שווים.	 
חשוב להיות סובלני ולקבל אנשים שנראים ומתנהגים אחרת ממני.	 
כל הגרמנים היו רוצחים.	 
אנשים ממוצא אחר יהיו שונים זה מזה תמיד.	 
רק אנשים מאותו מוצא יכולים להבין זה את זה באמת ולהיות חברים. 	 
מהשואה אני מסיק שהטבע הבסיסי של האדם טוב.	 
מהשואה אני מסיק שהטבע הבסיסי של האדם רע.	 
גם במצבים הקשים ביותר אפשר לבחור בין טוב לרע.	 
אם אדם אחר נמצא בסכנה, עליי לנסות להציל אותו - גם אם אני עצמי מסתכן.	 
בשעות קשות אדם צריך לדאוג רק לעצמו, אחרת יש סיכוי שייפגע.	 
כאשר אדם נמצא בסכנה הוא אינו צריך לחשוב על אנשים אחרים.	 
בדרך כלל, אנחנו עושים מעשים טובים כאשר נוח לנו ולא נשקפת לנו כל סכנה.	 

מזמינים כמה תלמידים להציג את בחירותיהם, ומבקשים מתלמידים אחרים להגיב. 
מפתחים דיון בהיגד אחד העוסק בסובלנות:

חשוב להיות סובלני ולקבל אנשים שנראים ומתנהגים אחרת ממני.  

יחידת סיכום - כיתה ד'



71

ם
כו

סי

שואלים: האם אתם מסכימים עם ההיגד הזה? אם יש תלמידים שאינם מסכימים עם ההיגד, כדאי 
לשאול אותם מדוע. 

גם על תלמידים שמסכימים עם ההיגד אפשר להקשות: עם מי יותר קל לנו להיות ולשחק - עם 
דומים לנו או עם שונים מאתנו? אם כך, מדוע עלינו לקבל את השונה? מדוע עלינו להשתדל 

ו"להכיל" אותו?

מזמינים את התלמידים לבחור בהיגדים נוספים הקרובים להיגד שנבחר, למשל: 

חשוב תמיד לזכור שכל בני האדם נולדו שווים.

מתוך ההיגדים האלה, מזמינים את התלמידים לבחור את ההיגד שהם הכי מסכימים אתו, ואת 
ההיגד שאינם מסכימים אתו כלל.

אפשר לשאול את התלמידים - מה הקשר של ההיגדים האלה לנושא השואה? 
מי, בתקופת השואה, לא היו סובלניים כלפי מי שהיו שונים מהם? זו ההזדמנות להזכיר לתלמידים 

)בהתאם לרמת הכיתה( את התפיסות והאמונות שעמדו בבסיס האידאולוגיה הנאצית: הנאצים 
האמינו שהאנושות מתחלקת לגזעים, ושיש גזעים עליונים וגזעים נחותים. הם טענו ש"הגזע הארי" 
הוא הגזע העליון, גזע האדונים )האריים הם יפים וחכמים יותר, מצטיינים בכול, ממציאים רעיונות 
חדשים וכו'(. אחריו במדרג זה באים גזעים שתפקידם "לשרת" את גזע האדונים, ויש גזעים ועמים 

שאינם ראויים לחיות כלל - כמו היהודים והצוענים. הנאצים טענו שבני הגזעים האלה הם בעלי 
"תכונות רעות", שכל היהודים הם רמאים, קמצנים, מכוערים וכו' ושהם האשמים בצרותיה של 

גרמניה ובצרותיו של העולם.
הנאצים טענו שהיהודים הורסים את העולם, ואם הם יושמדו יהיה העולם טוב יותר. היטלר ושותפיו 

שכנעו את הנאצים ואת העם הגרמני בנכונותה של "תורת הגזע" ובצורך להשמיד את היהודים.

פעילות ב' - עיסוק במושגים "זלזול" ו"הכללה" בהקשר לשואה ולחיינו 
כותבים על הלוח שתי מילים:

זלזול ו־הכללה
אומרים לתלמידים ששני המושגים האלה הם מעין כותרות סיכום של שני נושאים עיקריים שדיברנו 
עליהם ושואלים אותם: מי התנהג בזלזול כלפי מי בתקופת השואה? בסופו של דבר מנסחים עם 

התלמידים משפטי סיכום, אפשר גם לכתוב אותם על הלוח. למשל: 

זלזול - הנאצים זלזלו ביהודים עד כדי כך שחשבו שהם "אינם בני אדם" אינם מועילים ואפילו 
מזיקים, ולכן צריך להרוג אותם. 

הכללה - תורת הגזע הנאצית התבססה על הכללה, על המחשבה שלכל האנשים המשתייכים לגזע 
מסוים או לעם מסוים יש תכונות מסוימות.

מסכמים שאנו צריכים להבין ששני המושגים האלו "זלזול" ו"הכללה" מייצגים תפיסת עולם 
והתנהגות בעייתיות ושהם עלולים להוביל למעשים בלתי מוסריים.

בשלב זה מוחקים מהלוח את כל המושגים הנוגעים לשואה, וכותבים שוב על הלוח בגדול את שני 
המושגים זלזול והכללה.

שואלים: האם שני המושגים האלו מופיעים גם בחיים שלנו? 
ייתכן שלתלמידים יהיה קל יותר להצביע על "הופעות" של זלזול בחייהם, והם יוכלו לספר על אח 

קטן, על חבר, או על מורה שהם זלזלו בהם.
אם התלמידים אינם מעלים דוגמאות בעצמם, אפשר לשאול אותם:

כיצד אתם מרגישים כשאח קטן מראה ציור שדומה בעיניכם ל"קשקוש"?	 
מה קורה כשתלמיד, אולי מישהו שאינו חבר שלכם, עונה תשובה לא נכונה בכיתה?	 
מה קורה כשאנחנו רואים ילד או ילדה שמצליחים פחות מאתנו בספורט, או במשחק מחשב? 	 
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בעקבות תיאור הרגשות שואלים: כיצד אנו מתייחסים למישהו שאנחנו מזלזלים בו, שאנחנו חושבים 
שהוא "לא שווה"? האם אנחנו רוצים לשחק ִאתו? לשבת לידו בכיתה? כאשר איננו מכבדים מישהו 

וחושבים שהוא "לא שווה", אנחנו מפגינים כלפיו יחס מזלזל הכולל לא פעם התבטאויות גסות 
ואפילו אלימות.

התנהגות מזלזלת כלפי כל אדם פסולה בפני עצמה וגם עלולה להביא לתוצאות חמורות!

עוברים לדון במושג הכללה בחיי הילדים.
אפשר להביא דוגמאות נוספות להכללות בעיתיות, למשל כאלה המופיעות בבדיחות, כמו ייחוס 

תכונת אופי מסוימת לבני עם מסוים: הסקוטים - קמצנים, הפולנים - נודניקים, הרומנים - רמאים 
וכדומה. 

חשוב לנהוג ברגישות ולהתחשב באוכלוסיית התלמידים! מובן שיש לשקול כיצד להזכיר 
בדיון אוכלוסיות שנציגיהם נמצאים בכיתה, למשל: יוצאי אתיופיה, יוצאי חבר העמים, 

אנשים נמוכים במיוחד וכולי. 

מסבירים לתלמידים שכאשר אנחנו מכלילים, ובעיקר אם אנו מסיקים מסקנות שליליות על קבוצה 
שלמה - אנחנו טועים ומטעים, מעליבים אחרים ופוגעים בהם.

לכן אנחנו צריכים להשתדל לראות בכל אדם - אדם, לא משנה מה מוצאו, מה צבע עורו וכדומה, 
ולבחון אנשים רק לפי התנהגותם.

הדגשה למורה: 
חשוב לזכור שהכללה אינה מושג שלילי במהותו. הכללה )=זיהוי של המשותף לכמה פרטים( היא 

מיומנות חיונית לאדם, ובני האדם משתמשים בה כל הזמן. אי אפשר ללמוד ולהכיר את העולם 
בלי היכולת להכליל. למשל, להכללה תפקיד חשוב במדעים המדויקים, בהסקת מסקנות לוגיות 

ובהוכחות מתמטיות, לדוגמה 1+1 שווה תמיד 2, כל חפץ מברזל מוליך חשמל וכדומה. 
עם זאת, חשוב לדעת מתי אסור להכליל. למשל, הטענה שכל האנשים המשתייכים לקבוצה 

מסוימת הם בעלי תכונת אופי מסוימת, כגון: כל מי שארץ המוצא שלו היא... הוא - מסודר/קמצן/
נוטה להשתכר וכדומה, היא הכללה מסוכנת ומוטעית. 

משום כך נציג כאן הגדרה אחת למילה "הכללה" המציגה את המישור הזה:

הכללה:
קביעה או טענה לא מדויקת, המבוססת על הסקה ממקרים מעטים בלבד והמתיימרת לחול 

על קבוצה שלמה. )מילון רב מילים המקוון(

אפשר להביא דוגמה: אם רואים שתי ילדות בׂשֵער קצר רצות מהר מאוד, האם אפשר להסיק שכל 
הילדות בשער קצר רצות מהר? האם זו מסקנה נכונה? מובן שלא. כך גם אם פוגשים בן ַעם מסוים 

שאינו ישר - לא ראוי להסיק שכל בני עמו אינם ישרים, וכדומה.

סיכום
בתקופת השואה היו אנשים רבים שהתנהגו ברשעות, בשנאה ובזלזול כלפי יהודים וכלפי בני עמים 
אחרים. אנחנו צריכים לזכור שההתייחסויות השליליות האלה הובילו לתוצאות נוראיות ולמוות של 

מיליוני אנשים, ולכן עלינו לנסות להימנע מהתנהגויות כאלה, ולנהוג בחיים שלנו בדיוק להפך - 
להימנע מזלזול ומהכללות ולנהוג ברחמים, בטוב לב, לקבל את האחר ולהתחשב בו.

ואם נתנהג כך, נצליח לבנות עולם טוב יותר ונוכיח שהפקנו לקח מהשואה.
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מטרות היחידה
עיבוד הפעילות והחוויות שעברו התלמידים ב"חדר הזיכרון"	 
קישור נושאים ערכיים לנושא השואה, והבנה שיש מסרים שאנו יכולים ללמוד ממה שהתרחש 	 

אז וליישם בחיינו היום. דוגמאות לנושאים ערכיים כאלה: דאגה לזולת, אקטיביזם, תיקון עולם

הכנה מוקדמת
כדאי לצלם עותקים של הסיפור )עמ' 78( כמספר התלמידים בכיתה )לא הכרחי(.

מבנה היחידה
פתיחה - החלפת חוויות על הפעילות ב"חדר הזיכרון"

פעילות א' - הסבר מקדים, סיפור ודיון
פעילות ב' - היכרות עם האמירה של רבי טרפון, הדגמה ודיון

סיכום

מהלך הפעילות
פתיחה - החלפת חוויות על הפעילות ב"חדר הזיכרון"

פותחים בהזמנה כללית של התלמידים לשתף את חבריהם בחוויותיהם ב"חדר הזיכרון": איך 
הרגישו? ממה התרגשו? מה היה קשה להם? וכדומה.

פעילות א' - הסבר מקדים, סיפור ודיון
השיעור הזה יתמקד בתיקון עולם ובעזרה לזולת, גם כשהעוזר עצמו שרוי במצוקה. כפתיחה 

לנושא מסבירים לתלמידים את הייחוד והאצילות שבמעשיהם של חסידי אומות העולם. יש לחזור 
ולהזכיר שהשואה התרחשה בתקופת מלחמת העולם השנייה. רוב מדינות אירופה היו מעורבות 

במלחמה - היו מדינות שגרמניה הנאצית כבשה, היו מדינות שתמכו בגרמניה הנאצית ולחמו לִצדה 
והיו שהשתייכו לבעלות הברית שלחמו בגרמניה. היו אלו שנים קשות מאוד, לא רק ליהודים, אלא גם 

ללא־יהודים שחיו באירופה וגם במקומות אחרים בעולם. במקומות רבים שהגרמנים הנאצים הגיעו 
אליהם הם פגעו גם באוכלוסייה הלא־יהודית. נוסף על כך, היו הפצצות שהרסו בתים ואזורים רבים, 

גברים גויסו למלחמה ונעדרו מהבית, היה מחסור במוצרי מזון ובמדינות רבות התקיימו האזרחים 
מהקצבות מזון. 

לכן כאשר אנו שואלים את עצמנו: "איך קרה שזוועות השואה התרחשו ברחבי אירופה במשך כמה 
שנים ואיש לא קם למנוע אותן?" עלינו לזכור שבתקופה זו גם לא־יהודים רבים התמודדו עם קשיים 
רבים ואף נלחמו על חייהם, ואולי לא היו פנויים לראות מה עוד מתרחש סביבם ובוודאי שהיה קשה 

להם לסייע לאחרים.
יתר על כן, יש לזכור שבתקופת השואה אסרו הנאצים על כל הושטת עזרה ליהודים. מי שנתפס עוזר 

ליהודים היה עשוי להיכלא, להיענש עונש חמור, אפילו עונש מוות - הוא ומשפחתו.
ואף על פי כן, היו בתקופת השואה לא־יהודים שהיו מוכנים לסכן את חייהם ולסייע ליהודים ולעתים 

אף הצילו אותם. 
שאלו את התלמידים אם יש בהם מי שקראו ב"חדר הזיכרון" סיפורים על אנשים שעזרו ליהודים 

בזמן השואה, או אם הם מכירים כאלה. סיפורים כאלה יש בשתי תחנות:
מתגייסים לעזרה - תחנה המתמקדת ביהודים שעזרו ליהודים אחרים.

אורות באפלה - תחנה המתמקדת בחסידי אומות העולם, לא־יהודים שעזרו ליהודים.

יחידת סיכום - כיתה ה'
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אם היו תלמידים שקראו סיפורים כאלה, או מכירים סיפורים כאלה, אפשר להזמין אותם לשתף את 
שאר הכיתה בתיאור קצר של מקרים אלו.

לאחר מכן אפשר לפתוח דיון כללי ולשאול את התלמידים: 
האם אפשר לאפיין את האדם הנוטה לצאת לעזרת אחרים? האם אפשר לשער אילו תכונות 	 

אופי יש לו? 

כמובן, יש לציין שלא כל אדם שעזר לזולת בתקופת השואה ניחן בכל התכונות הללו - כל אחד 
והאופי שלו, כל אחד והמניעים שלו. 

הסיפורים על אנשים שעזרו ליהודים שונים זה מזה - לפעמים היה מדובר במעשה "גדול" ומקיף, 
כמו מעשיהם של מי שסייעו ליהודים רבים לאורך תקופה ממושכת להבריח את הגבול למדינות 

בטוחות יותר, או אנשים שהעסיקו יהודים במפעלים שלהם כדי להגן עליהם. לפעמים היה מדובר 
במעשה חד־פעמי או "קטן" כביכול, כמו כיסוי חבר בשמיכה כאשר היה קר. אולם כל סיוע, בין 

"גדול" ובין "קטן" ראוי להערכה.

קוראים יחד סיפור שהתרחש במחנה אושוויץ )ראו דף לתלמיד בעמ' 78(. סיפור זה מופיע באחת 
הכרטיסיות שבתחנה "חוגגים למרות הכול". אם יש בכיתה תלמידים שקראו את הסיפור ב"חדר 

הזיכרון", אפשר להסביר שכעת נקרא את הסיפור בדגש אחר.

את הסיפור הזה סיפרה אישה יהודייה ושמה נעמי, שהייתה כלואה באושוויץ. נעמי מספרת שהבלוק 
)הצריף( שבו חיה חולק לשני אגפים, ושוכנו בו בצפיפות רבה - באגף אחד יהודיות ובאגף אחר נשים 

שאינן יהודיות. וכך היא מתארת את שאירע בערב יום הכיפורים באותה שנה: 

ערב אחד חזרתי כרגיל מן העבודה... "הערב יום כיפור" הודיעה לי בת שיחתי. בהיכנסי 
בעתיים, כיוון שראיתי יהודיות המתכוננות אף בתנאי רעב אלה לצום.  לבלוק הופתעתי ׁשִ

ואכן, צמו היהודיות. 
בליל "כל נדרי" )התפילה הפותחת את תפילות יום הכיפורים( עמדו בנות ישראל אלה 

אצל הנרות הדולקים. אור הנרות נשפך על פני הבלוק )הצריף(, והן בוכיות ומתפללות. 
ּדֹו האחד  ּצִ ּמִ ׁשֶ ראו זאת הנוצריות מהאגף השני - ונשתתקו. דממה כבדה עמדה בבלוק - ּכְ
יהודיות סופקות כפיים )מכות כף אל כף מרוב צער( נוכח נרות דולקים, ומן הצד האחר - 

בנות פולין ורוסיה שאינן יהודיות, תמהות. 
ואז, לפתע, יצאה פולנייה אחת תמירה )גבוהה( מבין חברותיה, עברה אל הבלוק שלנו - 
ונשאה דבריה: "חברות יהודיות! היום, ביום חגכן מאחלות אנו לכן, כי תזכו לחוג את יום 

ֵחרּות, וכשתחזרו לבתיכן, תימצאו שם את בני משפחותיכן."  הכיפורים הבא ּבְ
יותר אינני זוכרת מתוכנו של "נאום" זה. אני רק זוכרת, כי הרושם היה רב. היה זה רגע 

של אחוות בני אדם במקום שאדם לאדם היה גרוע מזאב. 
והמפליא ביותר נתרחש למחרת היום. כיוון שהיהודיות צמו, נותר מזונן בתוך הדּוד, ובמשך 

כל היום הארוך הזה עמד האוכל – ואיש לא נגע בו. למרות הרעב, למרות ההרגל לחטוף 
מכל אישה חלושה את מזונה – עמד לו מזון זה עד שעת צאת הכוכבים, ואז עטו עליו 

הנשים היהודיות שצמו ואכלו את המזון. 
)על פי עדותה של נעמי יּוְדקֹוְבְסִקי, מתוך יומן קיבוץ לוחמי הגטאות ומתוך דבורז'צקי מארק, מחנות היהודים באסטוניה 
1944-1942, הוצאת יד ושם, 1970( 

מפתחים דיון בעקבות הסיפור, בעזרת כמה מהשאלות האלה: 
כאשר נעמי מתארת את מעשה הנשים הפולניות הנוצריות ביום הכיפורים היא אומרת שהיה זה 	 
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דבר "מפליא ביותר". מה היה מפליא כל כך במעשה?
למה הכוונה בתיאור "אדם לאדם היה גרוע מזאב"? שערו מדוע לפעמים היו היחסים בין בני 	 

האדם במחנה גרועים מהיחסים שבין אדם לזאב, או בין זאב לזאב?
כיצד אתם מבינים את המשפט: "היה זה רגע של אחוות בני אדם במקום שאדם לאדם היה גרוע 	 

מזאב"? 
מה דעתכם על דברי האישה הפולנייה ועל מעשה הנשים הלא־יהודיות? 	 
איך הרגשתם לאחר ששמעתם את הסיפור הזה?	 
האם זו דוגמה לסיוע "קטן" או לסיוע "גדול"? 	 
הנשים הלא־יהודיות היו רעבות מאוד, לא פחות משכנותיהן היהודיות. מה, לדעתכם, גרם 	 

להן לפעול כך? חזרו לתכונות שמנינו בתחילת השיעור, תכונות שבהן ניחן אדם שעזר לזולת 
בתקופת השואה. אילו מתכונות אלו מאפיינות את הנשים הלא־יהודיות בסיפור הזה? 

מעשיהם של הנשים הלא־יהודיות לא הצילו את חייהן של הנשים היהודיות. עם זאת, אפשר 	 
לטעון שבמעשה הזה הן סייעו להן רבות. כיצד מעשה זה היה עשוי להשפיע על הנשים 

היהודיות? )גם אם התלמידים טענו שמעשה הפולניות היה מעשה "קטן" יחסית, היה בכוחו להשפיע על 
 הנשים השפעה של ממש(. 

אם ברצונכם להרחיב את הרעיון הזה, תוכלו לקרוא גם את הקטע שכתב פרימו לוי, המובא 
בחומר להעשרה בעמ' 77.

 האם, לדעתכם, למעשיהן של הנשים הלא־יהודיות הייתה השפעה גם עליהן עצמן? אם כן, 	 
איזו השפעה?

פעילות ב' - היכרות עם אמירתו של רבי טרפון, הדגמה ודיון
מסבירים לתלמידים שגם אנחנו בחיי היום־יום שלנו שומעים על אנשים סובלים. לעתים קרובות 

אנחנו מצטערים על מה ששמענו, אבל ממשיכים הלאה... לעתים אנחנו חושבים לעצמנו "מה יכול 
אדם אחד - ועוד אדם צעיר - לעשות כדי לשנות את הדברים?" 

מבקשים מהתלמידים לחשוב על דוגמה לסבל של אנשים בימינו. יש להדגיש שכעת איננו מתכוונים 
רק לסבל כפי שהיה בשואה, אלא שאנחנו מרחיבים את הדיון ועוסקים בסוגים מגוונים של סבל וכאב 

הקיימים גם היום - סבל של יחיד, של קבוצה קטנה או של קבוצה גדולה. הסבל יכול להיות סבל 
קשה מאוד, וגם סבל קשה פחות. 

כותבים את הדוגמאות על הלוח. יש לעודד את התלמידים לחשוב על דוגמאות מגוונות. לדוגמה: 
אנשים הסובלים ממצב חברתי קשה, מבעיות משפחתיות, מחרדות, ממחלה ועוד. 

שואלים: כיצד עלינו לפעול כאשר אנחנו נתקלים באדם סובל? 
תשובה אחת לשאלה זו אנחנו קוראים במשנה, במסכת אבות.

]אמר רבי טרפון:[

ה. ּנָ ֵטל ִמּמֶ ה ֶבן ֹחִרין ִלּבָ ָלאָכה ִלְגמֹור, ְוֹלא ַאּתָ ֹלא ָעֶליָך ַהּמְ
)מסכת אבות, פרק ב' משנה ט"ז(

מה משמעות האמירה הזאת?

נחלק את המשפט לשני חלקים, וננסה להבין כל חלק. 

ָלאָכה ִלְגמֹור, ֹלא ָעֶליָך ַהּמְ

אינך חייב להשלים את כל 
העבודה.

ה. ּנָ ֵטל ִמּמֶ ה ֶבן ֹחִרין ִלּבָ ְוֹלא ַאּתָ

אבל אסור לך להתעלם מן המשימה, אסור 
לך להפסיק לפעול. אתה חייב לעשות ככל 

יכולתך, אפילו מעט, אפילו רק חלק. 
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כיצד מציע לנו רבי טרפון לפעול כאשר אנחנו נתקלים באדם סובל?	 

כאשר אנו דנים בנושא זה חשוב להדגיש נקודה חשובה:
לעתים אכן קשה לנו לעזור בדברים "גדולים", למשל למנוע מלחמות או לסייע לרעבים בארץ אחרת; 

כמו כן, יש דברים שילדים אינם יכולים לעשות. ועם זאת, האם כל אחד מאתנו עושה כל שביכולתו 
גם כשמדובר באירועים קטנים ויום־יום? 

ייתכן שתלמידים יביעו התנגדות להשוואה שאנו עושים בין תקופת השואה לחיי היום־יום שלהם )"זה 
לא אותו הדבר". "בשואה אנשים עמדו בין החיים למוות, ובחיים שלנו מדובר במעשי סיוע קטנים"(. 

זו ההזדמנות להסביר שמדובר בעיקרון, כל אחד יכול ליישם אותו בחיים שלו לפי הנסיבות, לפי אופיו 
ולפי האפשרויות העומדות לפניו.

מציגים לפני התלמידים את המקרה הזה: 

תמר, חברה לכיתה, נפצעה קשה בתאונת דרכים, ועכשיו היא מרותקת לביתה לתקופה ממושכת. 
מצבה הבריאותי קשה וגם מצבה הנפשי לא קל. 

היא עצובה מאוד, אינה רוצה לראות חברים, אוכלת מעט, ובאופן כללי אין לה חשק לכלום...
המחנכת תיארה לתלמידים את מצבה של תמר והציעה לערוך תורנות ביקורים. בהפסקה פנו כמה 

תלמידים למחנכת ואמרו שהם אינם יכולים ללכת לבקר את תמר. 

מבקשים מהתלמידים לנסות ולשער מה היו הסיבות של התלמידים ההם, )לכל תלמיד סיבה אחרת(
ולאחר מכן חושבים יחד - על אילו מהסיבות האלה עונה אמירתו של רבי טרפון.

דוגמאות: 

קראו שוב את דבריו של רבי טרפון:

ה. ּנָ ֵטל ִמּמֶ ה ֶבן ֹחִרין ִלּבָ ָלאָכה ִלְגמֹור, ְוֹלא ַאּתָ ֹלא ָעֶליָך ַהּמְ

מה היה עונה רבי טרפון לטיעונים האלה? כיצד צריך לפעול במצב המורכב הזה? 
)מדבריו של רבי טרפון אנחנו לומדים שלמרות הקושי, חייבים לנסות לעשות משהו. כל עזרה, אפילו חלקית, 
היא עזרה ראויה. לדוגמה, במקרה שלפנינו אולי נציע שהתלמידים ישלחו מכתבים לתמר או הודעות דוא"ל, 

אולי ישלחו לה הפתעות קטנות שישמחו אותה, לאו דווקא חפצים, אלא אוסף של בדיחות, תשבצים וכדומה(. 

כדאי להבהיר שכעת עסקנו במקרה אחד, אבל רבי טרפון לימד שזו צריכה להיות הגישה גם במקרים 
רחבים ומורכבים יותר.

אמירתו של רבי טרפון היא ביטוי לגישה שאנו מכנים היום: אקטיביזם.

לא אוכל לשנות את 
מצבה באמת, אז 
בשביל מה ללכת?

אני לא חברה טובה 
שלה, שילדים אחרים, 
שקרובים אליה יותר, 

יעזרו לה.

מה אני יכול לעשות 
כדי לעזור לה? אני לא 

רופא.
אני באמת לא טוב 

כל כך במצבים כאלה.
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כותבים על הלוח את המושג: 

אקטיביזם )actives = פעיל בלטינית( הוא כינוי לגישה הטוענת שיש לנקוט פעולות ישירות 
וממשיות כדי לשנות שינויים בחברה, בעברית ְּפַעלְּתָׁנּות. הנחת היסוד העומדת מאחורי התפיסה 

האקטיביסטית היא שבני אדם יכולים לשנות את המציאות. 

האם אתם מסכימים עם ההנחה הזאת?	 
תנו דוגמה למעשה של אנשים שהשפיע על תהליכים או על מציאות כלשהי בחברה או בעולם. 	 

חשבו על מעגלים מגוונים - משפחה, בית ספר, עיר, ארץ, עולם. )אם התלמידים מתקשים לחשוב 
על דוגמאות אפשר לעזור להם: פעילות שנעשתה כדי לשנות מדיניות בבית הספר, פעילות למען איכות 

הסביבה, הקמת ארגון, הקמת יישוב, סיוע לנפגעי אסונות טבע, כמו רעידות אדמה, הפגנות למען 
מטרות שונות, פעילות למען השלום, פעילות למען ניצולי שואה ועוד ועוד. דוגמה חשובה לאקטיביזם 

במאה העשרים היא ההחלטה להכריז על הקמת מדינת ישראל!(

אקטיביזם אינו מונח מהמסורת היהודית, אבל הרעיון, תפיסת העולם, קיימים בהחלט במסורת 
היהודית, כפי שראינו בדבריו של רבי טרפון, וגם במושג היהודי תיקון עולם. כותבים על הלוח את 

המושג "תיקון עולם".

מי יכול לשער מה משמעות המונח "תיקון עולם"? כיצד הוא קשור לרעיון שלימד רבי טרפון?	 
האם אפשר לטעון שהנשים הלא־יהודיות )בסיפור שבעמ' 74( תרמו במעשיהן ל"תיקון עולם"? 	 

סיכום:
כדאי לסכם ולומר שאחד המסרים החשובים ביותר שאפשר ללמוד מהשואה הוא שכל אדם, בכל 

מצב, אפילו במצבים קשים ביותר, יכול לעשות מעשה כדי לעזור למי שסובל. גם אם המעשה נראה 
זעיר וחסר משמעות, הוא יכול להוביל לשינוי ולשיפור.

העשרה:
מתוך ספרו של פרימו לוי, "הזהו אדם?". בקטע זה המחבר מספר על לורנצו, אדם שפגש כשהיה 

אסיר במחנה עבודה בתקופת השואה:

]...[ פועל־אזרח איטלקי הביא לי מדי יום, משך שישה חודשים, מעט לחם, העניק לי חולצה 
שכולה טלאים, כתב למעני גלויה לאיטליה והביא לי תשובה. עבור כל זה לא ביקש דבר וסירב 
לקבל דבר; משום שהיה אדם טוב ופשוט ולא חשב שצריך לעשות מעשה חסד תמורת מחיר 

כלשהו.
]...[ אם יש טעם לנסות להבין מדוע ניצלתי דווקא אני, מתוך אלפי בני־אדם אחרים - אני סבור 

שבראש ובראשונה בזכות לֹורנצֹו היה הדבר. ולאו דווקא בגלל עזרתו החומרית. הרבה יותר 
משום שביחסו ֵאלַי ובמעשיו, בהתנהגותו הפשוטה ובטוב לבו הזכיר לי מדי יום שעדיין קיים 

עולם אנושי וצודק מעברה השני של גדר התיל. שמחוץ למחנה יש אנשים בעלי לב ויש ערכים 
טהורים. שלא הכל מושחת ואכזרי. שקיים עולם שהשנאה והפחד זרים בו. אמנם כל אלה 

מעורפלים ברגע זה, רחוקים ולא מובנים, אבל כדאי להתאמץ לשרוד כדי לשוב לחיקם.
הדמויות המתוארות בדפים אלה אינן בני־אדם ]...[ אך לורנצו היה אדם. אנושיותו היתה טהורה 

ולא מושחתת. הוא עמד מחוץ לעולם הזה שכולו רוע. הודות ללורנצו לא שכחתי שאף אני 
עצמי אדם.

)פרימו לוי, הזהו אדם? תרגם יצחק גרטי, עם עובד, תל אביב 1989, עמ' 132-129(



יום כיפור באושוויץ

ערב אחד חזרתי כרגיל מן העבודה... "הערב יום כיפור" הודיעה לי 
בעתיים, כיוון שראיתי יהודיות  בת שיחתי. בהיכנסי לבלוק הופתעתי ׁשִ

המתכוננות אף בתנאי רעב אלה לצום. ואכן, צמו היהודיות. 
בליל "כל נדרי" )התפילה הפותחת את תפילות יום הכיפורים( עמדו בנות 

ישראל אלה אצל הנרות הדולקים. אור הנרות נשפך על פני הבלוק 
)הצריף(, והן בוכיות ומתפללות. ראו זאת הנוצריות מהאגף השני - 

ּדֹו האחד יהודיות סופקות  ּצִ ּמִ ׁשֶ ונשתתקו. דממה כבדה עמדה בבלוק - ּכְ
כפיים )מכות כף אל כף מרוב צער( נוכח נרות דולקים, ומן הצד האחר - 

בנות פולין ורוסיה שאינן יהודיות, תמהות. 
ואז, לפתע, יצאה פולנייה אחת תמירה )גבוהה( מבין חברותיה, עברה אל 
הבלוק שלנו - ונשאה דבריה: "חברות יהודיות! היום, ביום חגכן מאחלות 
ֵחרּות, וכשתחזרו לבתיכן,  אנו לכן, כי תזכו לחוג את יום הכיפורים הבא ּבְ

תימצאו שם את בני משפחותיכן." 
יותר אינני זוכרת מתוכנו של "נאום" זה. אני רק זוכרת, כי הרושם היה 

רב. היה זה רגע של אחוות בני אדם במקום שאדם לאדם היה גרוע מזאב. 
והמפליא ביותר נתרחש למחרת היום. כיוון שהיהודיות צמו, נותר מזונן 
בתוך הדּוד, ובמשך כל היום הארוך הזה עמד האוכל – ואיש לא נגע בו. 
למרות הרעב, למרות ההרגל לחטוף מכל אישה חלושה את מזונה – עמד 
לו מזון זה עד שעת צאת הכוכבים, ואז עטו עליו הנשים היהודיות שצמו 

ואכלו את המזון. 
)על פי עדותה של נעמי יּוְדקֹוְבְסִקי, מתוך יומן קיבוץ לוחמי הגטאות ומתוך דבורז'צקי מארק, מחנות 
היהודים באסטוניה 1944-1942, הוצאת יד ושם, 1970( 

ָלאָכה ִלְגמֹור,  ֹלא ָעֶליָך ַהּמְ
ה. ּנָ ֵטל ִמּמֶ ה ֶבן ֹחִרין ִלּבָ ְוֹלא ַאּתָ

)מסכת אבות, פרק ב' משנה ט"ז(
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מטרות היחידה
להכיר בחשיבות זיכרון השואה - משתי סיבות עיקריות: 

לזכור את השואה וללמוד ממנה לקחים שישפיעו על חיינו - להיות אנשים טובים יותר, לקבל את 	 
הסובבים אותנו, לנהוג בכבוד כלפי אחרים וזרים ועוד.

מתוך המטרה הראשונה נובעת גם גישה כללית לחיים: ללמוד לתעל רגשות שליליים למסקנות 	 
חיוביות ולעשיית טוב.

מבנה היחידה
פתיחה - החלפת חוויות על הפעילות ב"חדר הזיכרון" 

פעילות א' - דיון בעזרת סיפורים, עיסוק ברגשות 
פעילות ב' - דיון סביב טקסט, תיעול רגשות שליליים 

סיכום

מהלך הפעילות
פתיחה - החלפת חוויות על הפעילות ב"חדר הזיכרון"

פותחים בהזמנה כללית של התלמידים לשתף את חבריהם בחוויותיהם ב"חדר הזיכרון": איך 
הרגישו? ממה התרגשו? מה היה קשה להם? וכדומה.

פעילות א' - דיון בעזרת סיפורים, עיסוק ברגשות
מבקשים מהתלמידים לציין רגשות שעלו בהם בעקבות הפעילות ב"חדר הזיכרון". רושמים את כל 

הרגשות האלה על הלוח. 
מבקשים מכל תלמיד לבחור את אחד הרגשות הכתובים על הלוח, ולכתוב לעצמו מקרה שבו רגש 
זה בא לידי ביטוי - מקרה אמיתי שאירע לו או לאדם אחר, מקרה שקרא עליו, או סיפור שהמציא 

באותו הרגע. אחרי כמה דקות של עבודה עצמית מכנסים את התלמידים, ומבקשים מכמה 
תלמידים להציג את המקרה שלהם.

לאחר מכן שואלים:
מה משותף לכל הרגשות שעלו בפעילות? 

את רוב הרגשות אפשר לכנות רגשות "שליליים" - רגשות שגורמים לנו אי־נעימות: לא נעים להרגיש 
שנאה, כעס, כאב או חוסר אונים, ואם נוכל לבחור נעדיף להרגיש רגשות "חיוביים" - כמו שמחה, 

נחת, גאווה או תקווה. )אם עולים גם רגשות חיוביים אפשר לומר שבפעילות זו לא נעסוק בהם(. 
שואלים: האם אפשר לתעל את הרגשות השליליים לכיוון חיובי?

אם לתלמידים אין רעיונות, אפשר לתת דוגמה: יניב קינא בתמר שקיבלה ציון גבוה ממנו במבחן 
בגאוגרפיה, והקנאה הובילה אותו להשקיע יותר בהכנה למבחן הבא, ואכן הוא קיבל 100! דוגמה 

אחרת: כעס ועלבון יכולים להיות מניע לעשייה חיובית ולהוביל להישגים )"אני אראה לו מה אני שווה 
באמת!"(

שואלים: האם לדעתכם אפשר לתעל גם רגשות שליליים שאנו חשים בעקבות הלימוד על 
השואה לכיוונים חיוביים?

בפעילות הבאה נדון בשאלה זו.

יחידת סיכום - כיתה ו'
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פעילות ב' - דיון בעזרת טקסט, תיעול רגשות שליליים 
נתמקד ברגשות: כעס ורצון לנקמה )אם הם מופיעים על הלוח, אפשר להקיף אותם בעיגול(.

איך נוהגים, בדרך כלל, אנשים שפועלים מתוך רצון לנקום? אפשר לבקש מהתלמידים לחשוב 
על דוגמאות שנתקלו בהם. סביר שחלק מהתשובות יהיו: נוהגים באלימות, רוצים להכאיב לפוגעים, 

"שהם יסבלו כמו שאנחנו סבלנו" וכדומה.

כעת נציג פרשנות אחרת מקצת למושג נקמה:
דוניה רוזן נולדה בקוסוב שבגליציה. כל משפחתה נספתה, והיא, בהיותה ילדה, הסתובבה בין 

הכפרים והעמידה פני גויה. כפרייה זקנה ושמה אולינה אירחה אותה אצלה, אולם בשלב מסוים גירש 
אחיה של אולינה את דוניה מביתם. מתוך תחושת אחריות והזדהות יצאה אולינה עם דוניה ליער כדי 

לסייע לה. כאשר גבר הקור חזרו השתיים לביתה של אולינה ודוניה הסתתרה, אולם הדבר התגלה, 
והיא נתפסה ונכלאה. בסופו של דבר ניצלה דוניה ועלתה לארץ. 

כאשר חיה דוניה אצל אולינה היא לא האמינה שתישאר בחיים עד סוף המלחמה. היא כתבה יומן 
וביקשה מאולינה שכאשר תסתיים המלחמה תמסור את היומן ליהודי הראשון שתפגוש. וכך כתבה 

דוניה והיא בת 13 בלבד:

חסרה אני מילים, אבל מוכרחה אני לכתוב, מוכרחה, רוצה אני לבקשכם שלא תשכחו את 
המתים. רוצה אני להתחנן בפניכם ולבקשכם בכל לשון של בקשה שתנקמו את נקמתנו. 

עוצרים בשלב זה ושואלים את התלמידים: למה לדעתכם התכוונה דוניה כשביקשה לנקום את מותם 
של הנספים בשואה? לאיזו נקמה היא התכוונה?

ואז ממשיכים לקרוא:

רוצה אני שתקימו יד לנו - מצבה שתגיע עד השמים, ציון שיראה אותו העולם כולו. 

עוצרים שוב ושואלים את התלמידים: באיזה סוג של מצבה מדובר? מה רצתה דוניה להראות 
לעולם?

וממשיכים לקרוא:

פסל לא משיִש ולא מאבן, אלא ממעשים טובים, כי מאמינה אני באמונה שלמה, שרק מצבה 
כזאת עשויה להבטיח לכם ולילדיכם עתיד טוב יותר.

 )מיומנה של דוניה רוזן, מתוך: ס' רפפורט, בין תמולנו למחרנו - אסופת מקורות לטקסי זיכרון לשואה, 
יד ושם, ירושלים 1997, עמ' 184(

לסיום אפשר לקרוא שוב את הקטע בשלמותו ולדון עם התלמידים בשאלות האלה:
כיצד מעשים טובים יכולים להיות נקמה?	 
מדוע, לדעתכם, הייתה חשובה לדוניה נקמה מהסוג הזה? 	 

סיכום
הנקמה שדוניה מציעה היא דוגמה לתיעול של רגש שלילי הקשור בשואה למעשים חיוביים.

כאשר אנו לומדים על השואה ועל האירועים הקשים שאירעו בה אנו יכולים ללמוד מהם כל מיני 
דברים. ניזכר ברעיונות שדיברנו עליהם בשיעורים אחרים או בתחנות שבחדר הזיכרון:

ללמוד להיות אנשים טובים יותר - לא להפלות אנשים; לא לזלזל באנשים, לא להכליל ולהסיק 
מסקנות על אנשים על פי מוצא, צבע עור, מקום מגורים וכדומה; לתת כבוד לכל אדם; לצאת נגד 

עוול; לפעול למען צדק ולמען ערכים אחרים שאנו מאמינים בהם.
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עוד דוגמה לתיעול רגשות שליליים למעשים חיוביים:
אנה פרנק הייתה נערה יהודייה שחיה באמסטרדם בתקופת השואה. אנה ומשפחתה הסתתרו 

כשנתיים בדירת מסתור. במהלך תקופה זו חיברה אנה יומן, ובו תיארה את מחשבותיה ורגשותיה. בין 
השאר כתבה על יחסה למתרחש בעולם ולתנאי החיים בדירה הצפופה עם שתי משפחות נוספות. 

ב־1944 נחשף המחבוא, ואנה ומשפחתה נשלחו לאושוויץ.
לאחר שהתגלה המסתור חזרה למקום בחשאי חברת משפחה, מצאה את יומנה של אנה ושמרה 

אותו עד תום המלחמה.
אביה של אנה, אוטו פרנק, היה בן המשפחה היחיד ששרד. כשחזר האב לאמסטרדם לאחר 

המלחמה הוא קיבל את היומן והחליט לפרסם אותו. "יומנה של אנה פרנק" היה לאחד מספרי 
העדות החשובים על תקופת השואה. 

לקראת סוף חייו, כשהיה כמעט בן 90, אמר אוטו פרנק: 

 אני כמעט בן 90 וכוחותיי אוזלים, אך המשימה שקיבלתי מאנה ממשיכה לחזק אותי: 
להיאבק לפיוס ולזכויות אדם בעולם כולו.

נסו להסביר כיצד חיזקה את אוטו פרנק המשימה שקיבל על עצמו.
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סדנה להורים וילדים בנושא "חביב אדם שנברא בצלם"
לכיתות ג'-ד'

זמן משוער - שעה וחצי

מטרות הסדנה
אחד העקרונות העומדים בבסיס תכנית זו הוא שיתוף הקהילה הסובבת. פעילות משותפת זו של 
הורים וילדים היא הזדמנות לערב את ההורים בלמידה, לאפשר להם לנהל שיח עם ילדיהם בנושא 

חשוב ומורכב זה ולתרום תובנות הנובעות מהשקפת עולם בוגרת יותר. כמו כן, רבים מההורים פגשו 
במהלך חייהם ניצולי שואה ושמעו מהם סיפורים ממקור ראשון. הורים אלה יכולים לתרום מחוויות אלו 

במהלך הדיון.
בעקבות לימוד נושא השואה, נעסוק בלקח חשוב שאפשר ללמוד מהשואה וליישם בכל מקום ובכל 

זמן - גם בחיינו אנו: שלא לנהוג התנהגות גזענית ומכלילה ולא לשפוט אנשים על פי מראם החיצוני 
או על פי השתייכותם לקבוצה מסוימת. 

מבנה הסדנה
פתיחה - פעילות בעזרת תצלומים בנושא מחשבה סטראוטיפית 

פעילות א' - דיון סביב סיפור
פעילות ב' - היכרות עם קריקטורות אנטישמיות ודיון במשמעותן

פעילות סיכום - דיון ּבְמשנה ופעילות יצירה

האמצעים הדרושים
שש כרטיסיות של תצלומים )שישה תצלומים בכל כרטיסייה(	 
שש סדרות של כרטיסי תארים )בסך הכול 36 כרטיסים( 	 
שישה כרטיסי רגשות	 
עותקים של הסיפור לפעילות א' )ראו עמ' 84( 	 
איורים לפעילות ב' 	 
עותקים של המשנה לפעילות הסיכום )ראו עמ' 87(	 
חומרי יצירה מגוונים	 

הכנה מוקדמת
אם אפשר, כדאי לצלם עותקים של הסיפור לפעילות א' כמספר המשפחות שישתתפו בפעילות 

)הורה וילד(, אך הדבר אינו הכרחי )עותק לצילום מופיע בנספחים ליחידה זו, עמ' 84(.
לצורך פעילות היצירה שבסיכום, יש לצלם עותקים של המשנה כמספר הילדים שישתתפו בפעילות 

)עותק לצילום מופיע בנספחים ליחידה זו, עמ' 87(.

מהלך הפעילות
פעילות פתיחה

פעילות זו עוסקת בסטראוטיפים ובדעות קדומות, ומטרתה להמחיש לתלמידים ולהוריהם שאנו, 
כמו רוב בני האדם, ככל הנראה, נוטים להתייחס אל בני אדם אחרים גם לפי מאפיינים לא רלוונטיים, 

פעילות הורים ותלמידים



83

ם
די

מי
ל

ת
 ו

ם
רי

הו

ובראשם מאפיינים הקשורים במראה החיצוני.
מחלקים את המשתתפים לקבוצות של שמונה 

משתתפים כל אחת )ארבעה זוגות של הורה 
ותלמיד(.

מחלקים לכל קבוצה כרטיסיית תצלומים וסדרה 
של כרטיסי תארים. מבקשים מכל קבוצה להתאים 

לכל דמות את התואר המתאים לה ביותר.
ואלו התארים:

פרופסור לרפואה
זמר / זמרת 

ספורטאי / ספורטאית
פושע / פושעת 

ראש ממשלה
עורכת דין / עורך דין

כעת הוסיפו לכל קבוצה את כרטיס הרגשות, ובקשו מהמשתתפים לבדוק אילו רגשות מתארים את 
יחסם אל הדמויות. הציעו להם לחשוב על רגשות או מחשבות משלהם שמעוררת בהם כל דמות, 

למשל "הייתי רוצה להכיר אותה", "לא הייתי רוצה לפגוש את האדם הזה". 

הרגשות המופיעים בכרטיס:
פחד, הערכה, אהבה, שנאה, רתיעה, אכפתיות, התלהבות, הערצה

במליאה מבקשים מכמה מהתלמידים לתאר איזה תואר בחרו לאיזו דמות, ולספר מה גרם להם 
לעשות כך, וכן איזה רגש או מחשבה עוררה בהם אותה דמות. 

ַהְראּו למשתתפים שהבחירה שלהם הייתה במקרים רבים סטראוטיפית. למשל, סביר להניח שרבים 
יבחרו להצמיד לתמונה 6 את התואר "פושע" )האיש המצולם הוא זמר(, לתמונה 3 את התואר 

"עורכת דין" )האישה בתצלום היא ראש ממשלה(, ולתמונה 1 את התואר "זמרת" )האישה בתצלום 
היא ספורטאית - מתאגרפת(. 

מעניין לנסות לנתח עם המשתתפים מדוע בחרו כפי שבחרו: למה אנחנו חושבים שזמרת צריכה 
להיות צעירה ויפה? שפרופסור צריך להיות מבוגר? שאדם שנראה חביב אינו פושע? וכדומה.

התארים שאנו מצמידים לתצלומים משפיעים גם על הרגש שלנו כלפי האדם שבתצלום, וכמובן גם 
על יחסנו ועל רגשותינו כלפיו. 

המסקנה: צריך להיזהר מדעות קדומות ומהצמדת תוויות לבני אדם על פי קני מידה לא רלוונטיים. 
לסיכום הפעילות אפשר לספר למשתתפים על האנשים האמיתיים שמאחורי התצלומים:

1. ססיליה ברקהוס - מתאגרפת נורווגית )ילידת קולומביה(
2. רם ג'טמלני - עורך דין יליד הודו, היה גם שר המשפטים בארצו

3. הלן קלארק - לשעבר ראש ממשלת ניו זילנד
4. דוד טוסקה - אחראי לאחד ממעשי השוד הנועזים והמפורסמים בנורווגיה

5. שושנה בירן ז"ל - פרופסור לרפואה, חוקרת ישראלית בתחום הסרטן
 "L 6. חואן קרלוס אלונזו - זמר היפ־הופ ספרדי, ידוע בכינויו "האח

פעילות א' - דיון סביב סיפור
קוראים יחד את הסיפור שבהמשך. אם אפשר, מחלקים לכל משפחה עותק מהסיפור כדי שיוכלו 

לעקוב אחרי הקריאה. 

כרטיסיית תצלומים



הוליווד - לא מה שחשבתם 
התיק שלי הוא שסיבך אותי באותו יום ראשון בבית הספר החדש.

כן – התיק אשם... אבל התיק, אותו התיק, הוא שבסופו של דבר לימד אותי לקח חשוב.
טוב, אתחיל מההתחלה.

שמי גלי לוי, בכל שנה אני מתרגשת לקראת היום הראשון בבית ספר אחרי החופש הגדול, כמו כולם, 
אני מניחה, אבל השנה נלחצתי במיוחד. כל חיי גרתי בכפר סבא, אבל לפני כשישה חודשים הודיעו 

הוריי לי ולשני אחיי שאנחנו נוסעים לשנתיים לארצות הברית. החְברה שאימא שלי עובדת בה פותחת 
שם סניף חדש, וביקשו ממנה לנהל אותו. הבנתי שזו הזדמנות מצוינת בשביל אימא שלי, אבל אני 

הייתי אומללה!!! 
לא הייתה לי התנגדות לעבור למקום חדש לתקופה מסוימת, זה נראה לי אפילו נחמד – הרפתקה, 

אבל הבעיה הייתה המקום שאליו עמדנו לנסוע – להוליווד! כן, אני יודעת, זה נשמע זוהר, וזו בדיוק 
הייתה הבעיה. כיף מאוד לראות את כל הכוכבים הנוצצים בטלוויזיה, אבל מי רוצה לחיות בחברה של 
סלבס?! החברות שלי חשבו שאני משוגעת, הן קנאו בי, אבל הן רק דמיינו את זה, הן לא היו צריכות 

לגור שם! 
כאשר ניסיתי לדמיין את עצמי הולכת במסדרונות בית הספר בהוליווד, פשוט נלחצתי. ראיתי את 
עצמי מסתובבת בין כל הילדים העשירים האלה, ילדים שמעניין אותם רק למי יש בית גדול יותר, 

למי יש אייפון חדיש יותר, או ג'ינס של מותג אופנתי יותר. אני מכירה את הטיפוסים האלה, חשבתי 
לעצמי, הם מפונקים, מקבלים כל דבר שהם רק מבקשים... נראה לי שהם פשוט חיים בעולם אחר 
משלנו – נוצץ, זוהר, בלי שום קשיים... זה בטח נחמד להם, אבל למי שאינה כזאת – אין סיכוי 

להשתלב בחברה שלהם!
הכי חששתי שהילדים יהיו סנובים גמורים. חששתי שבכלל לא יתייחסו אליי, הילדה החדשה מישראל – 

לא עשירה כמוהם, לא נראית כמוהם, לא מדברת כמוהם ולא חושבת כמוהם. איזה לחץ!!!
מובן שנסענו למרות מחאותיי...

הבוקר הראשון התחיל בסדר דווקא. ילדה חדשה אחרת ישבה לידי, והחלפנו כמה מילים. חשבתי 
שבינתיים המצב בכלל לא נורא, אבל בהפסקה הראשונה זה קרה – החששות שלי התממשו. עמדתי 

בתור לקפטריה וראיתי שתי בנות מסתכלות לעברי ומתלחששות. אחת אפילו הצביעה על התיק שלי 
וחיוך גדול על פניה. הפניתי אליהן את הגב, ואת התיק החזקתי קרוב לבטן. אוף, חשבתי לעצמי, 
ידעתי שאני מסתכנת עם התיק הזה... בעיניי הוא תיק ממש חמוד – שחור ועליו נקודות צבעוניות 

בכל מיני גדלים, אבל אולי הוא קצת ילדותי... בחיי, הדבר האחרון שאני צריכה עכשיו הוא שיחשבו 
שאני תינוקית...

ניסיתי לשכנע את עצמי שלא אכפת לי מה הן חושבות – הן סתם סנוביות שחושבות את עצמן ולועגות 
לכל מי שאינו כמוהן... אבל מסע השכנוע העצמי שלי לא עבד. בכל זאת, הרגשתי רע. 

למחרת החלטתי שאני לא לוקחת סיכון. לקחתי את התיק הרגיל שלי – לפחות הוא לא תינוקי. כעסתי 
על עצמי שאני נכנעת לרעיונות הטיפשיים שלהם ושאני פועלת רק כדי להיות "מקובלת", אבל מה 

יכולתי לעשות, למרות הכול רציתי להשתלב...
בהפסקה התקרבה אליי אחת הבנות שהתלחששה עליי יום קודם. חיזקתי את עצמי וציפיתי לדברי 
הלעג שלה. תוכלו לשער כמה התפלאתי כשחייכה אליי חיוך גדול ואמרה: "היי, שמי ג'ויס, איפה 
התיק המקסים שהיה לך אתמול? רציתי לשאול אותך איפה קנית אותו". איזו הקלה! מהשיחה על 
התיק התגלגלה שיחה על כל מיני דברים אחרים. ג'ויס התעניינה בכך שהגעתי מישראל וביקשה 

לשמוע על החיים שלי שם. 
היא הזמינה אותי לגלידה אחרי הלימודים עם כמה בנות מהכיתה, ומאז הפכנו לחברות הכי טובות. 

היא תולעת ספרים בדיוק כמוני, והיה כיף לגלות שקראנו אותם ספרים – היא באנגלית ואני 
בעברית. היא צחקה כששמעה מה חשבתי על הילדים בהוליווד...

מתברר שטעיתי ובאמת הגזמתי. כלומר, יש בהוליווד גם ילדים שרק כסף מעניין אותם, והם באמת 
סנובים ומפונקים, אבל רוב האחרים די דומים לי – כלומר, ילדים רגילים לגמרי, שקוראים ספרים, 
משחקים כדורסל וכמובן מתים על פיצה... בקיצור, אחרי חצי שנה אני יכולה להגיד שממש סבבה 

להיות חברה שלהם, והאמת? סתם דאגתי! 
ומה הלקח שלמדתי? שתיקים שחורים מנוקדים בנקודות צבעוניות הם התיקים הכי שווים!!! 

...סתתתתם
כפי שבטח הבנתם, למדתי לקח הרבה יותר חשוב... לקח לחיים... 
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אחרי קריאת הסיפור דנים עם ההורים והילדים בשאלות האלה:
מה הייתה הסיבה לחששותיה של גלי מפני המעבר להוליווד?	 
על מה התבססו החששות האלה?	 
האם החששות היו מוצדקים? מה גלי למדה מכך?	 
כיצד הסיפור קשור לתרגיל שעשינו בתחילת הפעילות? 	 
כיצד הדעות הקדומות שהיו לגלי פגעו בה ובאחרים? 	 

פעילות ב' - היכרות עם קריקטורות אנטישמיות ומשמעותן
בתקופת השלטון הנאצי שררה בארצות שהגרמנים שלטו בהן אווירה אנטישמית, בעידודו של 

השלטון. רבים התרגלו לראות ביהודים את הרוע בהתגלמותו, בלי להתייחס לכל יהודי בפני עצמו. 
גם כאשר אנטישמים פגשו ביהודי שלא התאים לדעה הקדומה )לסטראוטיפ( שהיה להם, הדעה 

הקדומה שלהם לא השתנתה והם ניסו לפתור את הסתירה בדרכים אחרות.

כיצד ביססו הנאצים את הדעות הקדומות על היהודים? אחת הדרכים לכך הייתה קריקטורות 
שפורסמו בעיתונים ובספרים.

הציגו בפני המשתתפים את הקריקטורות המצורפות לערכה.
ַהסבירו שהקריקטורות האלה היו חלק מהתעמולה הנאצית נגד היהודים. 
הנאצים הפיצו תמונות וקריקטורות שבהם נראה מראה "סטראוטיפי" 

של יהודי. 
סטראוטיפ הוא דימוי, או קבוצה של מאפיינים, שמקובל לייחס לטיפוס 

מסוים או לקבוצה מסוימת. הסטראוטיפ מבוסס על הכללה, ואנו משתמשים 
בו כדי להתייחס לכל האנשים בקבוצה מסוימת באותה הדרך. 

אילו דימויים סטראוטיפים המיוחסים ליהודים אפשר לזהות 
בקריקטורות האלה?

ליהודים יש אף גדול ועקום	 
ליהודים יש אוזניים גדולות	 
היהודים שמנים )רמז להזנחה ולכיעור(	 
היהודים הם בעלי תווי פנים מעוותים ומכוערים	 
ליהודים משקפיים עבות )מייצג פגם, ליקוי ראייה(	 
היהודים זוממים דברים רעים )שלושת היהודים מתלחשים ביניהם( 	 
היהודים מפתים את הילדים הארים )הגרמנים( התמימים	 

קריקטורות כאלה נועדו לעורר רתיעה מהיהודים, ליצור רושם שהם 
מפחידים, מאיימים ומזיקים ושכדאי להתרחק מהם. וכשחלק ניכר 

מהאוכלוסייה המקומית שוכנע שהיהודים מסוכנים לסביבתם, היה קל יותר 
לשכנע אותם שראוי לגרש את היהודים.

חזרה לסיפור: האם הילדות שפגשה גלי בבית הספר התאימו 	 
 לסטראוטיפ שהיה לה על הוליווד? מה אפשר ללמוד מכך על 

הקשר בין סטראוטיפ למציאות?
חזרה לפעילות הפתיחה: כל בני האדם, גם אנחנו, מושפעים 	 

מסטראוטיפים. אנחנו נוטים לחשוב ש"פרופסור" הוא איש מבוגר 
ורציני וש"מורה" היא אישה דווקא. בני אדם זקוקים להכללות לעניינים 

מסוימים, אבל צריך להיזהר שההכללות לא יובילו אותנו לזלזול או 
לפגיעה באחרים.

הביאו דוגמאות מהחיים שלכם: מתי אנחנו מכלילים? מתי ההכללה נחוצה? מהי הכללה מסוכנת? 	 
מה הסכנה שבה? )הכללות הנוגעות למוצא, למראה חיצוני, למעמד חברתי, למגדר ועוד( 
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פעילות סיום - דיון במקור
לסיום חלקו לתלמידים את אמרתו של רבי עקיבא, הלקוחה ממסכת אבות שבמשנה:

הּוא )רבי עקיבא( ָהיָה אֹוֵמר: 
ָחבִיב ָאָדם ׁשֶּנִבְָרא בְצֶלֶם, 

ִחּבָה יְֵתָרה נֹוַדעַת לֹו ׁשֶּנִבְָרא בְצֶלֶם, 
ׁשֶּנֱֶאַמר: "ּכִי ּבְצֶלֶם ֱאֹלִהים עָׂשָה ֶאת ָהָאָדם" )בראשית ט', ו'(.

)מסכת אבות, פרק ג' משנה י"ד(

שאלה: מהי משמעותו של "צלם אלוהים"?	 
צלם הוא דמות, תמונה. כלומר, כל בני האדם נוצרו בדמותו של אלוהים, ולכן עלינו לכבד את כולם 

ולהכיר גם בערכם של מי שאנו נוטים לזלזל בהם, ולא להיגרר אחר הכללות וסטראוטיפים.

פעילות יצירה בעקבות קריאת המשנה:
בקשו מהתלמידים והוריהם ליצור יצירה שתשקף את הרעיון "חביב אדם שנברא בצלם". למשל, 

אפשר לצייר דמויות של בני אדם מכל מיני עמים ותרבויות שייצגו את הרעיון שכולם נבראו "בצלם", 
או ליצור יצירה מופשטת יותר המבטאת את הרעיון.



הּוא )רבי עקיבא( ָהיָה אֹוֵמר: 
ָחבִיב ָאָדם ׁשֶּנִבְָרא בְצֶלֶם, 

ִחּבָה יְֵתָרה נֹוַדעַת לֹו 
ׁשֶּנִבְָרא בְצֶלֶם, 

ׁשֶּנֱֶאַמר: "ּכִי ּבְצֶלֶם ֱאֹלִהים
עָׂשָה ֶאת ָהָאָדם" )בראשית ט', ו'(.

)מסכת אבות, פרק ג' משנה י"ד(
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סדנה להורים וילדים בנושא "לראות את האחר" 
כיתות ה'-ו'

זמן משוער - שעה וחצי 

מטרות הסדנה: 
להדגיש כמה חשוב להזדהות עם תחושות האחר ולגלות אמפתיה לצרכיו, לרצונותיו ולמצוקותיו.	 
לעודד את המשתתפים להיות מעורבים במתרחש סביבם ולקבל אחריות, כדי לתרום ליצירת 	 

חברה טובה ויציבה.

מבנה הסדנה:
פתיחה - קטע קריאה על משמעותה של הושטת יד לאדם בצרה, והסבר מקדים על הפעילות 

פעילות א' - קריאת סיפור ודיון בחשיבות שבהושטת עזרה
פעילות ב' - המחזת דילמות בנושא אמפתיה ופעילות למען האחר

פעילות סיכום - באמצעות השיר "אני ואתה נשנה את העולם"

אמצעים דרושים:
שש כרטיסיות סיפור דו־צדדיות	 
שש סדרות של כרטיסי דילמות )בכל סדרה ארבעה כרטיסים, בסך הכול 24 כרטיסים( 	 
עותקים של הסיפור לפעילות א' )ראו עמ' 92, לא הכרחי( 	 

הכנה מוקדמת:
אם אפשר, כדאי לצלם עותקים של הסיפור שבפעילות א' כמספר המשפחות שישתתפו בפעילות 

)הורה וילד(, אך הדבר אינו הכרחי )עותק לצילום מופיע בנספחים ליחידה זו, עמ' 92(.

מהלך הפעילות
פתיחה - קטע קריאה על משמעותה של הושטת יד לאדם בצרה והסבר מקדים על הפעילות 

קוראים בפני המשתתפים את הקטע הזה מתוך ספרו של פרימו לוי "הזהו אדם?". בקטע זה המחבר 
מספר על לורנצו, אדם שפגש כשהיה אסיר במחנה עבודה בתקופת השואה:

]...[ פועל־אזרח איטלקי הביא לי מדי יום, משך שישה חודשים, מעט לחם, העניק לי חולצה 
שכולה טלאים, כתב למעני גלויה לאיטליה והביא לי תשובה. עבור כל זה לא ביקש דבר וסירב 
לקבל דבר; משום שהיה אדם טוב ופשוט ולא חשב שצריך לעשות מעשה חסד תמורת מחיר 

כלשהו.
]...[ אם יש טעם לנסות להבין מדוע ניצלתי דווקא אני, מתוך אלפי בני־אדם אחרים - אני סבור 

שבראש ובראשונה בזכות לֹורנצֹו היה הדבר. ולאו דווקא בגלל עזרתו החומרית. הרבה יותר 
משום שביחסו אלי ובמעשיו, בהתנהגותו הפשוטה ובטוב לבו הזכיר לי מדי יום שעדיין קיים 

עולם אנושי וצודק מעברה השני של גדר התיל. שמחוץ למחנה יש אנשים בעלי לב ויש ערכים 
טהורים. שלא הכל מושחת ואכזרי. שקיים עולם שהשנאה והפחד זרים בו. אמנם כל אלה 

מעורפלים ברגע זה, רחוקים ולא מובנים, אבל כדאי להתאמץ לשרוד כדי לשוב לחיקם.
הדמויות המתוארות בדפים אלה אינן בני־אדם ]...[ אך לורנצו היה אדם. אנושיותו היתה טהורה 

ולא מושחתת. הוא עמד מחוץ לעולם הזה שכולו רוע. הודות ללורנצו לא שכחתי שאף אני 
עצמי אדם.

)פרימו לוי, הזהו אדם? תרגם יצחק גרטי, עם עובד, תל אביב 1989, עמ' 132-129(
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לאחר קריאת הקטע של פרימו לוי, הסבירו למשתתפים שבדרך כלל ביום השואה אנו נזכרים באסון 
שפקד את עמנו בשואה. בפעילות זו ננסה להתמקד דווקא בנקודות האור הקטנות שהיו בתקופה 

חשוכה זו - באנשים, היהודים והלא־יהודים, שפעלו למען האחרים, ופעמים רבות סיכנו את חייהם 
ואת משפחתם כדי לעזור לאחרים ולהצילם ממוות.

למה הם פעלו כך? מה גרם לאנשים לעזור למי שלפעמים לא היה להם כל קשר אליהם, ולעתים 
למי שלא הכירו כלל?

ואנחנו, בימינו - האם אנחנו מודעים לסבל של אחרים? האם אנחנו חושבים על מי שנמצאים מעבר 
למעגל המצומצם של אנשים שאנחנו מכירים, האם אנחנו מודעים למה שעובר עליהם?

בפעילות זו נדון, בין היתר, בשאלות האלה.

פעילות א' - קריאת סיפור ודיון בחשיבות שבהושטת עזרה
לפני הפעילות על המנחה לקרוא את שני הסיפורים המופיעים בכרטיסיית 

הסיפור הדו־צדדית ולבחור באיזה מהן תרצה לעסוק. 
מחלקים את המשתתפים לקבוצות קטנות - בכל קבוצה שמונה 

משתתפים - ארבעה תלמידים והוריהם.
מחלקים לכל קבוצה את כרטיסיית הסיפור הדו־צדדית ומפנים את 

המשתתפים לסיפור שהמנחה בחרה )שני הסיפורים מופיעים גם 
בתחנות ב"חדר הזיכרון"(.

הסיפור הראשון "הכנסת אורחים מיוחדת" )המופיע בתחנה "אורות 
באפלה"( מתאר את קורותיו של הילד גברא מנדיל שהוא ובני משפחתו 
הוסתרו בידי משפחה אלבנית מוסלמית במשך תקופה ארוכה וכך נצלו 

חייהם.
הסיפור השני "מהצד השני של הגבול", )מתוך התחנה "מתגייסים 

לעזרה"( מספר על רחה שטרנבוך, יהודייה שוויצרית, אם לילדים קטנים, 
שסייעה בכמה דרכים להצלת יהודים מאוסטריה ומגרמניה, בין השאר 

באמצעות הברחתם לשוויץ.
בשלב הראשון מבקשים מהמשתתפים לקרוא את הסיפור ּבַקבוצות, 

ולדון בשאלה מה הוביל את המצילים שבסיפור לנהוג כפי שנהגו. לחלופין, 
אפשר לקרוא את הסיפור במליאה ולדון ּבַשאלה בקבוצות. לאחר הפעילות בקבוצות יתרכזו 

המשתתפים לדיון במליאה. 

במליאה: הציגו למשתתפים שרטוט של מעגלים, כמו זה:

)אפשר להכין דגם גדול על הרצפה מפיסות בד בכמה צבעים, או לצייר את השרטוט על הלוח או על 
גיליון נייר גדול(

מסבירים שלכל אדם יש כמה מעגלים חברתיים, חוגים הולכים ומתרחבים של ִקרבה עם אנשים 
אחרים. שואלים את המשתתפים: מי יהיה במעגל הקטן־הקרוב? )המשפחה הגרעינית( מי במעגל 

כרטיסיית סיפור
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השני? )אולי משפחה מורחבת, חברים טובים וכך הלאה(. מובן שיהיו תשובות מגוונות. נזכיר לדוגמה 
גם חברים לעבודה, שכנים, חברים מחוגים, קהילה שאנו משתייכים אליה, כל תלמידי בית הספר, 

הישראלים, עם ישראל, כל בני האדם וכדומה. 
למי, בדרך כלל, נהיה מוכנים לעזור? )בדרך כלל אנו נוטים לעזור למי שקרוב אלינו יותר, כלומר 

למעגלים הפנימיים יותר(

כעת ננסה לחשוב על הסיפורים שקראנו בקבוצות לאור הדגם הזה - האם העוזרים והנעזרים 
בסיפורים השתייכו לאותו "מעגל קרוב"? 

אפשר לשאול: 
מה, לדעתכם, גרם לאנשים לקום, לצאת מה"מעגל הקרוב", ולעשות מעשה כדי להציל אנשים 	 

אחרים, "רחוקים" מהם?
מדוע אנשים אחרים בסביבתם לא נהגו כמותם? מה גרם להם להימנע מלהושיט עזרה?	 
כיצד, לדעתכם, הייתם אתם פועלים במקרים כאלה?	 

במהלך הדיון כדאי להדגיש כי איננו יכולים לשפוט את מי שלא פעלו. איננו יודעים באמת כיצד היינו 
אנו פועלים. פעמים רבות אנשים פשוט פחדו פחדו לאבד את חייהם ואת חירותם, והימנעותם 

מפעולה לא נבעה משנאה או מאדישות. לכן אולי כדאי לכוון את הדיון לעניין הפעולה מתוך 
אכפתיות ולסכנה שבעמידה מן הצד:

היו אנשים שיכלו להושיט עזרה גם בלי להסתכן 	 
ממש, למשל לתת קצת אוכל או בגדים, ולא 

עשו זאת. אילו הייתם שם, מה הייתם אומרים 
להם?

פעילות ב' - המחזת דילמות בנושא אמפתיה 
ופעילות למען האחר

בדרך כלל, כדי לפעול למען האחר יש צורך 
"לשלם מחיר". אולם לא תמיד מדובר בהקרבת 
חיים, אלא בדברים פשוטים יותר, למשל, לוותר 

על נוחות. נוח יותר לעמוד מן הצד, התערבות 
דורשת פעולה ומאמץ. לעתים התערבות 

דורשת הקדשת זמן ואנרגיה, לעתים התערבות 
למען אחר שנפגע עלולה לחשוף את המתערב 

לפגיעה דומה.
האם אנחנו מוכנים לשלם את המחיר?

חלקו לכל קבוצה סדרה אחת של כרטיסי דילמות. כל דילמה מציגה מצב שבו אדם שרוי במצוקה 
ויש אפשרות לעזור לו, אך העזרה דורשת ויתור כלשהו. 

כל זוג )הורה וילד( מתבקש לבחור דילמה אחת ולהמחיז אותה לעצמו. לאחר מכן הם מתבקשים 
לענות על השאלות המופיעות לצד הדילמה.

לאחר כמה דקות בקשו מארבעה זוגות שבחרו בסיפורים שונים להציג את הדילמה שבחרו לפני כל 
המשתתפים. הזוגות האחרים יוכלו להוסיף טיעונים נוספים לאלה שיוצגו. לסיכום הסבירו שהדילמות 
שראינו מבהירות שעזרה לאחר במצוקה אינה דבר פשוט - החלטה להתערב ולעזור פירושה כמעט 

תמיד נכונות לשלם מחיר כלשהו, לוותר על משהו. בכל מקרה עלינו להחליט אם אנחנו מוכנים 
לשלם את המחיר הזה.

כרטיס דילמה לדוגמה
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הערה: ייתכן שיעלו טיעונים שאינם קשורים לוויתור על נוחות דווקא, למשל, במקרה שההורים אינם 
מרשים לילד להיכנס לבית של אדם זר או ללוות אדם זר. מובן שטיעונים אלה הם בעלי משקל, אך צריך 

לשים לב שאיננו מנסים לתלות את עצלנותנו או את אדישותנו בעקרונות שאינם מתאימים למקרה.

פעילות ג'- דוגמאות מהחיים שלנו 
בקשו מכל זוג )ילד והורה( לשבת יחד. על כל זוג לחשוב על מקרה אחד מהחיים שלהם, שבו חשו 
את הכאב של אדם אחר ועזרו לו. חשוב להדגיש שאיננו מדברים רק על אירועים "גדולים" אלא גם 

על "קטנים" )עזרה לבן משפחה חולה, מתן צדקה למטרה ראויה(, ושהמקרים יכולים להיות קשורים 
לאנשים קרובים אלינו מאוד )מהמעגל הראשון(, אבל נשמח במיוחד לשמוע על מקרים הקשורים 

לאנשים מהמעגלים הרחוקים יותר. 
חשוב לשתף את כל המשתתפים במעשים שיוזכרו. אפשר לעשות זאת באחת משתי דרכים:

א. לשאול אם יש זוגות המוכנים לשתף את כולם במקרה שלהם.
ב. לבקש מכולם לרשום את המקרים שחשבו עליהם על פתקים )בלי לרשום שם(, ולמסור אותם 

למורה. 
אפשר לקרוא כמה דוגמאות בקול רם, או לחלק את הפתקים בין אנשים ולבקש מהם להקריא אותם 

לפני כולם. בכמה מהמקרים כדאי לשאול לאיזה "מעגל" הושטה העזרה.

סיכום 
המעשים שהוצגו בדילמות הם אולי מעשים "קטנים". קשה להשוות אותם לפעילותה של רחה 

שטרנבוך שהצילה את חייהם של מאות אנשים, ואפילו למעשה של משפחת וסילי שהצילה שתי 
משפחות. אולם הפעולות הקטנות האלה של אכפתיות, של אמפתיה, של עזרה לזולת, הן שהופכות 

את העולם למקום טוב יותר, ואם אחרים מסביבנו יראו יותר דוגמאות של התנהגות מעין זו, יכול 
להיות שהם יושפעו ממנה.

רעיון דומה בא לידי ביטוי בשירו המפורסם של אריק אינשטיין "אני ואתה נשנה את העולם". חלקו 
למשתתפים את מילות השיר, ואם אפשר, השמיעו אותו ושירו אותו יחד לסיום הפעילות.

אני ואתה 
מילים: אריק איינשטיין
לחן: מיקי גבריאלוב 

אני ואתה נשנה את העולם,
אני ואתה אז יבואו כבר כולם,

אמרו את זה קודם לפניי,
לא משנה – אני ואתה נשנה את העולם.

אני ואתה ננסה מהתחלה,
יהיה לנו רע, אין דבר זה לא נורא,

אמרו את זה קודם לפניי,
זה לא משנה – אני ואתה נשנה את העולם.

אני ואתה נשנה את העולם,
אני ואתה אז יבואו כבר כולם,

אמרו את זה קודם לפניי,
לא משנה – אני ואתה נשנה את העולם.



הכנסת אורחים מיוחדת 
יל. נולדתי למשפחה יהודית ביֹוגּוְסַלְבָיה, ושם חייתי עד גיל חמש. אבא שלי היה  ְבָרא ַמְנִדּ שמי ַגּ
ם, והייתה לנו חנות צילום מצליחה מאוד. כשהייתי בן חמש כבשו הגרמנים את יוגוסלביה.  ַצּלָ
כבר אז ידענו שמסוכן מאוד ליהודים להיתפס בידי הנאצים, ולכן מיד עם בואם של הנאצים 
ְנָיה. אבל הצבא הגרמני הגיע גם  לאזור שגרנו בו, ברחה משפחתנו למדינה סמוכה – לַאְלּבַ

ְנָיה, ושוב היינו בסכנה. אבי חשב שנוכל להינצל אם נסתתר בעיר גדולה ונתערבב בין  לַאְלּבַ
התושבים הרבים, ולכן התיישבנו בעיר הבירה של אלבניה, ִטיָרָנה. בעיר מצא אבי בעל חנות 

צילום שהכיר, והאיש הזמין אותנו לגור עם משפחתו. לאט־לאט נהיה המצב מסוכן יותר ויותר, 
ולא יכולנו להישאר עוד בעיר. בחנות הצילום שאבי עבד בה, עבד גם בחור מוסלמי בן 17. שם 

הבחור היה ֶרִפיק ֶוֶסִלי, ומשפחתו חיה בכפר בהרים, שם היה מסוכן פחות. ֶרִפיק התייעץ עם 
משפחתו וניסה לברר אם יוכלו לעזור לנו. באותה תקופה אסרו הנאצים על כל מי שאינו יהודי 

לעזור ליהודים ולהסתירם. מי שנתפס היה עלול להיענש בעונשים שונים, אפילו במוות. ולמרות 
זאת, משפחתו של ֶרִפיק – משפחת ֶוֶסִלי שחיה בכפר – הסכימה לקבל אותנו. הדרך לכפר ארכה 

כמה ימים. רכבנו על חמורים ועברנו רק בשבילים צרים וצדדיים. ביום הסתתרנו במערות, 
והתקדמנו רק בלילות. היה מפחיד מאוד לרכוב בלילה, כיוון שלא ראינו את הדרך, אבל לא 

הייתה לנו בררה כי חששנו שהנאצים יתפסו אותנו. 
כאשר הגענו לכפר הראתה משפחת ֶוֶסִלי להוריי את מקום המסתור מעל לאסם ולרפת. כמה ימים 
לאחר מכן הגיעה לבית משפחה יהודית נוספת וגם היא הסתתרה ִאתנו. פעמים רבות היו הנאצים 
מגיעים לכפר ומחפשים יהודים, היו אלה הרגעים המפחידים ביותר, וכל פעם לאחר שהלכו מבלי 

למצוא אותנו, הרגשנו שקרה לנו נס. במחבוא הזה נשארנו שנה שלמה.
אחרי שנגמרה המלחמה חזרנו ליוגוסלביה, לעיר שגרנו בה לפני המלחמה, ופתחנו מחדש את 

חנות הצילום. ֶרִפיק ֶוֶסִלי, שמשפחתו הסתירה אותנו, בא אלינו ולמד שנתיים אצל אבי. אחר כך 
החלטנו לעלות לישראל. גם כשהגענו לארץ, ולמרות המרחק בין ישראל לאלבניה, שמרנו על 

קשר עם משפחת ֶוֶסִלי – הם הרי הצילו את חיינו!

מהצד השני של הגבול 
ֵטְרְנּבּוְך, יהודייה שוויצרית, התגוררה באזור הגבול בין שוויץ לאוסטריה. בתקופה זו היו  ֵרָחה ׂשְ
אוסטריה וצרפת בשליטת הנאצים והיהודים שם היו בסכנה, ואילו שוויץ הייתה מדינה ֵניְטָרִלית 

ולא השתתפה במלחמה, ולכן יהודים שהצליחו להגיע לשוויץ היו בטוחים. 
באותן השנים היו לרחה ילדים קטנים משלה, ולמרות זאת היא הייתה יוצאת בלילות ליערות 

שליד הגבול ומנסה לעזור ליהודים מאוסטריה ומצרפת לעבור את הגבול לשוויץ.
ּה הצליחו להעביר לגבולות שוויץ 800 יהודים ולהצילם. רחה גם  רחה ושוטר שוויצרי שפעל ִעּמָ
השיגה בעבור יהודים מגרמניה ומאוסטריה תעודות מזויפות, ובאמצעותן הם יכלו לעבור את 

הגבול לשוויץ ולהינצל.
נוסף על כך, במהלך המלחמה ניהלו רחה ובעלה משא ומתן עם נאצים בכירים, ותמורת סכומי 

כסף גבוהים מאוד הצליחו לשחרר יותר מאלף יהודים שהיו במחנה עבודה.
אחרי המלחמה פעלה רחה למציאתם של ילדים יהודים שהוחבאו במנזרים ובמשפחות של לא־

יהודים, בניסיון להחזירם לחיק משפחותיהם.

האלבנים הם עם מיוחד. הכנסת אורחים חשובה להם מאוד והם מאמינים שאדם צריך להיות 
מוכן להכניס אורחים בכל שעה ביום, וכן שאדם צריך לדאוג לאורח שלו, אפילו אם הוא נדרש 
לסכן את עצמו למען האורח. זו כנראה הסיבה שאלבנים רבים הצילו יהודים במלחמה - הם 

הרגישו שהיהודים הם אורחים שצריך לדאוג להם, למרות הסכנה.
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נספח
קרן תל"י עשתה כל שביכולתה לאתר את בעלי הזכויות על התמונות, יצירות האמנות, קטעי 

הפרוזה והסיפורים האישיים המופיעים בתכנית "לאור הזיכרון" ולקבל את הסכמתם להכללת 
היצירות בתכנית.

בעלי הזכויות שלא עלה בידינו לאתרם מוזמנים לפנות אלינו כדי להסדיר את השימוש ביצירותיהם.

התמונות והתצלומים המופיעים בתכנית "לאור הזיכרון"

מה קרה ואיפה?
ברקע הכרזה: מפת גרמניה ב־1899 

מקור: ויקימדיה

תמונות המקומות:
 	CC-BY-SA מחנה טרזינשטדט: ויקימדיה, רישיון
 מחנה דכאו: וויקימדיה	 

 National Archives Records of the Office of War Information )OWI(]	08-AA-	06K-		
 	 Bundesarchiv, Bild 101I-134-0778-14 / :רישיון Cusian Albert :גטו ורשה: ויקימדיה, צלם

CC-BY-SA
 	CC-BY-SA גטו בודפשט: ויקימדיה, רישיון
תמונות גטו וילנה, מחנה ווסטרברוק, מחנה דרנסי, גטו קובנה, מחנה יאסנובאץ' וגטו סיגט: 	 

ארכיון יד ושם © יד ושם
 מחנה מאוטהאוזן: ויקימדיה 	 

 USHMM, courtesy of National Archives and Records Administration, :מקור התמונה
Donald R. Ornitz :צלם College Park

 	 Kazerne Dossin vzw © JMDV/Kazerne Dossin-Mechelen - מחנה דוסין: באדיבות ארגון
Fonds Kummer

 	CC-BY-SA מחנה בוכנוולד: ויקימדיה, רשיון
 	CC-BY-SA סלוניקי: ויקימדיה, רישיון
 	 GFDL - CC-BY-SA מחנה פוסולי: ויקימדיה, רישיון
מחנה ג'אדו: © אתר "מרכז אור שלום" לשימור והנחלת מורשת יהודי לוב	 

אורות באפלה
ברקע הכרזה: שדרת חסידי אומות העולם, מוזיאון יד ושם, ירושלים. © יד ושם

תמונות באלבום "העם הדני נחלץ לעזרה":
כריכה: סירה שבה הבריחו יהודים מדנמרק בתקופת השואה, מוזיאון "יד ושם", ירושלים. © יד ושם

עמוד 1: תמונת הרברט פונדק, מתוך: נחום פונדק, בדנמרק זה לא יכול לקרות, הוצאת זמורה 
ביתן, תל אביב 1996

The Museum of Danish Resistance 1940-1945 :המקור לשאר התצלומים
Mogens Margolinsky :עמוד 5: סירת ַדיִג מבריחה פליטים יהודים מדנמרק לשוודיה, 1943. צלם

התצלומים בשאר האלבומים: © יד ושם
סיפורי חסידי אומות העולם: באדיבות המחלקה לחסידי אומות העולם, יד ושם, ירושלים  

חוגגים למרות הכול
ברקע הכרזה: מופע פורים, יוגוסלביה 

מקור: ארכיון יד ושם © יד ושם
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המקורות לסיפורים ולעדויות שבכרטיסיות
עדותה של פלה שפס: מתוך בלה גוטרמן )עורכת(, בלב בערה השלהבת, יומנה של פלה 	 

שפס - מחנה העבודה גרינברג , הוצאת יד ושם, ירושלים תשס"ב, עמ' 62-59. באדיבות הוצאת יד ושם
עדותו של מאיר אייזלר: ארכיון יד ושם O.3/5846 עמ' 30. באדיבות ארכיון יד ושם ירושלים	 
עדותה של נעמי יודקובסקי: מתוך דבורז'צקי מארק, מחנות היהודים באסטוניה 1944-1942, 	 

הוצאת יד ושם, ירושלים תש"ל, באדיבות הוצאת יד ושם
עדותה של ליויה: מתוך ספירה רפפורט )עורכת(, בין תמולנו למחרנו, הוצאת יד ושם, ירושלים 	 

תש"ס, עמ' 95. באדיבות בית הספר להוראת השואה יד ושם, ירושלים 
מיומנה של דוניה רוזן: מתוך ספירה רפפורט )עורכת(, בין תמולנו למחרנו, הוצאת יד ושם, 	 

ירושלים תש"ס, עמ' 184. באדיבות בית הספר להוראת השואה יד ושם, ירושלים

העולם שהיה
ברקע הכרזה: בית אנה פרנק 

CC-BY רישיון ,Massimo Catarinella :מקור: ויקימדיה, צלם

הילדים שהיינו
ברקע הכרזה: בית הילדים "וילה אלטול" בקפלנבוך, בלגיה: ילדים משחקים בכדור 

Brachfeld Sylvain © מקור: ארכיון יד ושם

סיפורם של לאה גנזל ויוסף אליחי: מתוך מהאופל אל השחר - קהילה זוכרת, הוצאת בית הכנסת 
"מניין הורים" קריית משה ירושלים, מהדורה שנייה, תשס"ח

מתגייסים לעזרה
ברקע הכרזה: ילדים יתומים מגיעים לאיטליה לאחר השואה 

מקור: ארכיון יד ושם © יד ושם

להסתכל מקרוב
ברקע הכרזה: יהודים מרימים ידיים לאות כניעה לאחר כישלון מרד גטו ורשה 

מקור: ויקימדיה

תצלומים: ארכיון יד ושם © יד ושם

אני מרגישה, אתה מרגיש
ברקע הכרזה: פסל יאנוש קורצ'אק במוזיאון יד ושם, ירושלים 

Berthold Werner :מקור: ויקימדיה, צלם

לפי דעתי...
ברקע הכרזה: גדר תיל במחנה ההשמדה אושוויץ, לאחר המלחמה 

מקור: ארכיון יד ושם © יד ושם

יש לי שאלה
ברקע הכרזה: מסילת הברזל ליד הכניסה למחנה סוביבור

מקור: ארכיון יד ושם © יד ושם

לכל איש יש שם
ברקע הכרזה: היכל השמות, יד ושם 

GFDL - CC-BY-SA רישיון David Shankbone :מקור: ויקימדיה, צלם
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רק תפילה אשא
ברקע הכרזה: אגם בגני וולצ'י פוטוק, סלובניה

© Mihael Simonič, באדיבות הצלם
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 	 CC BY 	.0 :ססיליה ברקהוס
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