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מזוודת הזיכרון
זיכרון השואה לבתי ספר יסודיים

התוצאות האומללות והנוראיות של מלחמת העולם השנייה מלוות אותנו גם היום, 

עשורים לאחר שהסתיימה, בזכות הציווי המהדהד "לזכור ולא לשכוח". מערכי 

השיעור שלפניכם עוסקים בזיכרונות. באמצעות זיכרונותיהם של אלו שהיו ילדים 

ובני נוער בתקופת השואה, נפתח בפני התלמידים פתח שדרכו יוכלו ללמוד 

על החיים שלפני המלחמה, על השינוי שהמלחמה הביאה עמה, על תקופת 

המלחמה ועל ימי השיקום שלאחריה. במרכז המערכים עומדות עדויות של ניצולים, 

ובעזרת נקודת המבט שלהם נתבונן יחד בדרך שבה התעצב גורלו של העם היהודי. 

הזיכרונות אינם רק כלי ללמידה, אלא הם עצמם התכלית; באמצעותם אנו 

יכולים להנחיל ערכים. כשם שזיכרון יציאת מצרים והעברתו מדור לדור מסייעים 

להנחיל את ערך החירות, כך זיכרון השואה והעברתו לתלמידים מסייעים לנו 

בהנחלת ערכים הומניסטיים ובהם הרעיון של "חביב האדם שנברא בצלם" 

)משנה אבות ג, יד(.  

כתלמידים וכמחנכים יהודים אשר חיים בארץ ובעולם אנחנו מהווים חוליה בשרשרת 

מסירת הזיכרונות, ובאמצעות למידה משותפת נוכל להעמיק את הבנתנו. 

העמקת ההבנה מתאפשרת הודות לרעיון המרכזי בלמידה של כיתות תאומות 

– "חלון ומראה". כאשר אנו לומדים יחד עם כיתה מעבר לים, זו הזדמנות לפתוח 

חלון לעבר תרבות אחרת ובו בזמן להציב לפנינו מראה שתסייע לנו להכיר את 

עצמנו טוב יותר. 

הרב יוסף דב סולובייצ'יק, בנאום שנשא בשנת 1955, מבדיל בין שני סוגי ברית 

שנכרתו בין עם ישראל לבין האלוהים: ברית גורל וברית ייעוד. הראשונה כפויה על 

האדם, והשנייה מציינת אידאל שאדם פונה אליו מרצונו החופשי. האדם היהודי 

מממש את האידאל בדרך של "הידמות לבוראו על ידי התעלות על עצמית". 

אפשר לראות באחריות שאנו כמחנכים מקבלים על עצמנו לשאת את זיכרון 

השואה מימוש של האידאל זה. 

שני מערכי השיעור שלפניכם מספרים את סיפוריהם של ילדים שחיו בתקופת 

השואה, ובאמצעותם התלמידים יכולים להתוודע לתפקידו של הזיכרון בחיינו. 

כמו כן, התלמידים נחשפים לאפשרות הבחירה שיש לאנשים, האפשרות לבחור 

את הדרך שבה יפעלו, ודרך אפשרות הבחירה התלמידים מעמיקים את הבנתם 

בנושא הזהות. נוסף על כך, במהלך השיעור התלמידים מתוודעים למושג חסד. 
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לפני השיעור חשוב לתאם עם המורה של הכיתה התאומה את החלפת 

התוצרים. 

מטרות
הבנת תפקידו של הזיכרון בשימור היסטוריה של עם;  .1

התוודעות לאירוע בעל משמעות בהיסטוריה של העם באמצעות היכרות עם   .2

דמות ועם סיפור חייה;

היכרות עם המושג "חסידי אומות העולם" ועם משמעות מעשיהם;  .3

בירור אישי ערכי הנוגע לחסד ולסיוע לנזקקים;  .4

הבנת התפקיד המשותף שלנו ושל תלמידים יהודים שגרים במדינה אחרת   .5

בנוגע לזיכרון של עם. 

פתיחה
נספר לתלמידים שהיום נכיר את סיפור ילדותה של חנה, שגדלה בפולין בתקופת 

מלחמת העולם השנייה, המלחמה שבמהלכה התרחשה השואה. נשמע איך 

היא חיה לפני המלחמה ובמהלכה, ודרך הסיפור שלה נלמד על מעשים טובים 

שעשו אנשים לא יהודים כדי לעזור ליהודים בתקופת השואה.  

נספר שאת השיעור שאנחנו לומדים היום, לומדים גם ילדים מכיתה שנמצאת 

בארץ אחרת. אם זוהי פעילות הקשר הראשונה שאנו מקיימים במסגרת כיתה 

תאומה, נספר לתלמידים באיזו כיתה, באיזה בית ספר ובאיזו מדינה מדובר. 

נספר כי בסוף השיעור נשלח להם חומרים שנכין, והם ישלחו לנו את מה שהם 

יכינו; ובשיעור הבא נוכל לראות את הדברים ולשוחח על המשותף והשונה בינינו 

לבינם. נאפשר זמן לשאלות ונענה עליהן. 

)5 דקות( 

מפגש ראשון

חסידי אומות העולם
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הכרות עם זכרונות
נשאל את הילדים מהו זיכרון? מתי משתמשים בו? למה הוא חשוב?

נאסוף תשובות ונכתוב אותן על הלוח.

נאמר - היום נכין יחד חוברת זיכרונות של הכתה כך שכל אחד יוכל להתאמן 

בהעלאת זיכרונות מהתקופה בה היה בגן הילדים. אם נרצה, נוכל לשלוח את 

החוברת לכתה השותפה כך שיוכלו להכיר אותנו. נוכל גם לפתוח את החוברת 

בעוד שנה ולבדוק מה אנחנו עדיין זוכרים ומה החוברת עזרה לנו לזכור. את 

החוברת נכין בצורה של מצגת. כל תלמיד יקבל דף במצגת שאותו הוא צריך 

למלא. 

את המצגת נכין באמצעות יישום המצגות של Google, השימוש במצגות פשוט 

מאוד. הוראות שימוש נמצאות כאן:

https://www.youtube.com/watch?v=YtDGiAey2qc

דף במצגת המשותפת

שם: _______________________________________________________________________________

נולדתי ב ____________________________     בשנת _______________  
                            מדינה

להוריי  ____________________________ ו ____________________________ 
                    שם האם                              שם האב

שני זיכרונות שמלווים אותי:

הראשון קשור אליי ואל משפחתי

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

השני קשור ליישוב שבו אני גר/ה 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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לאחר שהתלמידים יסיימו להכין את הדף, נבקש מאלו שמעוניינים בכך לשתף 

בזיכרונות. נשאל - מדוע אנחנו זוכרים דברים מסוימים ואחרים לא? במה זה 

תלוי? האם יש סיפורים שאנחנו זוכרים רק בגלל שסיפרו לנו עליהם ולא זוכרים 

את האירוע עצמו? האם יש דברים שאנחנו זוכרים אבל מעדיפים לשכוח ? מה 

התפקיד של הזיכרון בחיים שלנו? 

הכרות עם דמות 
לאחר שכל תלמיד יכין את הדף במצגת המשותפת.נקריא לתלמידים את 

שלושת העמודים הראשונים מהספר "רציתי לעוף כמו פרפר. סיפורה של חנה 

גפרית. רסיסי ילדות מתקופת השואה" בהוצאת יד ושם. 

קישור לספר המלא: 

http://education.yadvashem.org/gimel-dalet/pdf/butterfly.pdf

לפני הקריאה נאמר לתלמידים: היום נספר את סיפורה של חנה. לשמחתנו, 

חנה שרדה את השואה ונשארה בחיים. היא עלתה לישראל, חיה בעיר תל 

אביב, למדה להיות אחות ועבדה בקופת חולים, נישאה וילדה בן. כיום היא 

סבתא לנכדים.

לפני כמה שנים היא סיפרה את סיפור ילדותה לסופרת, והסופרת כתבה עליה 

ספר. הספר נקרא "רציתי לעוף כמו פרפר". מי שירצה יוכל לקרוא את הסיפור 

כולו. כעת אקריא לכם את העמודים הראשונים. 

מומלץ להקרין על הלוח את עטיפת הספר ואת עמודים 3–4 שבהם מופיעות 

תמונותיה של חנה כילדה וכאישה בוגרת.
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חנה הוא שמי.
בילדותי קראו לי ַחנְֶצ'ָקה.

נולדתי בפולין בשנת 1935, להוריי ֶהְרְשל וִזיְסל ֶהְרְשקֹוִביץ.

ַיאָלה-ַראְוְסָקה עם עוד הרבה משפחות יהודיות ומשפחות  גרנו בעיירה ּבְ

פולניות, שנות ילדותי הראשונות עברו עליי בעיירה ביאלה-ראווסקה שבפולין.

הרבה שנים חיו היהודים בעיירה, בשכנות לתושבים הפולנים. הוריי ואני גרנו 

בבית ברחוב הראשי. מול ביתנו גרה עוד משפחה יהודייה, משפחת נוימן. סבתא 

גרה במרכז העיירה, ליד השוק, והדודות שלי גרו בשכונה שתושביה היו יהודים. 

אָשה, שכניי הפולנים. אהבתי לשחק ִאתם  חבריי הטובים היו ַמאִריָשה, ַיאנֶק וּבַ

במחבואים ולהתחבא בין ענפי העצים שבבוסתן שמאחורי ביתנו. שם הייתי 

עוקבת אחרי חגבים ומיני חרקים המובילים מזון למחבוא שלהם. פעמים, מרוב 

עניין וסקרנות, הייתי שוכחת שאני באמצע משחק מחבואים. רק הקריאות של 

ַמאִריָשה וַיאנֶק, שחיפשו אותי, החזירו אותי למשחק שלנו.

בקצה העיירה שלנו זרם נהר. בחורף, כשֵמי הנהר קפאו, החלקנו על פני הקרח; 

ובאביב, כשהקרח הפשיר, היינו משיטים בנהר סירות עשויות נייר ורצים אחריהן 

לאורך הגדה, עד שנעלמו מעינינו. כל תושבי העיירה אהבו אותי. הייתי ילדה 

ער מתולתל ולחיים סמוקות, כי כל מי שפגש בי היה  עליזה וחייכנית, בעלת שֵׂ

שואל לשלומי וצובט צביטה של חיבה בלחיי. ידעתי לשיר ולדקלם המון שירים 

בפולנית; וכשהייתי מבקרת עם הוריי אצל קרובי משפחה או ידידים, הייתה 

אימא מבקשת שאשיר או אדקלם לפני כולם. לא תמיד הסכמתי לעשות זאת. 

הרבה פעמים העדפתי להמשיך לשחק עם הילדים. את כל השירים והדקלומים 

שכחתי לאחר שחיי השתנו. מלחמה קשה פרצה וילדותי הנפלאה אבדה.

)מתוך: רציתי לעוף כמו פרפר, הוצאת בית הספר המרכזי להוראת השואה, יד ושם(
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נשאל את התלמידים 
הסיפור הזה הוא ספר הזיכרונות של חנה. למה אנחנו לומדים אותו? נרשום חלק 

מהתשובות על הלוח. 

נספר לילדים שבזכות הזיכרונות של חנה ושל אנשים אחרים, אנחנו יכולים 

היום, יותר משבעים  שנים מאז פרוץ המלחמה, ללמוד מה קרה במהלך 

המלחמה ולהכיר את ההיסטוריה של העם שלנו. סיפורי הילדים מהתקופה 

שקדמה למלחמה מאפשרים לנו ללמוד על החיים שהיו להם לפני המלחמה. 

אנחנו מתוודעים לילדים שהיו להם חיים מלאים ועולם עשיר המכיל זיכרונות 

אישיים, משפחתיים וקהילתיים. הזיכרונות חשובים גם לנו השומעים וגם 

לאנשים שמספרים אותם; חשוב להם לדעת שיש אנשים שמעוניינים לשמוע 

את סיפורם וללמוד.

הכרות עם מקום 
נשאל את התלמידים איך הם מדמיינים את העיירה ְּבַיאָלה ַראְוְסָקה, שבה גדלה 

חנה בילדותה. נשאל איך לדעתם נראית העיירה, מה יש בה, כמה אנשים חיים 

בה וכדומה. נפתח את תוכנת Google Earth ונקליד בשורת החיפוש את שם 

העיירה: Biała Rawska, Polska )ביאלה ראווסקה(. נקרין את התוצאה על הלוח 

ונראה לתלמידים איך נראית העיירה היום. בעזרת התוכנה ניתן "לטייל" במקומות 

שונים בעיירה. נספר לתלמידים שבשנים האחרונות חיים בביאלה ראווסקה בערך 

3,000 אנשים ושהאיש הכי חזק בעולם נולד שם )מאריוש פודזיאנובסקי(. 

הצעה: אם הזמן מאפשר, ניתן להראות לתלמידים את הרחוב שבו נמצא בית 

הספר/בית הכנסת של הכיתה התאומה.

)10 דקות(

חסידי אומות העולם
נמשיך לספר לתלמידים על חנה. נספר כי לאחר שהמלחמה התחילה, נאלצו 

כמעט כל היהודים שחיו בעיירה לעבור לגטו. הגרמנים שרפו את בית הכנסת 

שלהם, וחלק מהאנשים נשלחו למחנות ובהם סבתא של חנה והדודות שלה. 

חנה והוריה המשיכו לחיות בעיירה תקופה מסוימת, אבל כעבור זמן הם הבינו 

שמתכוונים לגרש את כל היהודים, ולכן הם ברחו והסתתרו בתוך דיר חזירים. 

כאשר נהיה מסוכן גם שם, חנה ואימא שלה ברחו לעיר ורשה והתחפשו לפולניות.
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הגעתי  עם אימא לעיר ורשה. איש לא זיהה שאנחנו יהודיות. פנינו לרחוב ֶזֶלְזנָה, 

לבית מספר 64. שם, בקומה השישית, גרה משפחת ְסקֹוְברֹונֶק. גברת סקוברונק 

הייתה אחות של מֹוַשְלקֹוָבה, שכנתנו בעיירה. משפחת סקוברונק הסכימה 

שנגור בביתה. ]...[ שנתיים גרנו ִאתם. שנתיים לא יצאנו מפתח הבית. שנתיים 

אָשה  לא הלכנו בדירה. שנתיים לא התקרבנו לחלון. שנתיים לא הביאו ַחְנָקה וּבַ

]הבנות של המשפחה[ חברות הביתה. אסור היה לספר לאיש שאנחנו בדירה. זה 

היה סוד החיים. ]...[ כשאורחים ביקרו בדירה, אימא ואני היינו מסתתרות בתוך 

ארון הבגדים. פעם הגיע אורח בהפתעה. אימא ואני לא הספקנו להגיע לארון, 

ונכנסנו לתוך ארגז הפחמים. גברת ְסקֹוְברֹונֶק ישבה על המכסה, עד שהאורח 

הלך. לפעמים היינו יושבות שעות בתוך הארון, לא זזות ולא מוציאות הגה מפינו. 

בתוך ארון הבגדים, הייתי מדמיינת שאני גמד קטן ביער, לבוש בבגד כחול וכובע 

אדום עם פונפון. ואני מטיילת בין הפרחים, שותה טל ומזהה כל פרח על-פי 

הריח שהוא מדיף...

היה לנו עוד הסכם: אם וכאשר יחפשו הגרמנים יהודים, ויגיעו אל הקומה 

הרביעית, נרד אימא ואני, מהדירה שבקומה השישית אל הקומה החמישית 

ונקפוץ... כדי שלא ֵידעו שבאנו ממשפחת ְסקֹוְברֹונֶק ולא יענישו אותם 

על שהסתירו אותנו. יום אחד חיפשו הגרמנים בבניין. הם הגיעו עד הקומה 

הרביעית. אימא אחזה בידי בכוונה לרדת לקומה החמישית, כפי שהבטחנו. 

ַחְנָקה ְסקֹוְברֹונֶק עצרה בעדנו. היא לקחה סולם גדול, והורתה לנו לעלות אל 

גגון הבית. 

ישבנו שם.

לאחר שעה קראה לנו ַחְנָקה לרדת. 

כשחזרנו לדירה, סיפרה ַחְנָקה שהגרמנים הגיעו עד הקומה החמישית... וירדו. 

אימא, חנקה ואני פרצנו בריקוד סוער. זה היה ריקוד של שחרור, של שמחה, 

ריקוד של התגברות על כוחות הרשע. 

)מתוך: רציתי לעוף כמו פרפר, הוצאת בית הספר המרכזי להוראת השואה, יד ושם(
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נשאל את התלמידים
מה למדתם מהסיפור?  .1

נאסוף תשובות שיסכמו את סיפורה של חנה במילים של הילדים. אם נגלה   

שהסיפור לא הובן, נחזור על החלקים החסרים.

מדוע לדעתכם חנה ואימא שלה היו צריכות להתחבא?  .2

נאסוף תשובות מן התלמידים. אם יהיה צורך נשלים: היו שתי סיבות לכך שהן   

נאלצו להתחבא. ראשית, הן חששו לחייהן – ליהודים אסור היה להיות שם. 

כל היהודים גורשו וחיו בגטאות או במחנות. אם הן היו מתגלות, היו מגרשים 

אותן. שנית, אסור היה לפולנים לעזור ליהודים להתחבא. אם היו מגלים את 

חנה וִאמה, משפחת סקוברונק הייתה יכולה להיענש, להיכלא ואפילו להיהרג.

מה לדעתכם היה הקושי הגדול ביותר של משפחת סקוברונק?   .3

נאסוף תשובות מן התלמידים. אם יהיה צורך נשלים: הם היו פולנים ולא היו   

חייבים להסתכן. על הקושי הקיים ממילא בזמן מלחמה הם הוסיפו לעצמם 

קושי שלא היו מחויבים לו. בנוסף לכך, הבנות נאלצו לא להביא חברות הביתה 

בכלל במשך שנתיים. דמיינו לעצמכם ששום חבר או חברה לא באים לבקר 

במשך שנתיים בגלל אנשים שאפילו לא הכרתם קודם. 

חנה מתארת את הריקוד ואומרת שזה היה "ריקוד של התגברות על כוחות   .4

הרשע". מי לדעתכם התגבר על כוחות הרשע? איך אתם חושבים שנראה 

ריקוד כזה? 

נאמר: בתקופת המלחמה היו אנשים לא יהודים שעזרו ליהודים בכל מיני 

דרכים. היו כאלו שנתנו להם אוכל בסתר, היו כאלו שהפנו את היהודים לאנשים 

אחרים שיוכלו לעזור להם, כמו מושלקובה, השכנה שלהם, ששלחה את חנה 

וִאמה למשפחת סקוברונק בוורשה. היו כאלו שנתנו ליהודים מחסה ללילה אחד 

או יותר. כל מי שעזר ליהודים הסתכן מאוד, כיוון שזה היה אסור. מי שנתפס, 

נענש בחומרה רבה. זה היה מצב מסובך מאוד. היו פולנים שראו שמתעללים 

ביהודים ורצו לעזור, אבל אם הם היו עוזרים ונתפסים, הם היו עלולים למות 

בעצמם. למרות זאת, היו אנשים, כמו משפחת סקוברונק, שלקחו את הסיכון 

ועשו מאמצים רבים כדי להגן על יהודים. הם החביאו אותם במקומות שונים, 

דאגו להם לאוכל ולשאר צורכיהם וסייעו להם לשרוד את המלחמה הנוראה. כפי 

שראינו בסיפור של חנה, במקרים רבים כל המשפחה התגייסה, לא רק ההורים. 

התפיסה שצריך לעזור הייתה שגורה בבית והיוותה חלק מהחינוך של הילדים. 
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אנשים שסייעו ליהודים ופעלו להצלתם תוך סיכון חייהם נקראים "חסידי אומות 

העולם".

)פרטים נוספים על חסידי אומות העולם, כגון כמה מנו, כיצד פעלו ועוד אפשר 

)http://www.yadvashem.org/yv/he/righteous/index.asp :לקרוא כאן

נשאל את התלמידים למה הם נקראים כך לדעתם. נאסוף תשובות מהתלמידים, 

ואם יהיה צורך, נוסיף:

חסיד הוא אדם שעושה מעשי חסד. מעשה חסד הוא מעשה שנובע מטוב לב 

ומטרתו להיטיב עם האחר, בלא כל תמורה. 

אומות העולם הם כל האנשים שאינם יהודים. 

)המקור למונח מורכב יותר, אולם לצורך השיעור ניתן להסתפק בהסבר זה. 

כאמור, ניתן להרחיב ולהעמיק בנושא באתר יד ושם(.

חסידי אומות העולם מקבלים מדליה מיוחדת שעליה מוטבע שמם ותעודת 

כבוד. נוסף על כך, שמם נחקק בגן חסידי אומות העולם במוזיאון 'יד ושם' אשר 

נמצא בירושלים. 

)15 דקות( 

עבודה בקבוצות )חברותות( 
על מנת להעמיק בלמידה ולייצר קבוצת שווים לומדים, שבה לכל קול יש 

חשיבות שווה, נוהגים כבר שנים ביהדות ללמוד בחברותא. נתנסה גם אנחנו 

בלמידה בחברותא. נחלק את הכיתה לקבוצות המונות 3–4 תלמידים. כל 

קבוצה )חברותא( תקבל דף ובו כמה טקסטים. נבקש מן התלמידים לקרוא את 

הטקסטים, ללמוד אותם יחדיו ולענות על השאלות המצורפות. עם סיום הלמידה, 

נבקש מכל קבוצה לשתף בתובנות שגיבשו בעקבות הקריאה. נדגיש לתלמידים 

כי אין תשובה אחת נכונה לשאלות המצורפות, והחשיבות של הלימוד המשותף 

טמונה בהקשבה למספר רב של קולות ודעות. הטקסטים מצורפים בנספח 

)מפגש ראשון נספח א'(.
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בראשית פרק כד'

פסוק י"ד: ְוָהָיה ַהַּנֲעָר, ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליָה ַהִּטי-ָנא ַכֵּדְך ְוֶאְׁשֶּתה, ְוָאְמָרה ְׁשֵתה, ְוַגם-
ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה--אָֹתּה הַֹכְחָּת, ְלַעְבְּדָך ְלִיְצָחק, ּוָבּה ֵאַדע, ִּכי-ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם-ֲאדִֹני.

זהו פסוק מפרשת חיי שרה בספר בראשית. אברהם שולח את עבדו לחפש 

אישה לבנו יצחק. העבד מתכנן להמתין ליד הבאר לנערות שבאות לשאוב מים, 

ולבקש מהנערה שיפגוש שם לתת לו מים. אם היא תציע מים גם לו וגם לגמלים, 

הוא ֵידע שהיא הכלה המיועדת ליצחק ויבין כי אלוהים עשה חסד עם אברהם 

אדונו. בהמשך הסיפור רבקה הנערה באה לבאר, והיא אכן מציעה מים גם לו וגם 

לגמליו. 

בראשית פרק מ'

פסוק י"ד: ִּכי ִאם-ְזַכְרַּתִני ִאְּתָך, ַּכֲאֶׁשר ִייַטב ָלְך, ְוָעִׂשיָת-ָּנא ִעָּמִדי, ָחֶסד; ְוִהְזַּכְרַּתִני, 

ֶאל-ַּפְרעֹה, ְוהֹוֵצאַתִני, ִמן-ַהַּבִית ַהֶּזה. 

זהו פסוק מפרשת וישב בספר בראשית. לאחר שיוסף הגיע למצרים, הוא נשלח 

לכלא. בכלא הוא פותר את חלומותיהם של שר המשקים ושל שר האופים. שר 

המשקים מרוצה מפתרון החלום, ויוסף מבקש ממנו שיעשה עמו חסד. הוא 

מבקש שכאשר שר המשקים ישתחרר מן הכלא, הוא יזכיר לפרעה שיוסף נמצא 

עדיין בכלא ויבקש ממנו לשחרר אותו

 

הושע פרק ו

פסוק ו: ִּכי ֶחֶסד ָחַפְצִּתי, ְוֹלא-ָזַבח; ְוַדַעת ֱאֹלִהים, ֵמעֹלֹות. 

בפסוק הזה ִמספר הושע, אומר הנביא הושע לעם שאלוהים מעדיף שהם יעשו 

חסדים ולא יקריבו קורבנות בבית המקדש )זבח(. כאשר ָחרב בית המקדש, 

החליפו התפילות את עבודת הקורבנות. לכן, פרשנות חדשה לפסוק הזה היא 

שאלוהים מעדיף שהעם יעשה מעשי חסד ולא רק יתפלל. 
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ִקראו את שלושת הקטעים וענו יחד על השאלות. 
בקטע הראשון, עבד אברהם אומר שאלוהים עשה חסד עם אדונו אברהם. האם   .1

לדעתכם גם רבקה עשתה ִעמו חסד? מדוע? 

יוסף מבקש ששר המשקים יזכיר אותו באוזני פרעה. מדוע יוסף רואה בזה מעשה   .2

חסד? 

מה הקושי שרבקה מתמודדת ִאתו כאשר היא מציעה מים לעבד אברהם ולגמליו?   3

ומהו הקושי ששר המשקים יתמודד ִאתו אם יפנה לפרעה בעניין יוסף?

למה לדעתכם אלוהים מעדיף חסד על פני הקרבת קורבנות ותפילות?   .4

האם יש קשר בין החסדים הללו למעשיהם של חסידי אומות העולם?   .5

)20 דקות( 

שיתוף במליאה 
נבקש מהתלמידים לשתף בתשובות. נשאף לשתף מספר רב של תלמידים. 

נזכיר כי התשובות הן הבעת דעה וחשוב לנו לשמוע מספר רב של דעות.

נאסוף את תשובות התלמידים. אם יהיה צורך נרחיב.

התלמידים עשויים לענות בשתי דרכים:   .1

רבקה עשתה חסד עם עבד אברהם כיוון שלא הכירה אותו. היא לא הייתה  א. 

חייבת לתת לו מים, ובוודאי לא לגמליו. היא התאמצה מאוד למלא את הכד 

ולהשקות אותו ואת הגמלים. 

רבקה לא עשתה ִעמו חסד כיוון שכנראה ראתה שמדובר באיש עשיר  ב 

וחשבה שאולי תצליח להרוויח משהו מכך שתיתן לו מים.

ייתכן שהתלמידים יחשבו על תשובות נוספות.   

יוסף יודע שלשר המשקים אין שום סיבה להזכיר את שמו באוזני פרעה, ולכן   .2

פונה לרחמיו.

רבקה מתמודדת עם הקושי הפיזי של מילוי הכדים, וייתכן שהיא אף מאחרת   .3

לשוב לביתה בשל כך. שר המשקים עשוי לחשוש מתגובת פרעה; כיוון שכבר 

הצליח להשתחרר מן הכלא, הוא עשוי לחשוש שפרעה יחזיר אותו לשם אם 

יחשוב שהוא מקורב ליוסף. 
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בתפילות על פי רוב יש הודיה ובקשות, אין מעשה אקטיבי. עשיית חסד   .4

וטוב עם אחרים תעזור לחברה שלנו להיות טובה יותר. מובן שבקרב אנשים 

מאמינים ישנה חשיבות גם לתפילה, אולם הפסוק מזכיר לנו שלא די בתפילה 

בלבד, ואם יש צורך לבחור – מעשים טובים עדיפים על תפילה. 

אנו רואים שבכל הדורות היו אנשים שעשו מעשים טובים ומעשי חסד. התורה   .5

וספרי ההיסטוריה מזכירים לנו את זה ומעודדים את כולנו להשתדל להרבות 

בחסדים. 

לסיכום הדיון, ובהתאם לזמן העומד לרשותכם, ניתן להאזין לשיר "כולנו זקוקים 

לחסד". להלן הקישור לשיר ביו-טיוב:

https://www.youtube.com/watch?v=rROZKLwxLss

בשיר נאמר: "שמה שניתן אי פעם, לא יילקח לעולם". נשאל: ְלמה הכוונה 

לדעתכם? נתמקד בכך שמעשי חסד נשארים בלב המקבלים אותם לעולם, ואיש 

אינו יכול "לקחת אותם בחזרה". 

)10 דקות(

יצירה והכנת תוצרים למשלוח
בשיעור זה יש שתי אפשרויות של יצירה משותפת עם הכיתה התאומה. עליכם 

לבחור אפשרות אחת, בתיאום עם המורה של הכיתה התאומה.

בכל אפשרות שנבחר חשוב שנדגיש לתלמידים את העובדה שגם אנחנו וגם 

התלמידים מהכיתה התאומה שייכים לעם היהודי. גם אנחנו וגם הם חיים 

כמה עשורים לאחר שהתרחשה השואה, ויש לנו תפקיד משותף לשמר את 

הזיכרונות, כדי שגם הדורות הבאים יכירו את ההיסטוריה של העם שלנו וילמדו 

ממנה. תלמידי שתי הכיתות יחד יתחייבו להשתדל לפעול לפי עקרונות החסד 

שלמדו בשיעור זה. כדאי שהתחייבות זו תבוא לידי ביטוי ביצירה. 
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אפשרות אחת - עיצוב מדליה לחסידי אומות העולם

כל תלמיד יקבל דף שמצוירים עליו שני עיגולים. דוגמה לעיגולים ניתן למצוא 

בנספח )מפגש ראשון נספח ב'(. נבקש מהתלמידים לעצב מדליה חדשה 

לחסידי אומות העולם. נדגיש כי במדליה צריך לבוא לידי ביטוי עקרון החסד 

והוקרת התודה של עם ישראל למצילים. נבקש מהתלמידים לחשוב – לפני 

עיצוב המדליה – מה חשוב להם להביע באמצעותה, ולאחר מכן לעצב את שני 

הצדדים שלה.  

נצלם את כל המדליות ונכין מהתמונות מצגת. את המצגת נשלח לכיתה 

התאומה. לאחר שנצלם את המדליות, נכין עם התלמידים, בתוך הכיתה או 

מחוצה לה, קיר כבוד כיתתי לחסידי אומות העולם. על הקיר נתלה את כל 

המדליות שעיצבו התלמידים. 

אפשרות שניה - יצירת פרפרי חסד 

כמיליון וחצי מתוך שישה מיליון הנרצחים בשואה היו ילדים תמימים וחסרי ישע, 

שלא הספיקו לממש את חלומותיהם. גברת סו קלאו מפורטו ריקו, פעילה 

מרכזית בקהילה היהודית המקומית, יזמה מפעל הנצחה לזכרם. בהשראת 

השיר "הפרפר", שכתב פאוול פרידמן בעת שהיה כלוא בגטו טרזינשטט, בחרה 

גברת קלאו בפרפר כסמל לילדים שנרצחו בשואה. הגברת קלאו נעזרה במרכז 

הרפורמי לדת ומדינה ובאגף החינוך של התנועה ליהדות מתקדמת כדי להפיץ 

את היוזמה. היוזמה מעודדת ילדים ברחבי העולם, יהודים ולא יהודים, לצבוע 

ולקשט פרפרי נייר במטרה לאסוף מיליון וחצי פרפרים – כל ילד מקשט פרפר 

נייר אחד וכותב בתחתית הכנף השמאלית את שמו, את גילו ואת עיר מגוריו. 

השאיפה היא שילדי העולם ִייצרו מיליון וחצי פרפרים מעוטרים במשך עשר שנים 

כדי שכל ילד וילדה שנספו בשואה יזכו להיזכר כבעלי חלומות, חירות ותקווה. 

פרויקט הזיכרון הזה כמו משיב לילדים את הזכות לחיים, נותן תוקף לחיי חירות 

וחופש ותקווה לעולם מתוקן ומוסרי יותר. אנו מזמינים אתכם ליצור פרפרים 

ולתעד אותם כדי שנוכל כולנו ליהנות מהיצירה המגוונת ומהצבעוניות שעושים 

את הזיכרון המר והמורכב ביותר של העולם היהודי למסר פלורליסטי המחנך 

לאהבת אדם.
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להרחבה מומלץ לצפות בסרטון המביא ריאיון עם עדינה שנייצר, אלמנתו של 

פאוול פרידמן ז"ל, ומציג את הפרויקט "פרפרים צובעים את הזיכרון".

http://www.youtube.com/watch?v=XJa43mLhRNo&list=UUinWkErOxLgB

dkGxD0EY64A&index=34

כל תלמיד יקבל פרפר אחד )מצורפת דוגמה בנספח(, יעטר אותו ויכתוב עליו 

מעשה חסד שהוא ישתדל לעשות. נבקש מן התלמידים לעמוד בשורה ושכל 

תלמיד יחזיק את הפרפר שיצר. נצלם במצלמת הטלפון כל תלמיד עם הפרפר 

שלו ונשלח את הסרטון שהתקבל לכיתה התאומה. 

סיכום 
בתחילת המפגש דיברנו על זיכרונות. ראינו כיצד זיכרונותיה של חנה יכולים ללמד 

אותנו על התקופה שבה היא חיה. )במהלך השיעור גם הכנו ספר זיכרונות של 

תלמידי הכיתה(. בעזרת סיפורה של חנה למדנו גם על חסידי אומות העולם. 

העמקנו בפירוש המילה "חסד" והבנו כי חסידי אומות העולם עשו מעשים 

חשובים שהשפיעו ועודם משפיעים על חייהם של יהודים רבים. נזכיר לתלמידים 

כי ניתן לקרוא את סיפורה המלא של חנה באתר של יד ושם בקישור הזה: 

 http://education.yadvashem.org/gimel-dalet/pdf/butterfly.pdf

כמו כן, נאמר לתלמידים כי בסוף הספר חנה מזמינה את הקוראים לכתוב 

לה מכתב בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני. שתי הכתובות מופיעות בספר. 

תלמידים המעוניינים לעשות זאת, מוזמנים. אפשר לבקש מהמורה לשפה לסייע 

לתלמידים בכתיבת המכתבים בעזרת כללי כתיבת מכתב. 

הקבוצה גם יכולה לתאם מפגש עם חנה. מומלץ לפני המפגש לבקש 

מהתלמידים מהכיתה התאומה לשלוח שאלות שהתלמידים הישראלים יוכלו 

לשאול אותה. לאחר המפגש חשוב לשלוח אליהם את התשובות.  
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שיעור זה מציע לבחירתכם אחת משתי אפשרויות:

להכין חומרים לשיעור, בתיאום עם המורה של הכיתה התאומה, כדי שבשיעור  א. 

עצמו יהיו ברשותכם תוצרים של תלמידי הכיתה התאומה ותוכלו לעבד אותם 

בזמן הדיון הכיתתי. אם תבחרו באפשרות הזאת, ההוראות הרלוונטיות 

למערך יופיעו בצבע ירוק. 

להכין חומרים תוך כדי השיעור ולשלוח אותם בסיומו. ב. 

למרות הקושי הכרוך בכך, אנחנו ממליצים לבחור באפשרות הראשונה כיוון   *

שהיא תעשיר את הדיון ותוסיף עומק ועניין לקשר בין הכיתות.

הכנה לשיעור
בקשו מהתלמידים שיחשבו על ארבעה מרכיבי זהות שהכי חשובים 

להם. מומלץ לחשוב על מרכיבים אלו בעזרת ההורים. כל תלמיד יכתוב 

את ארבעת מרכיבי הזהות בפורום המשותף לנו ולכיתה התאומה. 

לפני השיעור נרשום על דף את מרכיבי הזהות של התלמידים מהכיתה 

התאומה. 

בכל אחת מהאפשרויות חשוב לתאם לפני השיעור עם המורה של הכיתה 

התאומה את החלפת התוצרים. 

מומלץ להביא לשיעור חבילת פתקיות memo או דפי A4 חתוכים ולחלק לכל   •

תלמיד 4 פתקים. אם אין אפשרות, נבקש מהתלמידים להכין בעצמם ארבעה 

פתקים בעזרת הדפים שברשותם. 

מטרות
היכרות עם דמות ועם סיפור חייה;  .1

היכרות עם המושג "זהות שאולה" ומשמעותו;  .3

בירור אישי ערכי הנוגע למעשים טובים;  .4

הבנת התפקיד המשותף שלנו ושל תלמידים יהודים שגרים במדינה אחרת   .5

ביצירת "מֶצֶבת מעשים טובים". 

מפגש שני

זהות שאולה
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* אם שיעור זה הוא שיעור שני בתכנית "מזוודת הזיכרון", נראה לתלמידים לפני 
הפתיחה את התוצר שקיבלנו מהכיתה התאומה. 

נשאל: מה אנחנו יכולים ללמוד מהתוצרים )פרפרים או מדליות( שקיבלנו 

מתלמידי הכיתה התאומה?

נברר עם התלמידים: האם יש דמיון בין התוצרים שלנו ושלהם? אם כן, מה 

דומה? אם הם שונים – מה במיוחד שונה? האם הם השתמשו באותם חומרים 

ובאותם אמצעים? מה ניתן ללמוד מכך? 

אם התוצר הוא פרפרים, נשאל: מהם מעשי החסד שהתלמידים מהכיתה 

התאומה התחייבו לבצע? מה אנחנו יכולים ללמוד מכך?

אם התוצר הוא מדליות לחסידי אומות העולם, נשאל: מהם הדברים שתלמידי 

הכיתה התאומה הדגישו? מה אנחנו יכולים ללמוד מכך? 

פתיחה
נספר לתלמידים שהיום נכיר את סיפור ילדותה של מרטה גורן, שגדלה בפולין 

בתקופת מלחמת העולם השנייה, המלחמה שבמהלכה התרחשה שואת יהודי 

אירופה. נשמע איך היא חיה לפני המלחמה ובמהלכה, ודרך הסיפור שלה נלמד 

על השינויים הגדולים שחלק מהיהודים נאלצו לעשות על מנת להציל את חייהם 

ואת חיי בני משפחתם בתקופה ההיא. 

נספר שאת השיעור שאנחנו לומדים היום לומדים גם ילדים מכיתה שנמצאת 

בארץ אחרת. אם זוהי פעילות הקשר הראשונה שאנו מקיימים במסגרת כיתה 

תאומה, נספר לתלמידים באיזו כיתה, באיזה בית ספר ובאיזו מדינה מדובר. 

נספר כי בסוף השיעור נשלח להם חומרים שנכין, והם ישלחו לנו את מה שהם 

יכינו, ובשיעור הבא נוכל לראות את הדברים ולשוחח על המשותף והשונה בינינו 

לבינם. נאפשר זמן לשאלות ונענה עליהן. 

)5 דקות(
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הכרות עם הנושא
נקריא לתלמידים את השיר:

ילדה מזלג ילדה כף / נורית זרחי
ַיְלָדה ַמְזֵלג ְוַיְלָדה ַּכף 

ַיְלָדה ַמְזֵלג ָהְיָתה ּדֹוֶקֶרת, ָּתִמיד ְּכֶׁשָהְיָתה עֹוֶבֶרת.

ַיְלָדה ַמְזֵלג ָהְיָתה נֹוֶעֶצת

ְּבָכל ֶאָחד ִמיָלה עֹוֶקֶצת.

ָּתְפסּו אֹוָתה ֲאָנִׁשים ָּבַאף

ְוָהְפכּו אֹוָתה ְלַיְלָדה ַּכף,

ְוֻכָלם ָמֳחאּו ַּכַּפִים ְוָיְצאּו ְּבָמחֹול.

 

ל, ַאְך ִהְתָּבֵרר ַאֲחֵרי ַהכֹּ

ֶׁשַעְכָׁשיו ֵאין ָלֶהם ַּבֶּמה ֶלֱאכֹול:

ֹלא עוגות,

ֹלא ָּבָׂשר,

ֹלא ָדִגים,

ֹלא ָיָרק,

ּובֶֹקר ָוֶעֶרב ְוָצֳהַרִים

ֵהם אֹוְכִלים ַאְך ְוַרק ָמָרק

נשאל
מה קרה לילדה בשיר? מדוע זה קרה לה?

מה קורה למי ש"הופך ממזלג לכף"? 

מה המשמעות של השינוי הזה? 

על מי משפיע השינוי? באיזה אופן הוא משפיע? 

האם השינוי הוא הפיך? 

נאסוף תשובות מהתלמידים, ואם יהיה צורך נוסיף: מי ש"הופך ממזלג לכף" 

מאבד את היכולת לנעוץ את עצמו במאכלים ומצמצם את האפשרויות שלו. 

המשמעות של השינוי היא איבוד של מרכיבים מהותיים בזהות האישית. בשיר 
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הזה הילדה נאלצה לעבור שינוי מכיוון שהאנשים שסביבה לא אהבו את מרכיבי 

האישיות הקודמים שלה. ייתכן שהשינוי הפיך משום שלפי השיר השינוי ממזלג 

לכף התרחש בקלות. אולם חשוב לזכור שגם אם הילדה "תחזור להיות מזלג", 

משמע תחזור לזהות הקודמת שלה, היא תמיד תזכור את מה שהתרחש, את 

השינוי שחל בה, את הסיבה לשינוי ואת כל מה שהיא חוותה בעקבותיו. גם 

האנשים שהובילו לשינוי יודעים כעת את המשמעות של השינוי הזה ואת הרווח 

וההפסד הכרוכים בו.

)5 דקות(

פעילות בנושא זהות
נבקש מהתלמידים לרשום על ארבעה פתקים זהים ארבעה מרכיבים 

מרכזיים בזהותם. 

נבקש מהתלמידים לרשום על ארבעה פתקים את ארבעת מרכיבי הזהות 

שהם כתבו בפורום לפני השיעור. 

לאחר שהתלמידים יסיימו נבקש מהם לחשוב – אם הם היו נאלצים לוותר על 

פתק אחד, על איזה פתק היו מוותרים. בשלב זה נבקש מהתלמידים לזכור את 

התשובה ועדיין לא לשתף.

כעת נבקש מהתלמידים להניח את ארבעת הפתקים הפוכים על השולחן כך 

שלא יוכלו לזהות מה כתוב בכל פתק. נעבור בין התלמידים וניקח מכל תלמיד 

פתק אחד או שני פתקים בצורה אקראית ונעביר אותם לתלמיד אחר. 

נבקש מהתלמידים להפוך את הפתקים ולבחון מה השתנה בזהות שלהם.

נשאל 
למי מהילדים חסר הפתק שהוא חשב לוותר עליו? איך ההרגשה להיות ללא 

מרכיב הזהות הזה? איך החיסרון של המרכיב הזה משפיע על שאר מרכיבי 

הזהות שלך?

)לדוגמה: אם ילד אמר שיוותר על המרכיב של היישוב שהוא גר בו, ומרכיב זה 

נלקח ממנו, איך הדבר ישפיע על זהותו עכשיו? אילו שינויים נוספים השינוי 

הזה יגרור?(

למי מהילדים חסר פתק שהוא לא היה מוכן לוותר עליו? איך ההרגשה לאחר 

שנאלץ לוותר עליו? איזו השפעה יש לשינוי הזה על שאר מרכיבי הזהות?
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נבקש מכמה ילדים לשתף בזהות החדשה שנוצרה להם בעקבות החלפת 

הפתקים. נשאל: אילו רגשות עולים בכם בעקבות השינוי? )ניכור, בלבול, מבוכה, 

שמחה, זרות, סקרנות וכדומה( האם אתם חושבים שתצליחו לשמור על 

החלקים בזהות שלכם שלא השתנו למרות החלק שהשתנה?

נאפשר לתלמידים להביע מחשבות/רגשות ורעיונות ללא שיפוט.

נוסיף ונשאל: מהם הדברים המרכזיים שמרכיבים זהות? אילו מעגלים בחיים 

משפיעים על הזהות שלנו? מהם הדברים החשובים ביותר? מה הכי בולט בזהות 

שלנו? על מה מתוך מרכיבי הזהות שלנו יהיה לנו הכי קשה לוותר? האם קרה 

לכם שכמו בשיר "ילדה מזלג וילדה כף" הסביבה ציפתה מכם להשתנות?

נרשום את התשובות על הלוח ונארגן אותן בצורה של מעגלי שייכות המרכיבים 

את הזהות. נשאל: האם לדעתכם ניתן לצייר את מעגלי השייכות בצורה אחרת? 

האם יש מעגל זהות חשוב יותר מאחרים? 

אני

משפחתי

הישוב שלי

המדינה שלי

העם שלי
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נקריא לתלמידים את מרכיבי הזהות של התלמידים מהכיתה התאומה. 

ננסה יחד ִאתם לשלב את המרכיבים במעגלי הזהות שציירנו על הלוח. 

נבדוק עד כמה דומים או שונים מרכיבי הזהות שלהם ושלנו. 

)15 דקות( 

הכרות עם דמות 
נשאל: מדוע לדעתכם קראנו את השיר הזה ושיחקנו את משחק הזהות בשיעור 

הנוגע לזיכרון השואה? 

השיר והמשחק אמנם דמיוניים והיתוליים, אולם הם מלמדים אותנו על מצב של 

שינוי זהות ועל המשמעות של שינוי זה. 

היום נכיר את סיפורה של מרטה. מרטה הייתה ילדה בתקופת השואה, והיא 

נאלצה לשנות את הזהות שלה על מנת להציל את עצמה. כפי שניתן להבין 

שינוי הזהות לא היה פשוט כלל והייתה לו השפעה גדולה גם על מרטה וגם 

על סביבתה. 

לשמחתנו, שינוי הזהות אכן הציל את מרטה, וכיום היא גרה ברחובות עם בעלה 

עמוס. היא אימא לשלושה ילדים וסבתא לנכדים. לפני כמה שנים היא כתבה 

עבודת מחקר באוניברסיטה על עיר הולדתה.

הספר "בת כזאת רצינו" מספר את סיפור ילדותה ונעוריה של מרטה. היום 

נקרא יחד קטעים ממנו. מי שמעוניין יכול לקרוא את הסיפור השלם. נפתח 

בהיכרות עם מרטה מהתקופה של לפני המלחמה, ולאחר מכן נמשיך לחלק 

המדבר על אימוץ הזהות החדשה. 

נתחיל להקריא קטעים מהעמודים הראשונים של הספר:
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ברחוב ִרינֶק 3 עמד בית דירות. בדירה בקומה השלישית גרו סבא יצחק וסבתא 

תם יהודית. בקומה הראשונה עמדה החנות של סבא.  מוְּנָיה ְשֵטְרְנשוּס עם ּבִ

ובקומה השנייה, בדירה גדולה, גרה משפחת וינטר: אימא נֵטי, שהייתה הבת 

של סבא וסבתא, אבא ישראל, עורך דין וִבתם הקטנה מרטה. אני. ]...[ אני זוכרת 

טיולים עם אבא ביער השחור שנמצא ליד העיר ]...[ בכל שבת בבוקר הלכנו 

לבית הכנסת הגדול, וכשאבא התפלל אני שיחקתי בחוץ עם חברתי דוָּשה. ]...[ 

אהבתי מאוד לבקר את סבא וסבתא. סבתא הייתה בשלנית מעולה, וריח החלות 

הטריות שאפתה לכבוד שבת התפשט והגיע מחלון המטבח שלה אל הדירה 

שלנו. סבתא אפתה גם עוגות שמרים ממולאות בצימוקים ובקינמון, והטעם 

הנהדר שלהן שמור ִאתי עד היום. דודתי יהודית דאגה לי כאילו הייתה אחותי 

הגדולה, ואף שהייתה גדולה ממני באחת עשרה שנים, היא לקחה אותי ִאתה 

לביקור אצל חברותיה, ובימי החורף הקרים החליקה ִאתי על מזחלת והעמידה 

ִאתי את בובת השלג היפה בעולם.

וִאמי – היא הייתה יפה מאוד וחכמה מאוד. לפני שנישאה לאבא היא למדה 

רוקחות בווינה שבאוסטריה וכשחזרה לצ'ֹוְרְטקֹוב התחילה לעבוד בבית 

המרקחת ברחוב הראשי בעיר. ובכל יום, בהפסקת הצהריים ולפנות ערב, 

כששמעתי קול נקישות של עקבים דקים עולים במדרגות, ידעתי שאימא חוזרת 

הביתה מעבודתה. ]...[

ואז השתנו החיים וִאתם הזיכרונות. כשהייתי בת ארבע פרצה מלחמת העולם 

השנייה, וגרמניה כבשה חלק גדול מפולין. ]...[ ואז יצא צו והורה לכל יהודי העיר 

לעזוב את בתיהם ולעבור לגור בגטו. הגטו היה אזור קטן בקצה העיר שּפוּנה 

מתושביו, וכל יהודי העיר נאלצו לגור בו. סביב הגטו נמתחה גדר תיל, ושומרים 

שעמדו בשער הרשו ליהודים לצאת רק על פי אישור מהגרמנים. ]...[ לאימא 

היה מותר לצאת מהגטו. בעל בית המרקחת שעבדה בו שכנע את מפקד האזור 

הגרמני שבלעדיה לא יוכל להפעיל את בית המרקחת, ואימא קיבלה אישור 

מיוחד לצאת בכל בוקר מהגטו, לשהות כל היום בבית המרקחת ולחזור בערב 

לגטו. ]...[ בחוץ היה מסוכן, אבל בחדר היה משעמם. היה צפוף ולא היו משחקים. 

]...[ ויום אחד העירה אותי אימא השכם בבוקר ואמרה: "מרטוש, היום את 

באה ִאתי לבית המרקחת". שמחתי מאוד להיות עם אימא כל היום. היה מוזר 

לצאת מהגטו אחרי כל כך הרבה זמן ]...[ אבל כשהגענו לשער אימא לא נעצרה, 
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המשיכה ללכת ובקול בוטח ורגוע אמרה: "אנחנו לבית המרקחת", וכבר היינו 

מחוץ לגטו. נרגעתי. הסתכלתי באנשים שהתהלכו ברחובות העיר, הם לא 

נראו מפוחדים כמו האנשים בגטו. ]...[ סוף-סוף הגענו לרחוב שבית המרקחת 

עמד בו ]...[ נכנסתי במהירות לבית המרקחת. הדלת נסגרה אחרינו. "יש לנו 

רק כמה דקות עד שהמקום ייפתח לקונים", אמרה לי אימא, "בואי ואראה לך 

היכן תהיי". "לא אהיה ִאתך?" שאלתי מופתעת ומאוכזבת. "לא! אסור שיראו 

אותך! בואי אחריי", אמרה והחלה לרדת במהירות בגרם המדרגות הלולייניות. 

המדרגות הובילו למרתף גדול ]...[ במרתף הלכתי אחרי אימא לתוך מחסן, שם 

עמדה מיטה. אימא אמרה: "איש אינו יודע שאת פה. אל תעלי במדרגות, ואל 

תפתחי את הדלת. כשאגמור את העבודה אבוא אלייך. אם תשמעי צעדים של 

מגפיים במדרגות, היכנסי לארון וסגרי היטב את הדלת". ]...[ ]אימא אמרה:[ 

"מכיוון שהמצב נעשה קשה וחיי היהודים בסכנה גדולה, את נשארת פה ִאתי". 

"לא אשוב לגטו?" "לא". "ועד מתי נשאר כאן?" "ככל האפשר. אבל בואי נדבר 

על דברים חשובים יותר, למשל לימודים.  לו לא הייתה מלחמה והגרמנים לא 

היו כובשים את פולין, היום היית לומדת בכיתה השנייה של בית הספר. אבל 

עכשיו ליהודים אין זכות ללמוד, ולי חשוב מאוד להכין אותך לחיים שיהיו לך 

אחרי המלחמה. לכן ברגע זה אני מודיעה בחגיגיות על פתיחת שנת הלימודים 

בבית הספר של מרטה". "איך אלמד ואין לי ספרים ומחברות?" "גם לזה דאגתי", 

השיבה אימא. היא פתחה את דלת אחד הארונות והודיעה: "מחברות כתיבה יש, 

מחברות חשבון יש, עפרונות יש וגם צבעים. קחי מחברת וקחי עיפרון, אנחנו 

מתחילות..." וכך בכל ערב למדתי לקרוא, לכתוב ולפתור תרגילים בחשבון, 

שיננתי את לוח הכפל, ציירתי על קרטונים ישנים כל מיני צורות של שעונים 

ולמדתי לקרוא בשעון עם ספרות ]...[ היה קשה להיות רק במרתף ולראות רק 

רגליים של אנשים על המדרכה, ובכל זאת הייתי תלמידה טובה ושקדנית, 

והייתה לי מורה וחברה נהדרת. אימא.
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לילה אחד, אחרי שגמרנו ללמוד ושכבנו לישון, ליטפה אימא את שערות 

ראשי ולחשה: "מרטוש, עלינו להיפרד".  "מה?" קפצתי ונעמדתי על המזרן כמי 

שְנָשכֹו נחש. אימא התיישבה ואחזה בידי בעדינות. התיישבתי. "המצב מחמיר 

מיום ליום", אמרה אימא כשהיא מלטפת את ידי, "כמעט שאין עוד יהודים 

בגטו. הגרמנים הכריזו שצ'ֹוְרְטקֹוב היא אזור נקי מיהודים וכל יהודי שייתפס, 

דינו מוות. עוד מעט גם ייאסר עליי להמשיך לעבוד פה בבית המרקחת". "אז 

נתחבא יחד במרתף". "זה מסוכן. מישהו צריך לספק לנו אוכל ומים, ואני פוחדת 

שמישהו ילשין עלינו. מרטוש, אני לא מתכוונת להיפרד ממך לעולם, קודם 

תיסעי את, ואני אבוא אחרייך". "לאן?" "לוורשה". "זה רחוק מאוד, זה בצד האחר 

של פולין", אמרתי בידענות. "כל הכבוד! למדת היטב", אמרה אימא בקול מעודד, 

"ורשה באמת רחוקה, ואת תיסעי לשם ברכבת". "לבד?" שאלתי בבהלה. "לא. 

רים  עיר ורשה גרה משפחת שֹוְלץ. הם ַמּכָ את תיסעי עם ִליְדָקה. הקשיבי לי. ּבָ

טובים של אבא. פה בצ'ורטקוב יש להם חווה חקלאית גדולה, ועד שאבא נסע, 

הוא היה מנהל הכספים שלהם. אנה ויֹוֶזף שֹוְלץ כתבו לי שהם מסכימים שנבוא 

אליהם לוורשה. בגלל הסכנה קודם תיסעי את, ואחר כך אסע אני". ואימא 

הוסיפה ואמרה: "בעוד שבוע תבוא לצ'ורטקוב לידקה, הבת של אנה ויוזף שולץ, 

ותיקח אותך ִאתה. בוורשה תוכלי לראות שמים כחולים וציפורים, שם תשחקי 

עם ילדים ותלמדי בבית ספר". 

"אימא שאוהבת את הבת שלה לא שולחת אותה עם מישהו זר!" אמרתי בכעס. 

אימא הניחה את ראשה על המיטה, הביטה בי במבט עייף ואמרה: "כשאין בֵררה 

עושים גם את זה..."

ִריְסִטינָה ְגִריְניִֵביץ,  בששת הימים הבאים למדתי את זהותי החדשה: שמי ּכְ

וכולם מכנים אותי ְקִריְשָיה. נולדתי בכפר, ואני נוצרייה קתולית, מבקרת בכל 

יום ראשון בכנסייה ויודעת להתפלל. אבי הוא אחיה של אנה שולץ שגרה בעיר 

ורשה. ִאמי חולה ואיננה יכולה לטפל בי. מכיוון שאני ילדה מוכשרת מאוד 

ומשום שבית הספר שבכפר נסגר כשפרצה המלחמה, הסכימו הדודה אנה 

והדוד יוזף שאגור ִאתם בוורשה ושאלמד בבית הספר הטוב בעיר. 

בכל ערב חזרה אימא על ההוראות: "היי נחמדה וחייכנית ואז יאהבו אותך. 

נעבור להקריא את עמודים 27-30.



  24

מזוודת הזיכרון | מפגש שני
זהות שאולה

)מתוך: בת כזאת רצינו, הוצאת בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם(

נשאל את התלמידים מה הבינו מן הסיפור. אם יהיה צורך, נשלים פרטים. נאפשר 

לתלמידים לומר איך הרגישו במהלך ההקשבה ומה הם חושבים נשאל את 

התלמידים מה הבינו מן הסיפור. אם יהיה צורך, נשלים פרטים. נאפשר לתלמידים 

לומר איך הרגישו במהלך ההקשבה ומה הם חושבים על סיפורה של מרטה.

)10 דקות( 

זהו מחקתי את מרטה והייתי כולי ְקִריְשָיה. ביום ראשון הלכתי עם כל המשפחה 

לתפילה בכנסייה. התפעלתי מהשקט ומעושר התמונות והפסלים. ראיתי שכל 

מי שנכנס לאולם התפילה, ניגש למזבח, יורד על ברכיו קד קידה ומצטלב. 

ִריְסִטינָה ְגִריְניִֵביץ, החלטתי להראות שאני אדוקה מאוד. כבר בפתח  ואני, ּכְ

הכנסייה ירדתי על ברכיי והלכתי עליהן עד למזבח. כשחזרנו הביתה מרחה גברת 

ִליְנְסָקה משחה על שתי ברכיי שהשתפשפו וענדה לצווארי שרשרת עם  ַצ'ּפְ

תליון של המדונה ובנה. 

נעבור לעמוד 46 באמצע

"אחרי כמה ימים בשעה שגברת צ'פלינסקה סרקה אותי, אמרתי לה שאני 

מרגישה שאנה ויוזף שולץ הם ההורים שלי ושאשאר נוצרייה. הוספתי גם את 

מה שאמרו הילדים בחצר: "טוב שאין עוד יהודים". 

עשי מה שיאמרו לך, ועזרי ככל שתוכלי. אם אתעכב ואת תגעגעי, בכי לתוך 

הכרית בשקט כדי שלא ישמעו אותך. אל תאכלי בסכין ובמזלג, ילדות כפריות 

אוכלות רק בכף. למדי היטב והכיני שיעורי בית כדי שכולם יהיו גאים בך. אל 

תכתבי לי מכתבים, אני אכתוב לך. והחשוב ביותר: השתדלי תמיד שהעיניים 

שלך יהיו צוחקות, ילדים אינם אוהבים ילדים שעיניהם עצובות". וכששאלתי 

אם האנשים שאפגוש בוורשה הם אנשים נחמדים, ענתה אימא בביטחון: "הם 

נחמדים מאוד וגם רוצים להציל את חייך".   

נמשיך ונקרא בעמוד 39:
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משימת עיבוד מידע 
נסכם ונקשר את הדברים לדיון הקודם.

נשאל: אילו מרכיבים בזהות שלה שינתה מרטה? מה לדעתכם היה הקושי 

הגדול ביותר שלה? 

מעגל אני: מרטה שינתה את שמה לכריסטינה/קרישיה.

מעגל משפחתי: מרטה אימצה זהות אחרת – היא מוצגת בסיפור כבת אחיה 

של אנה שולץ ומספרת שִאמה חולה וחיה בכפר. לקראת סוף הסיפור מרטה 

אומרת שהיא מרגישה שיש לה הורים אחרים. 

מעגל היישוב שלי: מרטה סיפרה שגדלה בכפר ולא בעיירה צ'ורטקוב, ובתהליך 

אימוץ הזהות עברה לחיות בעיר ורשה. 

מעגל המדינה שלי: מרטה נשארה לחיות בפולין.

העם שלי: מרטה חיה בזהות של נוצרייה, ובשלב מסוים בחרה לאמץ את 

הזהות הזאת. 

נבקש מן התלמידים לכתוב את ההגדרה שלהם למילה "זהות". נבקש מכמה 

ילדים לשתף. לאחר מכן נשאל מהי לדעתם ההגדרה של המושג "זהות בדויה". 

נכתוב על הלוח הגדרה משותפת. נברר עם התלמידים מה ההבדל בין ההגדרות 

שכתבו למילה "זהות" לבין ההגדרה שניסחנו יחד למושג "זהות בדויה". נבחן יחד 

את השוני בין ההגדרות. 

מֵצבה של מעשים טובים ועבודה בחברותות
נקרין לתלמידים את הסרטון המתאר את צוואתה הרוחנית של דוניה רוזן, ולאחר 

מכן נחלק אותם לעבודה בחברותות. 

https://www.youtube.com/watch?v=ELALfST--Og&feature=youtu.be
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זהו הטקסט המלווה את הסרטון: 

מזיכרונותיה של דוניה רוזן על צוואתה הרוחנית – "רצון הניצול להעיד"

מתוך יומני:

23.6.1943

אולינה הצליחה להשיג בשבילי כמה פיסות ניר וחתיכת עפרון. נתתי דעתי 

לכתוב יומן

וביקשתי מאולינה שלאחר המלחמה תמסור אותו ליהודי הראשון שתפגוש.

"לבי סמוך ובטוח שלא אשאר בחיים עם תום מלחמה זו, אך אדיר חפצי שמלים 

אלה, שאני מעלה על הניר ביד רועדת מפחד, יחיו אחרי. רצוני, שיומן זה יישמר 

כעדות חיה לסבל ויסורים שהיו מנת חלקי. רצוני שבני-אדם יזכירו תקופת-

זוועות זו כסיוט שחלף, אינני יודעת מתי יהיה הדבר, אך מובטחתני שיום כזה 

יבוא, יבוא הנצחון, יבואו ימים טובים מאלה. וזו שאיפתי שדווקא באותם הימים 

ידובבו המלים שלי, שלאחר שנים רבות, כשחיים טובים יותר יטשטשו את זכר 

התקופה האכזרית, כשתלמיד בבית-הספר לא יידע עוד להשיב לשאלה האם 

להיטלר היה שפם או זקן – שאז יחזירו אתכם המלים שלי אחורנית – בכמה 

וכמה שנים. מאמינה אני, שזכרונות אלו ילמדו אתכם לאהוב את הידידים 

ולשנוא את האויבים, ילמדו אתכם לנקום ולהלחם באויבי האנושות, אויבי 

החופש, הצדק והמשפט. קשה לי לכתוב, אולי חסרה אני הכשרון הדרוש, אינני 

יודעת, אם אהיה מסוגלת לשקף את המציאות במלים הפשוטות שלי. אינני 

יודעת, אם יספיקו לי הצבעים הדרושים כדי להנציח מציאות זו, להנציח את 

החיים והמוות, הסערה, המאבק בעוול וברשע, באכזריות, יחד עם המרירות, 

מרירות נפשי שאין לה קץ. חסרה אני מלים. אבל מוכרחה אני לכתוב, מוכרחה, 

כי גם לאחר מותי רוצה אני לשוחח אתכם, אתכם בני-אדם שנגאלתם כבר. 

רוצה אני שמלים אלו יקשרוני אליכם. רוצה אני לבקשכם שלא תשכחו את 

המתים....

רוצה אני שתקימו יד לנו – מצבה שתגיע עד השמים, ציון שיראה אותו העולם 

כולו – פסל לא משיש ולא מאבן, אלא ממעשים טובים. כי מאמינה אני באמונה 

שלימה, שרק מצבה כזאת עשויה להבטיח לכם ולילדיכם עתיד טוב יותר, ואז 

לא ישוב אותו רשע שהשתלט על העולם והפך את החיים לגיהינום". 
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עם סיום הצגת הסרטון, נחלק את התלמידים לקבוצות המונות 2–3 

תלמידים. כל קבוצה תקבל דף ובו טקסט )מפגש שני נספח א'( ותענה על 

השאלות המצורפות. 

על מנת להעמיק בלמידה ולייצר קבוצת שווים לומדים, שבה לכל קול יש 

חשיבות שווה, נוהגים כבר שנים ביהדות ללמוד בחברותא. נתנסה גם אנחנו 

בלמידה בחברותא. נחלק את הכיתה לקבוצות המונות 3–4 תלמידים. כל 

קבוצה )חברותא( תקבל דף ובו כמה טקסטים. נבקש מן התלמידים לקרוא 

את הטקסטים, ללמוד אותם יחדיו ולענות על השאלות המצורפות. עם סיום 

הלמידה, נבקש מכל קבוצה לשתף בתובנות שגיבשו בעקבות הקריאה. נדגיש 

לתלמידים כי בשאלות המצורפות אין תשובה אחת נכונה והחשיבות של 

הלימוד המשותף טמונה בהקשבה למספר רב של קולות ודעות. 

רבי אלעזר בן עזריה היה אומר
כל שחכמתו מרובה ממעשיו, 

למה הוא דומה?

לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מעטים, 

והרוח באה ועוקרת אותו והופכת אותו על פניו. 

וכל שמעשיו מרובים מחכמתו, למה הוא דומה?

לאילן שענפיו מועטים ושורשיו מרובים:  

אפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, 

אין מזיזות אותו ממקומו.

)על פי משנה מסכת אבות ג, כא(

פירושי מילים
חכמה = לימוד          מעשים = מעשי חסד וצדקה

ִקראו את הקטע מן המשנה.  .1

ַהסּבירו במילים שלכם את הקטע.  .2

איך האדם )שנמשל לעץ( יכול להינצל מימים קשים )שנמשלים לרוח( לפי   .3

הקטע הזה?

מה הקשר בין הקטע הזה לבין בקשתה של דוניה רוזן?   .4

ִערכו רשימה של מעשים שאתם יכולים לעשות יחד כדי להגביר את   .5

מעשיכם הטובים.

)20 דקות(
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דיון במליאה
נבקש מהתלמידים לשתף בתשובות שענו. אם יהיה צורך נוסיף:

רבי אלעזר אומר שאדם צריך להקפיד לא לעסוק רק בלימוד, אלא גם   .1

לעשות מעשים טובים. אם יעסוק רק בלימוד, הוא יהיה כמו עץ שיש לו מעט 

שורשים; רוחות יכולות לעקור עצים כאלו בקלות. אם יקפיד לעשות מעשי 

חסד ומעשים טובים, הוא יהיה כמו עץ שיש לו שורשים רבים ועמוקים, עץ 

שרוחות אינן יכולות לעקור. שימו לב להקבלה של מעשים טובים לשורשים. 

בדרך כלל מדברים על שורשים בהקשר של הדורות הקודמים, כמו למשל 

עבודת שורשים )עבודת חקר משפחתית(. במקרה הזה מעשים טובים 

מחברים אותנו לדורות הקודמים יותר מאשר לימוד.

אדם שיגביר את מעשיו הטובים יחזק את עצמו ואת סביבתו, ויש לו סיכוי   .2

להינצל בימים קשים.

דוניה רוזן מבקשת שאנחנו, הדורות שאחרי השואה, נקים מֵצבה של מעשים   .3

טובים. לדבריה, המעשים הטובים יכולים לגרש את הרוע בעולם. גם היא וגם 

הקטע מהמשנה מבקשים שנרבה במעשים טובים.

נשאל את התלמידים כיצד הם חושבים שהם יכולים ליישם את צוואתה של   

דוניה רוזן בחיי היום-יום שלהם. נדגיש כי כל מעשה קטן יכול לתרום ליצירת 

גל-עד המעשים הטובים. גם אנחנו, יחד עם הכיתה התאומה, נתרום ליצירת 

הגל-עד. 

יצירת תוצר למשלוח 
בשיעור זה יש שתי אפשרויות של יצירה משותפת עם הכיתה התאומה. עליכם 

לבחור אפשרות אחת, בתיאום עם המורה של הכיתה התאומה.

בכל אפשרות שנבחר חשוב שנדגיש לתלמידים את העובדה שגם אנחנו וגם 

התלמידים מהכיתה התאומה שייכים לעם היהודי. דוניה רוזן כיוונה את צוואתה 

הרוחנית לכל העם יהודי, ללא קשר למקום המגורים. עלינו לזכור כי ככל שיותר 

אנשים לוקחים חלק בפעילות שמטרתה להגביר את הטוב, אנחנו מכפילים את 

הטוב פי כמה וכמה. 
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אפשרות אחת: פרסום רעיון הגל-עד

נחלק את הכיתה לקבוצות המונות 4–5 תלמידים. כל קבוצה תכין פוסטר 

המפרסם את הרעיון שעלינו ליצור יחד גל-עד ממעשים טובים. את הפוסטרים 

נצלם ונכין מהם מצגת, ואת המצגת נשלח לכל קהילת בית הספר כדי לשתף 

גם אותם ברעיון. את המצגת נשלח לכיתה התאומה.

אפשרות שנייה: איסוף תרומות 

נקבע יחד עם הנהלת בית הספר יום מתאים לקיים בו יריד. במהלך היריד חשוב 

לפרסם את מטרתו ולהזכיר את רעיון הגל-עד של מעשים טובים. כל אחד 

מתלמידי הכיתה יביא דבר מאפה או שתייה למכירה. את הכסף שייאסף נתרום 

לארגון התומך בניצולי שואה. נחליט יחד עם המורה של הכיתה התאומה לאיזה 

ארגון כל אחת מהכיתות תורמת את הכסף. ניתן לצלם את היריד בווידאו ולשלוח 

את הסרטון לכיתה התאומה.  

)20 דקות( 

סיכום
היום הכרנו את סיפורה של מרטה גורן ואת צוואתה הרוחנית של דוניה רוזן. מי 

שמעוניין לקרוא את סיפורה המלא של מרטה, יכול למצוא אותו בקישור הזה: 

 http://education.yadvashem.org/he-vav/pdf/marta.pdf

למדנו על הקשיים שליוו ילדים שנאלצו לשנות את הזהות שלהם ולאמץ זהות 

חדשה, ושמחנו לגלות שחלק מהם ניצלו בזכות המאמץ הזה. שוחחנו גם על 

מרכיבי הזהות שלנו ושל התלמידים מהכיתה התאומה. ראינו כיצד ניתן באמצעות 

מעשים טובים להגביר את הטוב בעולם ולתרום לחברה מתוקנת וטובה יותר. 

)5 דקות( 

 



נספחים
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בראשית פרק כד

פסוק יד: ְוָהָיה ַהַּנֲעָר ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליָה ַהִּטי-ָנא ַכֵּדְך ְוֶאְׁשֶּתה ְוָאְמָרה ְׁשֵתה ְוַגם 
ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה אָֹתּה הַֹכְחָּת ְלַעְבְּדָך ְלִיְצָחק ּוָבּה ֵאַדע ִּכי ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם ֲאדִֹני.

זהו פסוק מפרשת חיי שרה בספר בראשית. אברהם שולח את עבדו לחפש 

אישה לבנו יצחק. העבד מתכנן להמתין ליד הבאר לנערות שבאות לשאוב מים, 

ולבקש מהנערה שיפגוש שם לתת לו מים. אם היא תציע מים גם לו וגם לגמלים, 

הוא ֵידע שהיא הכלה המיועדת ליצחק ויבין כי אלוהים עשה חסד עם אברהם 

אדונו. בהמשך הסיפור רבקה הנערה באה לבאר, והיא אכן מציעה מים גם לו וגם 

לגמליו. 

בראשית פרק מ

פסוק יד: ִּכי ִאם ְזַכְרַּתִני ִאְּתָך ַּכֲאֶׁשר ִייַטב ָלְך ְוָעִׂשיָת-ָּנא ִעָּמִדי ָחֶסד ְוִהְזַּכְרַּתִני ֶאל 

ַּפְרעֹה ְוהֹוֵצאַתִני ִמן ַהַּבִית ַהֶּזה.

זהו פסוק מפרשת וישב בספר בראשית. לאחר שיוסף הגיע למצרים, הוא נשלח 

לכלא. בכלא הוא פותר את חלומותיהם של שר המשקים ושל שר האופים. שר 

המשקים מרוצה מפתרון החלום, ויוסף מבקש ממנו שיעשה עמו חסד. הוא 

מבקש שכאשר שר המשקים ישתחרר מן הכלא, הוא יזכיר לפרעה שיוסף נמצא 

עדיין בכלא ויבקש ממנו לשחרר אותו.

הושע פרק ו

פסוק ו: ִּכי ֶחֶסד ָחַפְצִּתי ְוֹלא ָזַבח ְוַדַעת ֱאֹלִהים ֵמעֹלֹות.

בפסוק הזה ִמספר הושע, אומר הנביא הושע לעם שאלוהים מעדיף שהם יעשו 

חסדים ולא יקריבו קורבנות בבית המקדש )זבח(. כאשר ָחרב בית המקדש, 

החליפו התפילות את עבודת הקורבנות. לכן, פרשנות חדשה לפסוק הזה היא 

שאלוהים מעדיף שהעם יעשה מעשי חסד ולא רק יתפלל. 
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ִקראו את שלושת הקטעים 
וענו יחד על השאלות

בקטע הראשון, העבד של אברהם אומר שאלוהים עשה חסד עם אדונו אברהם.   .1

האם לדעתכם גם רבקה עשתה ִעמו חסד? מדוע? 

2. יוסף מבקש משר המשקים להזכיר אותו באוזני פרעה. מדוע יוסף רואה בזה 

מעשה חסד? 

מה הקושי שרבקה מתמודדת ִאתו כאשר היא מציעה מים לעבד אברהם   .3

ולגמליו? ומהו הקושי ששר המשקים יתמודד ִאתו אם יפנה לפרעה בעניין יוסף?

למה לדעתכם אלוהים מעדיף חסד על פני הקרבת קורבנות ותפילות?   .4

האם יש קשר בין החסדים הללו למעשיהם של חסידי אומות העולם?   .5
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מזוודת הזיכרון 
מפגש ראשון נספח ב'

מפגש ראשון נספח ב'

מדליה לחסידי אומות העולם 

צד אחד

צד שני 

כל המקיים )מציל( נפש אחת ]...[ כאילו קיים )הציל( עולם מלא. 

)על פי משנה סנהדרין ד, ה( 
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מזוודת הזיכרון 
מפגש שני נספח א'

מפגש שני נספח א'

רבי אלעזר בן עזריה היה אומר:

כל שחכמתו מרובה ממעשיו, 

למה הוא דומה?

לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מעטים, 

והרוח באה ועוקרת אותו והופכת אותו על פניו. 

וכל שמעשיו מרובים מחכמתו, למה הוא דומה?

לאילן שענפיו מועטים ושורשיו מרובים:  

אפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, 

אין מזיזות אותו ממקומו.

)על פי משנה מסכת אבות ג, כא(

פירושי מילים:
חכמה = לימוד          מעשים = מעשי חסד וצדקה

ִקראו את הקטע מן המשנה.  .1

ַהסּבירו במילים שלכם את הקטע.  .2

איך האדם )שנמשל לעץ( יכול להינצל מימים קשים )שנמשלים לרוח(   .3

    לפי הקטע הזה?

מה הקשר בין הקטע הזה לבין בקשתה של דוניה רוזן?   .4

ִערכו רשימה של מעשים שאתם יכולים לעשות יחד כדי להגביר את   .5

    מעשיכם הטובים.


