היכנסו לאתר ילדי בגטו  http://ghetto.galim.org.il/ולחצו על כפתור
לפניכ רחוב דמיוני המסמל את הגטו .תוכלו לנוע ברחוב באמצעות החצי שבצדיו.


הציורי המוארי ה שערי כניסה למדורי העוסקי בנושאי
שוני הקשורי לעול הגטו.



לכל אחד מהמדורי נית להיכנס ג באמצעות האייקו המתאי

שבתחתית הרחוב.
במהל השיעור נסייר במדורי השוני .המעבר ממדור למדור ייעשה דר הרחוב.
 .1נועו בעזרת הח השמאלי

אל דוכ העיתוני .לחצו על סרטי הזרוע התלויי

בדוכ והיכנסו דרכ למדור סימו היהודי.
 מתחת לציור הרחוב מצוירי אייקוני דרכ נית להיכנס למדורי השוני.
למדור סימו היהודי נית להיכנס ג באמצעות הכפתור
א.

שבתחתית הרחוב.

קראו את ההסבר והתבוננו בתצלו שלצדו :מדוע ,לדעתכ ,היה על היהודי

לענוד את האות המזהה ג בגטו? ______________________
______________________________________
ב.

קראו את עדויותיה של רות מינסקיֿֿסנדר ושל בלהה שפר )כפתור על הנייר
בצעו את המשימות וענו על השאלות שלצד.

עד קצה הרחוב.
 .נועו בעזרת הח השמאלי
 .2חזרו לרחוב
בקצה השמאלי של הרחוב מצוירת גדר תיל .היכנסו באמצעותה למדור סגירה ובידוד.
 למדור סגירה ובידוד נית להיכנס ג באמצעות הכפתור

שבתחתית

הרחוב.
א.

קראו את ההסבר ,התבוננו בתצלו שלצדו וצפו בעדויות המופיעות במדור
)כפתור עדות

ב.

(.

חסיה ב דוב ,זהבה צוקרמ וישראל אביר היו ילדי בתקופת השואה :כיצד ה

מתארי את הגירוש לגטו? _________________________
______________________________________
______________________________________
ג.

מה השינויי המתחוללי בחייו של ילד ע המעבר לגטו? __________
______________________________________
1

(,

ד.

מה ,לדעתכ ,הקשיי הנובעי משינויי אלו? _______________
______________________________________

 .נועו בעזרת הח הימני
 .3חזרו לרחוב
הקרובה ,ש עומד קהל רב .היכנסו דרכו למדור הצפיפות בגטו.
 למדור הצפיפות בגטו נית להיכנס ג באמצעות הכפתור

עד פינת הרחוב
שבתחתית

הרחוב.
א.

קראו את ההסבר ,התבוננו בתצלו שלצדו וצפו בעדויות המופיעות במדור
)כפתור עדות

ב.

(.

על אילו דברי ,לדעתכ ,נאלצו הילדי לוותר כשעברו להתגורר ע כל בני

משפחת בחדר אחד? __________________________
ג.

התבוננו בתצלו מספר ) 1כפתור תצלו

( ובציור )כפתור ציור

(

המופיעי במדור ובצעו את המשימות שלצד.
 .4חזרו לרחוב

 .נועו בעזרת הח הימני

עד קצה הרחוב.

בחלו הימני העליו נראית ילדה המציירת פרפר .היכנסו דר חלו זה למדור על כנפי
הדמיו.
 למדור על כנפי הדמיו נית להיכנס ג באמצעות הכפתור

שבתחתית

הרחוב.
א.

קראו את ההסבר :מה היו ,לדעתכ ,הנושאי שעליה חשבו ,כתבו וציירו
הילדי בגטאות? מדוע?

______________________________________
______________________________________
ב.

התבוננו בציור שציירה הנערה אווה )חוה( לובובה וקראו את שירו של פול פרידמ
)כפתור ציור

( .ענו על השאלה שלצד.

 .5חזרו לרחוב
זו הכניסה למדור הרעב בגטו.

 .לחצו על קבוצת הילדי האוחזי בידיה כלי אוכל.

 למדור הרעב בגטו נית להיכנס ג באמצעות הכפתור
הרחוב.
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שבתחתית

א.

קראו את ההסבר וצפו בעדויותיה של ישראל אביר ושל זהבה צוקרמ
(.
המופיעות במדור )כפתור עדות

ב.

ישראל אביר וזהבה צוקרמ היו ילדי בתקופת השואה :כיצד ה מתארי את
המצוקה שנגרמה בשל המחסור במזו? כיצד התמודדה משפחתו של ישראל

אביר ע המחסור? ____________________________
______________________________________
ג.

צפו בעדותו של שמואל גל )כפתור עדות )(2
של שרה פלג ֿרֿזיסקינד )כפתור על הנייר

ד.

( ,קראו את הקטע מתו ספרה
( וענו על השאלות שלצד.

מה היו הלבטי והקשיי הרגשיי שעמ נאלצו להתמודד הילדי בשל
המחסור במזו והרעב ששלטו בגטו?

______________________________________
______________________________________
 .6חזרו לרחוב

 .נועו בעזרת הח השמאלי

עד החומה

שבקצה הרחוב .סביב פרצה בחומה עומדי ארבעה ילדי .היכנסו דר הפרצה למדור
ילדי מבריחי.
 למדור ילדי מבריחי נית להיכנס ג באמצעות הכפתור
שבתחתית הרחוב.
א.

קראו את ההסבר ,התבוננו בתצלו שלצדו וצפו בעדויות המופיעות במדור
)כפתור עדות

( :מדוע הפכו הילדי לגיבורי הגטו?

ב.

_____________________________________
מדוע דווקא ילדי צעירי הפכו בגטו למבריחי? ______________
______________________________________

ג.

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

______________________________________

 .7חזרו לרחוב

 .נועו בעזרת הח הימני

עד קצה הרחוב.

דר חלונות הקומה התחתונה נראי ילדי העובדי סביב מכונת תפירה .היכנסו
דר חלונות אלו למדור עבודת ילדי.
 למדור עבודת ילדי נית להיכנס ג באמצעות הכפתור
שבתחתית הרחוב.
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א.

קראו את ההסבר וכתבו :מדוע נאלצו הילדי בגטו לעבוד? __________
______________________________________

ב.

התבוננו בתצלומי שבמדור )כפתור תצלו
על השאלות שלצד.

 .8חזרו לרחוב

( ,בצעו את הפעילויות וענו

עד קצה הרחוב.

 .נועו בעזרת הח הימני

בחלו הימני העליו נראית ילדה המציירת פרפר .היכנסו דר חלו זה למדור על כנפי
הדמיו.
 למדור על כנפי הדמיו נית להיכנס ג באמצעות הכפתור

שבתחתית

הרחוב.
א.

התבוננו בבול עלש פיטר גינ )כפתור חפ$

ב.

קראו את שירו של אברה )אברמק( קופלובי'" ,חלו" )כפתור שיר

( וקראו את ההסבר שלצדו.
(

וענו על השאלות שלצדו.
ג.

מהו הנושא המשות' המופיע ה בציורו של פיטר גינ" ,נו' ירח" ,ה בשירו של
אברמק" ,חלו"? מה ,לדעתכ ,מביא את שני הנערי לעסוק בנושא זה?

_____________________________________
_____________________________________
 .9חזרו לרחוב

 .דר חלונות הקומה העליונה נראי ילדי לומדי.

היכנסו דר חלונות אלו למדור בתי ספר בגטו.
 למדור בתי ספר בגטו נית להיכנס ג באמצעות הכפתור
א.

קראו את עדויותיה של יצחק רודאשבסקי ,אפרי דקל ושרה זלוראורב
)כפתור על הנייר

ב.

שבתחתית הרחוב.

( ,בצעו את הפעילויות וענו על השאלות שלצד.

התבוננו בתצלו שבמדור )כפתור תצלו

( וקראו את ההסבר שלצדו.

מדוע ,לדעתכ ,המשיכו היהודי לקיי בתי ספר בגטו ,למרות האיסור? )תוכלו

( __________________
להיעזר בהסבר שבראש המדור
_____________________________________
 .10חזרו לרחוב

והתקדמו מעט בעזרת הח הימני

 .בסמטה

הצרה שמעבר לכביש משחקי בכדור שלושה ילדי .היכנסו דר ציור זה למדור
משחקי ילדי.
 למדור משחקי ילדי נית להיכנס ג באמצעות הכפתור
הרחוב.
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שבתחתית

א.

קראו את הקטע מתו סיפורו של שלו אילתי על ילדותו בגטו קובנה )כפתור על
( ,בצעו את המשימה וענו על השאלה שלצדו.
הנייר

ב.

התבוננו במשחק המונופול מגטו טרזינשטאט ובבובתה של יעל רוזנר )כפתור חפ$
.

( וכתבו:

במה דומי המשחקי למשחק המונופול ולבובות שאת מכירי? ______
_____________________________________
במה ה שוני? _____________________________
_____________________________________

 .11חזרו לרחוב

.

שאלת סיכו
עתה ,ע סיו הסיור באתר ,בחרו באחד מהמקורות שהכרת במהלכו )ציור ,חפ ,שיר,
תצלו ,עדות על הנייר או עדות וידאו( וכתבו:




מה נית ללמוד מהמקור שבחרת על הילד או הילדה שלו ה שייכי? _______
_______________________________________
מה נית ללמוד מהמקור שבחרת על חיי הילדי בגטאות? ____________
_______________________________________
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