(.

חזרו לרחוב )קישור בצד שמאל למטה
עד קצה הרחוב .ליד עמוד התאורה עומדי שני ילדי,
נועו בעזרת הח השמאלי
אוחזי ידיי :לחצו על הקישור והיכנסו דרכו למדור ילדי מבוגרי.
שבתחתית הרחוב.

 נית להיכנס למדור זה ג באמצעות הכפתור

 .1קראו את ההסבר והתבוננו בתצלו שלצדו:
• נקודה למחשבה:
מדוע ,לדעתכ ,נית לכנות את הילדי בתקופה זו "ילדי מבוגרי"?
על שאלה זו ננסה לענות בסיו הסיור במדור.

 .2א .התבוננו בתצלומי ובציור שבמדור )כפתור תצלו

וכפתור ציור

(

ובצעו את המשימות שלצד.
שימולב שבכל אחד מהמקורות הילדי נמצאי לבד ,בלי דמות מבוגר.
ב .תארו את הקשר בי הילדי כפי שבא לידי ביטוי בכל אחד מהמקורות.

בצילו_____________________________________ :
בציור______________________________________ :
 .3א .קראו את שירו של הנוש הכנבורג )כפתור שיר
הדר ושל ישראל ארנסט )כפתור על הנייר

( ואת עדויותיה של ישראל
( .בצעו את המשימות שלצד.

ב .לאור הדברי שקראת ,כתבו :מה גר לילדי להפו! ל"ילדימבוגרי"?

_________________________________________

(.

חזרו לרחוב )קישור בצד שמאל למטה
עד קצה הרחוב .בחלונות הקומה הראשונה של הבניי נראי
נועו בעזרת הח הימני
ילדי עובדי :לחצו על הקישור והיכנסו למדור עבודת ילדי.
 נית להיכנס למדור זה ג באמצעות הכפתור

1

שבתחתית הרחוב.

 .1קראו את ההסבר והתבוננו בתצלו שלצדו:

• נקודה למחשבה:
מדוע בחלק מהגטאות נאלצו הילדי לעבוד?

 .2א .התבוננו בתצלומי שבמדור )כפתור תצלו

( ובצעו את הפעילויות שלצד.

ב .במה עבדו הילדי בגטו? ____________________________
 .3צפו בעדויותיה של חסיה בדב ושל ישראל אביר )כפתור עדות
דבריה של שרה פלג ֿרֿזיסקינד )כפתור על הנייר

א.

( וקראו את

(.

מה היו הקשיי של הילדי בעבודת בגטו? ___________________
________________________________________

ב .כיצד מתארי הציורי שבמדור )כפתור ציור

( את הקשיי הללו? )היעזרו

בהסברי המופיעי לצד הציורי( _______________________
________________________________________

חזרו לרחוב )קישור בצד שמאל למטה
(.
עד קצה הרחוב .במרכז החומה נראי ילדי העוזרי
נועו בעזרת הח השמאלי
לחבר לעבור דר! פרצה בחומה :לחצו על הקישור והיכנסו דרכו למדור ילדי מבריחי.
 נית להיכנס למדור זה ג באמצעות הכפתור

אשר בתחתית הרחוב(.

 .1קראו את ההסבר ,התבוננו בתצלומי שבמדור )כפתור תצלו
בעדויותיה של דוד אפרתי ושל שמואל גל )כפתור עדות

( וצפו
(.

• נקודות למחשבה:
א .מדוע דווקא ילדי צעירי הפכו בגטו למבריחי?
ב .מה ,לדעתכ ,היו התחושות שליוו את הילדי שעסקו
בהברחת מזו אל הגטו?
ג .מה ,לדעתכ ,הרגישו ההורי שילדיה עסקו בהברחה?

2

א.

מדוע דווקא ילדי צעירי הפכו בגטו למבריחי? _______________
_______________________________________

ב.

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

_______________________________________
_______________________________________
ג.

מה ,לדעתכ ,הרגישו ההורי שילדיה עסקו בהברחה? ____________
_______________________________________

 .2א .קראו את השיר הרשק של סטפניה ניי )כפתור שיר
)כפתור על הנייר

( ואת עדותה של חנה

( ובצעו את המשימות שלצד.

ב .הא הרשק וחנה חוו את פעולת ההברחה באותו האופ? מדוע? _________
_________________________________________

 .3א .התבוננו בציור שבמדור )כפתור ציור

( ובצעו את המשימות שלצדו.

ב .כיצד ,לדעתכ ,מתאר הציור את תחושותיה של הילדי המבריחי? _______
________________________________________
לסיכו:
במהל! העבודה התוודענו לילדי אשר מהל! חייה הרגיל הופר וילדות הטבעית נקטעה.
•

מדוע ,לדעתכ ,נית לכנות את הילדי בתקופה זו "ילדימבוגרי"?

_________________________________________
_________________________________________
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