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 :הוראהמער� 

 
 : פתיחה במליאה. א

 :שאלות לדיו� כיתתי

? מה מאפיי� ילדות? ומה� עיסוקי? מה מאפיי� חיי� של ילד: ילדהגדירו את המושג  �

 במרכז הלוח ילדלכתוב את המילה : אפשרות נוספת היא לנהל את הדיו� סביב אסוציאציות(

כ� תתאס� רשימת . עלי� למילהוסביבה לכתוב את האסוציאציות שהתלמידי� מ

 .) ילדות שהתלמידי� יעלו�מאפייני

ג� כא� נית� להשתמש בתרגיל (? מה� תפקידיו של המבוגר: מבוגרהגדירו את המושג  �

 ).האסוציאציות

 ) ?גיל או מציאות�הא� המעבר לעול� המבוגרי� הוא תלוי: למורה(? מתי ילד הופ� למבוגר �

לחדד את , מבוגר וילד: ר היא להגדיר את המושגי�מטרת הדיו� בפתיחת השיעו: למורה �

 .המשמעות שלה� ולהגדיר את התפקידי� של כל אחד מה�

ה� יוכלו להבי� את המשמעות , לאחר שהילדי� יגדירו בעצמ� את ההבדלי� בי� ילד לבי� מבוגר

 ".מבוגרי��ילדי�"של היפו� התפקידי� במסגרת המשפחתית בגטו ואת הפיכת� של הילדי� ל
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 . תוכלו לנוע ברחוב באמצעות החצי� שבצדיו.  את הגטולפניכ� רחוב דמיוני המסמל
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 . נועו בעזרת הח$ השמאלי                 עד קצה הרחוב

 .סגירה ובידודהיכנסו דרכה למדור .  השמאלי של הרחוב מצוירת גדר תילבקצה

 . מתחת לציור הרחוב מצוירי� אייקוני� דרכ� נית� להיכנס למדורי� השוני� ����

 . נית� להיכנס ג� באמצעות הכפתור                         שבתחתית הרחובסגירה ובידודלמדור 

 

 ).עדות                כפתור (פיעות במדור קראו את ההסבר וצפו בעדויות המו .1

 ?כיצד מתארי� הילדי� את הגירוש לגטו

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 :נוועציור                                                    , חפ�, תצלו
התבוננו במקורות  .2

 __________________? מהו הפרט המופיע בכל אחד מהמקורות .א

 ______________? כאשר את� רואי� חומהבכ� י�אילו מחשבות ורגשות עול .ב

_____________________________________ 

 ?______________________________________מה נועדה החומה בגטוְל .ג

 ?ורי� ויצירות בנושא החומה מדוע היו הורי� שבחרו לתת לילדיה� צי .ד

_____________________________________ 

 

 :נקודות למחשבה •

מה� השינויי� המתחוללי� בחייו של ילד כתוצאה  �

 ?מהגירוש לגטו

 ? מה� הקשיי� הנובעי� משינויי� אלו �
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�



 

 : מתו� יומנו של יצחק רודאשבסקי               וקראו את הקטעעל הניירלחצו על כפתור  .3

 ?_______________________________כיצד מתאר יצחק את החיי� בגטו .א

 ______________?_______________________________מה הוא מרגיש .ב

 ?_____________________________________לאילו דברי� הוא מתגעגע .ג

_____________________________________ 

 

 :וקראו את ההסבר שלצדו) ציור              כפתור (התבוננו בציור  .4

 ?________________________יש במזוודה שעליה עומד תומי, לדעתכ�, מה .א

 ?_________________________________________ ודהמה מסמלת המזו .ב

 ?___________________________________מדוע תומי עומד על המזוודה .ג

 ?_________________________מרגיש תומי בהביטו מהחלו�, לדעתכ�, מה .ד

_______________________________________ 

 : ת הקשורות למעבר לגטו מזמני� עיסוק בשאלו4ג בשאלה +סעיפי� א: למורה
הא� בכליה� של המגורשי� היו רק ? מה נאלצו להשאיר מאחור? מה לקחו עמ� המגורשי�

הא� היו בה� חפצי� הקשורי� ? תרופות וביגוד, חפצי� ההכרחיי� לקיו� פיזי כגו� מזו�
 הא� הילדי� יכלו? קודש וכדומה�ספרי, אלבומי� ותמונות, לקיו� רוחני ורגשי כגו� ספרי�

 ?לקחת עמ� את משחקיה� ואת צעצועיה� האהובי�
ב מציעה התייחסות אל המזוודה כאל חפ$ המסמל את הבית שהושאר מאחור ואת +4שאלה 

 . העול� המוכר שממנו תומי גורש
על , את תמצית הבית שממנו גורש, כאמור, מסמלת, המזוודה שעליה תומי עומד: ג+4שאלה 

יציבות זו היא המאפשרת לתומי לעמוד בביטחו� .  מקנה שהוא�ערכיו ועל היציבות והביטחו
אל מעבר , הוא המגביה את תומי והוא המאפשר לו להשקי� החוצה" הבית: "על המזוודה

  1.לחומות

 

 :עתה נחזור לשאלות שהופיעו בתחילת הסיור במדור ונענה בכתב .5

 ?______________מה� השינויי� המתחוללי� בחייו של ילד ע� המעבר לגטו .א

_____________________________________ 

 ? ____________________________מה� הקשיי� הנובעי� משינויי� אלו .ב

_____________________________________ 

 

                                                 
1
, הספר המרכזי להוראת השואה�בית, יד ושם, נעמי מורגנשטרן,  חוברת הדרכה לגננות ולמורות–תומי : להרחבה נוספת 

 .ט"תשנ, ירושלים, הוצאת יד ושם
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 >דף למורה: להחליף באנר<

 

 ).                                קישור בצד שמאל למטה(חזרו לרחוב 

, ליד עמוד התאורה עומדי� שני ילדי�. י                 עד קצה הרחובנועו בעזרת הח$ השמאל

 . ילדי
 מבוגרי
לחצו על הקישור והיכנסו דרכו למדור : אוחזי� ידיי�

 .נית� להיכנס למדור זה ג� באמצעות הכפתור                  שבתחתית הרחוב �

 

 :קראו את ההסבר והתבוננו בתצלו� שלצדו .1

 

 

 

 

 

               ) ציור              וכפתור תצלו
כפתור (וננו בתצלומי� ובציור שבמדור   התב.א .2

 .ובצעו את המשימות שלצד�

 .בלי דמות מבוגר, לב שבכל אחד מהמקורות הילדי
 נמצאי
 לבד
�שימו  

 .תארו את הקשר בי� הילדי� כפי שבא לידי ביטוי בכל אחד מהמקורות  .ב

עזרה  ,דאגה, ופיעי� במקורות השוני� ניכר קשר של תמיכהבי� הילדי� המ: למורה

נית� ללמוד ממקורות אלו על . בהאכלה וכדומה, הבאי� לידי ביטוי באחיזת ידיי�, וסעד

 .לקיחת אחריות של הילדי� הבוגרי� יותר כלפי הצעירי� במציאות שנכפתה עליה� בגטו
 

ואת עדויותיה� של ישראל )           שיר     כפתור (  קראו את שירו של הנוש הכנבורג .א .3

 . בצעו את המשימות שלצד�.)על הנייר             כפתור (הדר ושל ישראל ארנסט 

 "על הנייר": המדור�נית� להציע לתלמידי� בחירה בי� העדויות הכתובות שבתת: למורה

  ."עדות": המדור�לבי� עדות הווידיאו של הלינה בירנבאו� בתת

 ?"מבוגרי��ילדי�"מה גר� לילדי� להפו� ל: כתבו, י� שקראת�  לאור הדבר.ב

_________________________________________ 

 

 

 ).                                קישור בצד שמאל למטה(חזרו לרחוב 

 בחלונות הקומה הראשונה של הבניי� נראי�. נועו בעזרת הח$ הימני                 עד קצה הרחוב

 . עבודת ילדי
לחצו על הקישור והיכנסו למדור : ילדי� עובדי�

 .נית� להיכנס למדור זה ג� באמצעות הכפתור                     שבתחתית הרחוב �

 :נקודה למחשבה •

 ?"ילדי� מבוגרי�"נית� לכנות את הילדי� בתקופה זו , לדעתכ�, מדוע

 .על שאלה זו ננסה לענות בסיו
 הסיור במדור

1 



 :קראו את ההסבר והתבוננו בתצלו� שלצדו .1

 

 

 

 . צד�ובצעו את הפעילויות של) תצלו
                כפתור (  התבוננו בתצלומי� שבמדור .א .2

 ____________________________?   במה עבדו הילדי� בגטו.ב

  

וקראו את ) עדות               כפתור (דב ושל ישראל אביר� �צפו בעדויותיה� של חסיה ב� .3

 ).על הנייר            כפתור  (זיסקינדֿפלגֿרדבריה של שרה 

 ? מה היו הקשיי� של הילדי� בעבודת� בגטו .א

בעבור חלק� נדרשת הכשרה , � בגטאות נאלצו לעבוד במגוו� עבודותהילדי: למורה

לא תאמו את גופ� הקט� , כלי העבודה והמכשירי� שה� נאלצו להפעיל. שלא קיבלו

 .הילדי� נאלצו לעבוד שעות רבות בכל יו�, בנוס�. ואת יכולת� הפיזית

 והיעזר(? י� הללואת הקשי              ) ציורכפתור (כיצד מתארי� הציורי� שבמדור  .ב

 ) ). בהסברי� המופיעי� לצד הציורי�

מכונת התפירה והמספריי� המצוירי� גדולי� ,  כלי התפירה1' בציור מס: למורה

הטקסט .  נראי� שדוני� המחבלי� בעבודתה של הילדה2' בציור מס. בהרבה מהילדי�

 .המצור� לציור מדגיש את הקושי של הילדה ואת חוסר האוני� שהיא חשה

 

 ).                                 קישור בצד שמאל למטה(חזרו לרחוב 

במרכז החומה נראי� ילדי� העוזרי� . נועו בעזרת הח$ השמאלי                 עד קצה הרחוב

 . ילדי
 מבריחי
לחצו על הקישור והיכנסו דרכו למדור : לחבר� לעבור דר� פרצה בחומה

 ).ג� באמצעות הכפתור                        אשר בתחתית הרחובנית� להיכנס למדור זה  �

 

וצפו ) תצלו
                כפתור (התבוננו בתצלומי� שבמדור , קראו את ההסבר .1

 ).עדות              כפתור (בעדויותיה� של דוד אפרתי ושל שמואל גל 
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 :נקודות למחשבה •

 אחרמ, אל הגטוהבריחו מזו� רבי� די� יל: למורה ?למבריחי� בגטו מדוע דווקא ילדי� צעירי� הפכו .א
דבר , ילדי� ה� לרוב זריזי�,  בנוס�. גופ� הקט� ִאפשר לה� לעבור מבעד לְפרצות בחומת הגטושמבנה

היו מקרי� שבה� נשארו הילדי� מפרנסי� יחידי� ולכ� לקחו , כ��כמו. המאפשר את העיסוק בהברחה
 . על עצמ� לדאוג למשפחת�

מתו� קטעי : למורה? ות שליוו את הילדי� שעסקו בהברחת מזו� אל הגטוהיו התחוש, לדעתכ�, מה .ב
אחריות למשפחותיה� וגאווה על כ� , נית� ללמוד על תחושות של פחד, המקורות המופיעי� במדור

 .אשר ליוו את הילדי� שעסקו בהברחה, שה� מצליחי� לפרנס את המשפחה
אי� במדור התייחסות לתחושותיה� : למורה? הרגישו ההורי� שילדיה� עסקו בהברחה, לדעתכ�, מה .ג

נקודה למחשבה ולא שאלה שיש לענות עליה , כאמור, זוהי. של ההורי� אשר ילדיה� עסקו בהברחה
השאר �ושנבע בי�, מטרתה לעורר מחשבה בנוגע להיפו� התפקידי� שחל במסגרת המשפחתית. בכתב

והתפקיד ,  ולכלכל את משפחותיה�ג� מהעובדה שלפעמי� ההורי� בגטאות לא יכלו להמשי� לפרנס
 . הילדי�בררה אל�עבר בלית

 :נקודה למחשבה •

 ?מדוע בחלק מהגטאות נאלצו הילדי� לעבוד



 __________________ ___?למבריחי� בגטו מדוע דווקא ילדי� צעירי� הפכו .א

______________________________________  

? היו התחושות שליוו את הילדי� שעסקו בהברחת מזו� אל הגטו, לדעתכ�, מה .ב

______________________________________ 

 

 ____________? הרגישו ההורי� שילדיה� עסקו בהברחה, לדעתכ�, מה .ג

______________________________________ 

 

ואת עדותה של חנה ) שיר             כפתור ( של סטפניה ניי הרשק  קראו את השיר .א .2

 .ובצעו את המשימות שלצד�) על הנייר            כפתור (

 ? מדוע?   הא� הרשק וחנה חוו את פעולת ההברחה באותו האופ�.ב .א
חר שרמת המודעות של כל הרשק וחנה חוו את פעולת ההברחה באופ� שונה מא: למורה

חנה . אחד מה� למשמעויות ולהשלכות האפשריות של פעולת ההברחה הייתה שונה
. ולא הייתה מודעת לסכנות הטמונות בהברחה, הכול� בס�6בת , הייתה ילדה צעירה

הייתי בת . לא הבנתי שזה מסוכ�: "בעדותה היא מספרת. בצאתה להבריח לא חשה פחד
  ."שש

המודע כבר לסכנות הכרוכות , 12ב� , וא דמות של  נער מבוגר יותרה, לעומתה, הרשק
בשיר מצוי� שהוא פחד מאוד וידע . הוא עוסק בהברחה מתו� כורח. במעשה ההברחה

: השיר מסתיי� במשאלה שהוא נושא עמו בצאתו להבריח. שהמעשה כרו� בסכנת חיי�
 "!ל7 ִמ6ְַר4ִי ז1 3ש1ב, ֱאל1הִי�"
 

 

 .ובצעו את המשימות שלצדו              ) ציורכפתור (ו בציור שבמדור   התבוננ.א .3

 _______ ?מתאר הציור את תחושותיה� של הילדי� המבריחי�, לדעתכ�,   כיצד.ב

            ________________________________________ 

 


 :לסיכו

 . ילדות� הטבעית נקטעהבמהל� העבודה התוודענו לילדי� אשר מהל� חייה� הרגיל הופר ו

? "מבוגרי��ילדי�"נית� לכנות את הילדי� בתקופה זו , לדעתכ�, מדוע •

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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 :סיכו
 במליאה

 :שאלות  לדיו� כיתתי

על שאלה זו (? "מבוגרי��לדי�י"נית� לכנות את הילדי� בתקופה זו , לדעתכ�, מדוע •

ולסיכו� נית� להעלות אותה ג� במהל� , התבקשו התלמידי� לענות במהל� העבודה

 .)הדיו� המסכ� במליאה

 ?מה קורה לילדי� שנאלצי� להפו� למבוגרי� בטר� עת •

כיצד התמודדו הילדי� בגטו ע� ההתבגרות המואצת , לאור העדויות והמקורות באתר •

לקיחת , הסתגלות מהירה לשינויי�: התמודדות מעשית על  לדברנית�(? שנכפתה עליה�

אחריות והשתלבות בעול� המבוגרי� ועל התמודדות נפשית שבאה לידי ביטוי בכתיבת 

 .)בניסיו� לציי� מועדי� וחגי� ועוד, במשחק, בציור, יומני� ושירי�


