
  

                     ולחצו על כפתור il.org.galim.ghetto://http/ילדי� בגטו היכנסו לאתר 

  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 . 

 )ע ל הני יר                כפתור (קראו את  עדו יותי ה� של  יש ראל ארנסט  ושל  משה פ ורת   .א

 . �דובצעו את  המשימ ות 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 �

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

 ?בתקופת השואה

 ).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

עליה� ש ,�אילו אירועי. על אירועי� שנערכו בגטו בחג החנוכה רינגלבלו� כותב עמנואל .ב

? בה אנו חוגגי� את החג כיו�ש מזכירי� לכ� את הדר  ,הוא כותב

________________________________________ 

________________________________________ 

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

 ______________________? 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� שחיו בגטוב נסהמשמעות של המילה , לדעתכ�, תהימה הי �

 ?קיבל חג החנוכה בתקופת השואה, לדעתכ�, איזו משמעות �

 ).הכיתב(במליאה  ובהמש� נדו� בשאלות אל

2 


