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 :מבוא

הייתה א חד  ,  התחושה שכל  החי י� הש תנו לרע ה וכי ל א נית � הי ה לנבא ולד עת מה יקר ה

השתנה לב לי   ,  מ� של ה יה ודי � שחיו ת חת כיב וש נאציכל ע ול.  של תקו פת הש ו אה�המאפי ינ י

כל ז כויות  הקי ו�   . אד��היה ודי� ח יו במציא ות שבה לא  נח שבו עוד לב ני, למעש ה. היכר

חי י� בקרב   ,  לימ וד ו התפת חות  אישית,  חי י� במסגרת  משפחת ית,  מק ו� מג ורי�: הבסיסי ות

מאמצי� רבי�   .  נשל לו מ ה�פ י אמו נ ה ועקר ונ ות�ח יי� ע ל, פית וח ח יי�  רוחנ יי�,  קהילה  תומכת

 . הדתית  והלא ומית, פ י תפ יסת ע ולמ� הר וח ני ת�נדרשו מאל ו שביקש ו לח יות   על

.  נאסר ע ל היהוד י� לקי י� כל חיי  תרבות ודת, ברוב המ קומ ו ת שכבשו הנאצי�, באופ� רשמי

,  מש מעות  הדבר  הי יתה  שאת  כ ל הא ירו עי�.  הוראה  זו  י ושמה  בכל  מקו � ואזור  בא ופ�  שו נה

כ� קשה הי ה לצי י�  את מע גל השנ ה או   .  לא  ני ת� ה יה  לקי י�, הודי�  באופ � מס ורתישקיימו  הי 

ה ימי�  היו  אמור י�   . התבגרות ו או  מות ו,  הולדת ו:  להקדיש זמ � ל מעגל  הח יי�  הפרטי ש ל האד�

מה שהצר את יכולת הי הודי� לבט א   , ג� אירועי התרב ות נאסר ו. להיו ת זהי� האחד למש נהו 

 .ולפתח  חי י רו ח שיתמכ ו באד �

:  ה מורה   חיי�  קפל � כתב  על  כ� ב יומ נ ו בגט ו  ורשה. למרות  האיס ורי�  קי ימו  הי הודי�  את כ ל אל ה

 ".   ואת  הכול  אנו ע ושי�,  הכול  אסור  לנו"

,   חי י דת פעי לי� המ ורכב י� מלימוד. אירוע י� חברתי י� ודתי י� ה יו לאנש י� רבי� קר� אור בא פלה

ד� והיציר ה הרו חנ ית הי וו  בעבור י הודי �   ר וח הא . מתפיל ה ומק יו� מצו ות הת קיימו ב חיר ו  נפש

תכנ יה�  . ו אפשרו  ל ה� להב י� את  המצי אות ש ל  חיי ה� בפרס פקטיב ה של ד ו רות, רבי� מזו � ל נפש

ק יבל   , ח ג ה פסח  ה מבטא את  המעב ר מ עבדות   לחירו ת: השוני�  של  הח גי�  קיבל ו מ שמעות  עמוק ה

ב חנוכ ה נ יצחו   . המשמעות ב עבור רב י� שרא ו עצמ� בא ותה ת קופ ה כע בדי� המחכ י� לג אול 

מ צווה הרג ישו   �ר משפחו ת שה צליחו  לחגו ג לי לדיה� ב. המכבי� את ה יו וני�  וזכו לג אולה לא ומי ת

מע בר למצוק ות   ,  כל  אלה  אפשרו  לרבי�  התר וממות  נפש.  שבכ� ה� ממש יכי�  את  הק יו�  היה ודי

. יומ יות� היו�
 1
 

  שהגיב ו , ש ומרי דת כ אחדחי לו ני� ו, הי וו מ עשי� א לו הת נגדות ר וח נית מצד  יה ודי�, נוס  ע ל כ�

 . פ י תפ יסת� המס ורתית�על
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המצוו ה   �ית מקד בק יו� טקס   בר, ה עוסק ב חיי  הדת  והמס ורת  בגטו, מער� הה וראה  שלפנ יכ�

 . ובציו � חג  החנ וכה בג טאות ב תקופת הש ואה

בדיו� ה פותח  וכ� בדי ו� המס כ� מופיע ות שאלות שע� חל ק� יתבקשו הת למיד י� להת מודד במהל�   

נית �  :  מבנה  הד יו�   כפי שמ וצג ל הל � ה וא ב גדר  הצעה.  דפ י ה ע בודה  ובאתרעבודת�  העצמית  ב

 . להשתמש בחלק  מהשאל ות  או בכול �

מטרת הדיו � בפתי חת השיע ור היא למקד את הת למיד י � סביב נושא המער� ו הסו גיות ה עול ות   

המצו וה   �לכ � במהלכ ו נ עסוק  בקצרה במשמעו יות הש ונ ו ת של חג הח נוכ ה ושל טק ס בר, ממנו

בהמש�  ננ סה  לברר כ יצד השפ יע ו   .  כפי  שהתל מידי�  מכ ירי�  אות�, ת  של כ ל א חד מ ה� ובסמלי ו

ע ל האפשרות לצי י� את או ת� אירועי �   , התנאי� שבה� ח יו הי הוד י� תחת הכיב וש הנאצי

מק ומ� בהתמ ודדות האד�   אחד מ ה� בתקופ ת השואה ועל �על המשמעו יות  שקיבל כל, מסורתי י�

 . היהו די בתק ופת ז ו

 
 )  במלי אהד יו �: (פתיחה

 :חנוכ ה

מדוע א נו  חוגג י� את  חג  / ? לזכר איזה א ירוע  היסט ורי  אנו ח וגגי� א ת חג ה חנ וכ ה •

 ? מה  הוא  מסמל? החנו כה

 ?  חג האורי�   ג �  קוראי�  לחג,לדעתכ�, מד וע ?הא� לחג שמ ות נ וספ י� •

 ?קיב ל חג ה חנ וכה בתק ופת  השוא ה, לד עתכ�, איזו משמע ות •

חו תיה� אשר ר צו לחגו ג את חג  החנ וכה בת קופת   משפ� אילו ב עיות  עמדו ב פני  ילד י � ובני •

 ? השואה

 : מצווה�בר

 ?מ ה המשמ עות של ו? למה  הוא נ ועד?  המצו וה�מהו טקס בר  •

 ? מצו וה�מ נת  לחגוג  בר�אילו דבר י� נ חוצי�  על •

מצו וה בת קופת   �משפ חותי ה� אשר  רצו לחגו ג בר�אילו ב עיו ת עמדו ב פני  ילד י� ובנ י •

 ? השואה
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  .דיותוכלו לנוע ברחוב באמצעות החצי� שבצ. המסמל את הגטולפניכ� רחוב דמיוני 

 

הציורי� המוארי� ה� שערי כניסה למדורי� העוסקי� בנושאי� שוני� הקשורי�  �

 .לעול� הגטו

 .לכל אחד מהמדורי� נית� להיכנס ג� דר� האייקו� המתאי� שבתחתית הרחוב �

 

ל חצו על ה חלו�  והיכ נסו   . ני ח תפיל י�מואר חלו � וב ו ילד עט ו  טלי ת המ,  מעל דוכ� ה ספרי� שמי מי�

 .בת מצווה ב גטו/ברדרכו למדור  

 .  דרכ� נ ית�  ל היכנס  למדור י� השו ני�שרי� איי קונ י� מתחת לצ יור הר חוב מצ וי  �

 . הכ פתור                            שבתחת ית הרח ובבאמצעות  ג�  נ י ת� לה יכנס  בת מצווה בגטו/ברלמדור 

 . דו שלצקראו את ה הסבר ו התבו ננ ו ב תצלו� .1

 

 

 

 

 

2 . 

 )              על הניירכפתור (קראו את עדויותיה� של ישראל ארנסט ושל משה פורת  .א

 .�דובצעו את המשימות שלצ

למי שמספר את , לדעתכ�, בחרו מתו� קטעי העדויות את הדבר החשוב ביותר .ב

 ________________. הסבירו מדוע בחרת� דווקא בפרט זה. הסיפור

_______________________________________ 

3.  

) חפ�             כפתור (המצווה שלו �י באדר לבר'התבוננו בטלית ובתיק הטלית שקיבל יז .א

 .ד�וענו על השאלות שלצ

 ? 13 ולא בגיל 14י נער� בגיל 'המצווה של יז� מדוע בר:'ה�'ד כיתות שאלה לתלמידי .ב

_______________________________________

_______________________________________ 

מפני ששנה , 14המצווה שלו בגיל �י חגג את בר'יז: 'ח�'שאלה לתלמידי כיתות ו, או .ג

 . לא הצליחה המשפחה לציי� את הטקס, מצווה�כשהיה בגיל בר, לפני כ�

 

 

 

 :נקודות למחשבה •

 ?המצווה בתקופת השואה� ברסקיבל טק, לדעת�, איזו משמעות �

משפחותיה� אשר רצו לחגוג � ילדי� ובנילו בעיות עמדו בפנייא �

 ?מצווה בתקופת השואה�בר

 ).הכיתב( במליאה ובהמש� נדו� בשאלות אל

1 



למרות שלא , המצווה בגטו�היה חשוב למשפחתו לקיי� את טקס בר, לדעתכ�, מדוע

? י� במועדוצו

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 ).                                      ק ישור בצד שמ אל למטה(זרו לר חוב ח

לחצו על : רת חנוכייהבחלו� השמאלי העליו� מצוי. נועו בעזרת הח+ הימני               עד קצה הרחוב

הכפתור         באמצעות נית� להיכנס למדור זה ג�  (חנוכה בגטורכו למדור הקישור והיכנסו ד

 .)שבתחתית הרחוב

 : קראו את ה הסבר ו התבו ננ ו ב תצלו� שלצדו .1

 

 

 

 

 

2.  

 )על הנייר             כפתור (קראו את הקטע המובא מתו� כתביו של עמנואל רינגלבלו�  .א

 .דוובצעו את המשימות שלצ

 ,�אילו אירועי. על אירועי� שנערכו בגטו בחג החנוכה רינגלבלו� כותב עמנואל .א
 ? בה אנו חוגגי� את החג כיו�ש מזכירי� לכ� את הדר� ,עליה� הוא כותבש

מלבד : בקטע המובא במדור נית� למצוא הקבלה לחייה� של הילדי� היו�: למורה
מאות הצגות אנו קוראי� בכתביו של רינגלבלו� ג� על , הדלקת הנרות המסורתית

 במהל� החג בניסיו� לשמור על המשכיות אורח ורשהגטו בשנערכו ילדי� ונשפי� 
 אחד הדברי� המאפייני� את ימי חג ,ג� בימינו.  החיי� המוכר מלפני המלחמה

 . הנשפי� והמופעי� לילדי�,  ריבוי ההצגותאהחנוכה הו

וג את חג היה חשוב לתושבי הגטו לחג, לדעתכ�, מדוע: לאור הדברי� שקראת� .ב

 _____________________? עבור�בציו� החג סימל מה ? החנוכה

_______________________________________ 

ענו , שבמדור )חפ�               כפתור (ובחפצי�  )תצלו�              כפתור (התבוננו בתצלו�  .3

 .ד�על השאלות ובצעו את המשימות שלצ

 

 : לסיכו� .4

מקומ� של החגי� ושל קיו� המסורת בהתמודדות האד� היהודי היה , לדעתכ�, מה

 ________________________________? בתקופת השואה

________________________________________ 

 

 

 :נקודות למחשבה •

 ?מהו נס �

עבור הילדי� ב נסהמשמעות של המילה , לדעתכ�, תהימה הי �

 ?שחיו בגטו

 ?קיבל חג החנוכה בתקופת השואה, לדעתכ�, איזו משמעות �
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 : סיכו� במליאה

הא� בתקופת השואה נשארו . המצווה�אנו מייחסי� משמעויות מסוימות לטקס בר •

 ? המצווה בתקופת השואה�בת/אילו משמעויות נוספות קיבל ציו� בר? המשמעויות כשהיו

כל בת .  לבגרותפי היהדות הוא שלב מעבר בי� ילדות�המצווה על�ברטקס : למורה(

. נחשבי� אחראי� למעשיה� וחייבי� בכל המצוות, 13 וב� בהגיעו לגיל 12המגיעה לגיל 

המצווה מסמל הטקס תהלי� של מעבר מהיות� ילדי� להפיכת� לאנשי� �יבעבור בנ

 .  תהלי� הנעשה בליווי מבוגר המנחה אות� במהלכו, בוגרי�

, פה שבה היו היהודי� סגורי� בגטאותשנוצרו ע� פרו+ המלחמה ובתקו, התנאי� הקשי�

אחריות כלפי עצמ� ולעתי� א  , אילצו את הילדי� לקבל על עצמ� אחריות למעשיה�

בתקופה זו . מבוגרי��למלא תפקידי� שוני� ולהפו� למעשה לילדי�, כלפי משפחותיה�

לעתי� כבר לא היו לה� הורי� ולא הייתה , רבי� מהילדי� כמו נזרקו לעול� המבוגרי�

אי� ספק , לכ�. דמות מבוגר שיכול היה ללוות את תהלי� המעבר שלה� מילדות לבגרות

טקס זה , המצווה שלה��שבעבור הילדי� המעטי� שהצליחו לחגוג בזמ� השואה את בר

  .) אורחות החיי�א� כי משמעות הטקס הייתה שונה כמו שאר, היה משמעותי ביותר

 ?תקופת השואהקיבל חג החנוכה ב, לדעתכ�, איזו משמעות •

מקומ� של החגי� ושל האירועי� המסורתיי� בהתמודדות האד� היה , לדעתכ�, מה •

 ? היהודי ע� הקשיי� בתקופת השואה


