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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 לאחריה. 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" )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 עוסקים בחייהם של בני נוער בתקופת השואה 

ובמזוודת הזיכרון שהם העבירו לנו, מזוודה המכילה חפצים, ערכים ואירועים 

ממעגל החיים היהודי. ההיכרות עם העדויות האלה תסייע לתלמידים להבין את 

תרבות המסירה היהודית ולבחון באיזה אופן הם בוחרים להמשיך ולקיים אותה. 



מזוודת הזיכרון | מפגש ראשון
תרבות המסירה

  2

מטרות
1. הבנת הרעיון של מסירה מדור לדור;

2. היכרות עם עדויות של ניצולים;

3. עיבוד מידע בקבוצות;

3. יצירה משותפת.

 

פתיחה
נאמר לתלמידים שהשיעור היום הוא שיעור בנושא זיכרון השואה והגבורה. 

נפתח בפעילות קצרה ולאחריה נכיר את נושא השיעור לעומק. נבקש חמישה 

מתנדבים מבין התלמידים. נבקש מארבעה מהם להמתין כמה דקות מחוץ 

לכיתה. לתלמיד החמישי נספר סיפור חסידי כפי שסיפר אותו אבא קובנר. נבקש 

ממנו להקשיב היטב. רק לאחר שנסיים לספר את הסיפור, נאמר לו שהוא צריך 

לספר אותו לאחד התלמידים שנמצאים בחוץ. נקרא לאחד התלמידים, ונבקש 

מתלמיד א', ששמע את הסיפור, לספר לו את הסיפור, ולאחר מכן נבקש 

מתלמיד ב', ששמע זה עתה את הסיפור, לספר אותו לתלמיד ג' וכן הלאה. 

הסיפור 
אצל הסופר שמואל יוסף עגנון מצאנו רשום בפנקסו סיפור חסידי ישן: 

כשהרגיש הבעל שם טוב שצרה גדולה עומדת להתרגש על עם ישראל והגיעה 

השעה לחשבון נפש היה נוטל את מקלו, לובש את פרוות הכבשים הגסה שלו 

והולך ליער. שם, במקום סודי, הדליק מדורה לרגלי עץ אלון עתיק ועמד שעה 

ארוכה בדממת היער בעצימת עיניים, מכוון את ִלבו בתפילה מיוחדת, ובקשתו 

של הבעל שם טוב פתחה שערי השמים והרחמים.

דור אחד אחרי הבעל שם טוב נתבקש צדיק אחר לפעול בעניין של פיקוח נפש 

גדול. היה זה בימיו של המגיד ממזריץ. הוא לבש את הגלימה השחורה שלו ופנה 

לאותו יער, גם מצא  את האלון העתיק, ושם עמד ואמר: "אין אנו מסוגלים עוד 

מפגש ראשון

תרבות המסירה
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להדליק את מדורתו של הבעל שם טוב, אבל יש בכוחנו לומר אותה תפילה". עמד 

ואמר את התפילה, וגם בקשתו נתקבלה.

ושוב עבר דור אחד, והפעם נתבקש הרבי מסאסוב לפעול למען פיקוח נפש גדול. 

קם משה לייב מסאסוב ולבש את חלוק המשי החגיגי שלו, פנה ליער, ובעומדו שם 

אמר: "אין בידינו להדליק את המדורה ההיא, וכבר שכחנו את הכוונות המיוחדות 

של התפילה הקדושה, אבל עדיין אנו זוכרים את המקום שם אירע הדבר – ואולי 

זה יספיק". ואכן גם זה הספיק והגזירה נתבטלה.

אבל הנה חלף עוד דור, ורבי ישראל מרוז׳ין נתבקש לפעול כדי למנוע צרה גדולה. 

הרבי מרוז׳ין היה, כידוע, מנהיג מורם מעם והיה יודע ערכו ונוהג בחצרו מעשה 

מלך. שמע הרבי את הבקשה והבין שהגיעה שעה של חשבון נפש, התיישב 

בכיסא המצופה זהב שבאמצע ארמונו המפואר, עצם את עיניו וכה אמר: 

"בעוונותינו הרבים אין עוד בכוחנו ללכת לאותו יער ולהדליק את המדורה, גם 

את התפילה הישנה שכחנו כבר, ואפילו אין אנו יודעים היכן הוא המקום ששם 

אירעו הדברים. אבל את מה שאירע יודעים אנו עדיין לספר!"

והסופר ש"י עגנון מוסיף: והסיפור שסיפר דור אחרון פעל את פעולתו לא פחות 

ממעשי הצדיקים בדורות הקודמים.

)אבא קובנר, מגילות העדות, מוסד ביאליק, ירושלים 1993(

אבא קֹובֶנר )1918-1987( היה משורר עברי, סופר אמן, חבר מחתרת, מנהיג 

פרטיזנים ולוחמים מגטו וילנה, מראשי חבורת "הנקם", שניסתה לנקום בנאצים 

לאחר מלחמת העולם השנייה, קצין התרבות של חטיבת גבעתי במלחמת 

העצמאות וממקימי בית התפוצות.

בסיום העברת הסיפורים, נבדוק יחד עם התלמידים מה ההבדל בין הסיפור 

ששמע התלמיד האחרון לסיפור שאנחנו סיפרנו. 

נשאל: מדוע קיים הבדל בין הסיפורים?

נציין כי יש כמה סיבות לכך. הסיבה העיקרית היא שמטלת הזיכרון היא מטלה 

מורכבת – קשה לזכור פרטים לאורך זמן. נוסף על כך, כל אדם שומע ומפרש 

דברים בצורה שונה, שם לב לפרטים אחרים, מבין מושגים אחרת, ולכן גם אם 

זיכרונו מצליח לעמוד בעומס הפרטים, הוא משווה לסיפור נופך אישי. 
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נשאל: אם הייתם יודעים שאתם צריכים להעביר את הסיפור הלאה, האם הייתם 

עושים מאמץ מיוחד לזכור אותו? איך אתם נוהגים לזכור דברים שחשובים לכם? 

האם אתם יכולים לחשוב על סיפורים מסוימים שסיפרו לכם על מנת להעביר 

לכם מורשת משפחתית או מסורת? אם כן, מהם הסיפורים הללו? 

נאמר: בתקופת השואה היה לעתים ניתוק פתאומי בין בני משפחה. פעמים 

רבות, ללא הכנה מוקדמת, משפחות התפרקו, והקשר עם הקרובים אבד. במצב 

כזה, אנשים ניסו להיאחז בכל פריט או חפץ שיסמל עבורם את המשפחה ויזכיר 

להם תקופות טובות יותר. כיוון שממשפחות רבות נותרו רק אנשים יחידים, הם 

נושאים על כתפיהם את נטל העברת הזיכרונות. היום, אנחנו והכיתה התאומה 

שלומדת אתנו את השיעור נעזור בשימור הזיכרונות והחפצים. בעצם לימוד 

סיפוריהם של החפצים שליוו את הניצולים אנו תורמים לשימור הזיכרון ולהנצחה. 

אם זהו שיעור השותפות הראשון, נספר בשלב זה לתלמידים על הכיתה 

התאומה – בני כמה התלמידים, מה שם בית הספר, באיזו מדינה הוא נמצא 

וכדומה. נספר לתלמידים שבסוף השיעור נשלח להם תוצרים שנכין, ובהמשך 

נקבל מהם דברים שהם יכינו. נאפשר לתלמידים לשאול שאלות.

)10 דקות(

מדור לדור
נקרין על הלוח את המשנה, הפותחת את מסכת אבות:

משֶׁה ִקבֵּל ּתֹוָרה ִמסִּיַני, ּוְמָסָרּה ִליהֹושַֻׁע,

ִויהֹושַֻׁע ִלְזֵקִנים,

ּוְזֵקִנים ִלְנִביִאים,

ּוְנִביִאים ְמָסרּוָה ְלַאְנשֵׁי ְכֶנֶסת ַהגְּדֹוָלה. 

)משנה מסכת אבות א, א( 

נבקש מאחד התלמידים לקרוא את המשנה בקול.

נשאל: מה אתם מבינים ממשנה זו?

נאמר שעל פי הפרשנים משה קיבל מאלוהים את התורה, את החוקים ואת 

המצוות במעמד הר סיני, כפי שלמדנו בספר שמות. לאחר מכן, יהושע ירש אותו 

בהנהגת העם, ולכן משה מסר לו את כל הידע שהיה ברשותו. יהושע העביר את 

הידע לאנשים שהאריכו ימים בתקופתו, והם העבירו את הידע הלאה לזקנים 
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שבאו אחריהם, ולאחר מכן לנביאים. הנביאים, ובהם שמואל, העבירו את הידע 

הלאה עד לאנשי כנסת הגדולה. כנסת הגדולה הם האנשים שניהלו את ענייני 

היהודים בימי בית המקדש השני. על פי המסורת, בתקופה זו ערכו את התנ"ך, 

ולכן מאז כל הידע עובר בכתב ולא בעל-פה. 

נשאל: מה לדעתכם המסלול שעשה הידע מימי כנסת גדולה עד אלינו היום? איך 

אנחנו יודעים דברים? האם לדעתכם התלמידים מהכיתה התאומה לומדים על 

המסורת באותה דרך שאנו לומדים?

נאסוף תשובות. אם יהיה צורך נוסיף: יש ידע שעובר באמצעות כלי התקשורת; 

יש ידע שנלמד בבתי הספר ויש ידע שאפשר למצוא בספרים וכמובן באינטרנט; 

יש ידע שנרכש מחוויה אישית; ויש ידע שעובר במשפחות מדור לדור. נעמיק את 

הדיון בדרכים השונות להשיג ידע על המסורת ובהבדלים בינינו לבין התלמידים 

מהכיתה התאומה. אנחנו בדרך כלל מקבלים את המידע באמצעות מערכת 

החינוך ובאמצעות המדיה. בתפוצות יש למשפחה תפקיד מרכזי הרבה יותר 

בהעברת הידע כיוון שבבתי הספר הציבוריים לא מלמדים יהדות ומורשת.  

נשאל: איזה ידע קיבלתם מהוריכם, מהסבים שלכם, מהדודים או מהאחים? מה 

החשיבות של ידע שעובר במשפחות? 

ידע שעובר בתוך המשפחות הוא ידע אישי, רלוונטי ובלתי אמצעי. בני המשפחה 

מכירים אותנו היטב ומעבירים לנו את המידע שיועיל לנו ויתרום בצורה הטובה 

ביותר להתפתחותנו. הידע הזה בדרך כלל נרכש מתוך התנסות אישית ומטרתו 

גם להיטיב ִעמנו וגם לדאוג להמשכיות. 

נקריא לתלמידים מכתב של אם שנפרדה מִּבתה בת השש:

נשאל: מה המשותף בין הקטע מן המשנה שקראנו לבין המכתב? מה השונה? 

נספר לתלמידים את הרקע למכתב: 

)10 דקות( 
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ילדונת שלי אהובה ויקרה מכל,

כשילדתי אותך אהובתי שלי, לא העליתי על דעתי שאחרי שש וחצי שנים 

איאלץ לכתוב לך מכתב בתוכן זה. ראיתיך בפעם האחרונה ביום הולדתך 

השישי, ב-13 בדצמבר 1943. הייתי באשליה שאראה אותך שוב טרם עוזבנו, 

אך עתה אני יודעת שזה לא יקרה. איני רוצה לסכן אותך. אנו נוסעים ביום שני 

והיום יום שישי בערב ]...[ לוקחת אני עמדי את דמותך האהובה, כפי שהיית 

בביתנו, את קול קשקושך הילדותי, החמוד, את ריח גופך הטהור, את קצב 

נשימתך, את חיוכך ואת בכיך; נוטלת אני עמי את הפחד האיום, התהומי, אשר 

לב אמך לא היה מסוגל לשכך אפילו לרגע אחד... זכרי לטובה את הסבים 

והסבתות המכובדים ביותר, הדודים והדודות וכל המשפחה. שמרי את זיכרוננו 

כולנו ואנא, אל תאשימינו. ואשר לי, אמך, מחלי לי, מחלי לי ילדתי היקרה על 

שילדתיך, ברצוני היה להביאך לעולם בקהילתך ולחיות את חייך שלך, ואם 

הדברים התגלגלו אחרת, אין זו באשמתנו; לכן אני מתחננת, גוזלי שלי היקר 

שלי, היחיד שלי, אנא אל תאשימנו. השתדלי להיות טובה כמו אביך ואבות 

אבותיך, ואהבי את ממלאי מקום הוריך ומשפחתם, אשר בוודאי יספרו לך 

עלינו. הייתי רוצה שתעריכי עד כמה הם מקריבים את עצמם למענך ותהיי להם 

לגאווה, כדי שלא תהייה להם סיבה להתחרט על העול אשר הם לקחו על 

עצמם מרצונם. עוד דבר הייתי רוצה שתדעי, שאמך הייתה אדם זקוף קומה, 

למרות כל ההשפלות שירדו עלינו מידם של אויבינו ואם ייגזר עליה למות, היא 

תמות בלי לגנות, בלי בכי, אלא תעלה על שפתיה חיוך של בוז כלפי תליניה. 

מאמצת אני אותך אל לבי, נושקת בלהט ומברכת אותך בכל העצמה של לב 

ואהבה של אם. 

אמך

שרה ויחיאל גרליץ מבנדין )פולין( הפקידו את ִּבתם היחידה דיתה, בת השש, אצל 

חבר פולני. הם השאירו לה מכתב מתוך תחושה שהם לא ישובו לראות אותה 

עוד, והיא הייתה אמורה לקרוא אותו כשתתבגר. למרות החשש, בני הזוג ניצלו 

ועלו יחד עם בתם דיתה לישראל.
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עדות
נקרין את הסרטון שבקישור הזה המתאר את סיפורו של אליעזר איילון:

https://www.youtube.com/watch?v=eK4NgDPLS1U

נבקש מהתלמידים לשתף בתחושות ובמחשבות בעקבות הצפייה. 

נשאל: מדוע לדעתכם אמו של אליעזר נתנה לו את הספל? מדוע לדעתכם 

אליעזר שמר את הספל במשך כל כך הרבה שנים? מה מסמל הספל לאליעזר? 

נאסוף תשובות, ואם יהיה צורך נוסיף: אמו של אליעזר נתנה לו את הספל משתי 

סיבות: האחת, כדי שיוכל להזין את עצמו בדבש בזמן שיהיה לבדו; והשנייה, 

כדי שיהיה לו זיכרון מן המשפחה שילווה אותו. אמנם אליעזר לא ידע שזו 

הפעם האחרונה שהוא רואה את הוריו, אולם הוא ידע שזו עלולה להיות הפעם 

האחרונה, ולכן היא חקוקה בזיכרונו. הוא שמר על הספל כיוון שזהו חפץ שִאמו 

החזיקה בידיה ונתנה לו מתוך כוונה מלאה שישמור אותו לעצמו ויציל את חייו. 

זהו קרוב לוודאי החפץ היחיד שמלווה אותו כל חייו.  

הספל מגלם את הנתינה והדאגה של אמו ושל משפחתו לגורלו. 

נקרין סרטון נוסף, המתאר את סיפורו של פרופסור קלמן פרק.

https://www.youtube.com/watch?v=Qz8u6PKEtZI

נבקש מהתלמידים לשתף בתחושותיהם בעקבות הצפייה.

נשאל: מה הכוונה לדעתכם בבקשה "תהיה בן אדם"? איך אפשר לממש אותה? 

מה ההבדל בין מה שנתנה אמו של אליעזר איילון ִלְבנה )בסרטון הקודם( לבין מה 

שנתן אביו של קלמן פרק לבנו? 

נאסוף תשובות, ואם יהיה צורך נוסיף:

אמו של אליעזר נתנה לו חפץ מוחשי שהוא יכול להחזיק ולהרגיש, חפץ שהוא 

שמר במשך שנים רבות. אביו של קלמן נתן לו מסר ערכי שנחקק בִלבו ומלווה 

אותו כל חייו. גם חפץ יכול לשאת מטען ערכי ורגשי, שיכול ללוות אותנו כל החיים. 

נשאל את התלמידים אם יש במשפחתם חפצים שעברו במשפחה מדור לדור? 

נבקש מהם לשתף בסיפורי החפצים. נשקף לתלמידים איך באמצעות החפצים 

והסיפורים נשמרה מסורת משפחתית, הועברו מסרים ונצרבו זיכרונות.

)20 דקות(
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עבודה בקבוצות 
נאמר לתלמידים: כפי שראינו בשני החלקים הראשונים של השיעור – רעיונות, 

ערכים וחפצים עוברים מדור לדור, והם אלו שמסייעים לנו להתחבר אל העבר 

ולדעת מאין באנו. במסורת היהודית יש מנהגים ומצוות רבים אשר מלווים אותנו 

לאורך דורות. ברבים מהמקרים המנהגים משתנים ומותאמים לרוח התקופה. 

אירוע אחד שנחגג לאורך דורות ואתם מכירים אותו מקרוב הוא בר/בת המצווה. 

כל אחד מאתנו תכנן או יתכנן את החגיגה שלו בהתאם לאורח החיים שלו. ילדים 

שהגיעו לגיל מצוות בתקופת מלחמת העולם השנייה, נשללה מהם האפשרות 

לתכנן ולחגוג כפי שרצו. רבים מהם לא זכו לחגוג, ואחרים התאימו את אופן ציון 

האירוע לנסיבות הקשות של חייהם. 

נחלק את הכיתה לחמש קבוצות. כל קבוצה תקבל דף ובו עדות על ילד שחגג 

בר מצווה בזמן השואה. נבקש מהתלמידים לקרוא ולהכיר את העדות, ולאחר 

מכן להכין לכל ֵעד "אלבום בר/בת מצווה" שיספר את סיפור בר/בת המצווה 

שלו. נבקש מהתלמידים לשים לב לעונה בשנה שבה צוין אירוע בר המצווה, 

למשתתפים, לתשמישי הקדושה, לחפצים, לכיבוד וכדומה ולשלב אותם 

ב"אלבום". בנוסף לכך, בכל אלבום יש לרשום בצורה ברורה את שמו של העד 

ולציין מהם הערכים המרכזיים שהם מזהים בעקבות קריאת העדות. 

 .Linoit את ה"אלבום" יכינו התלמידים באמצעות לוח קיר וירטואלי בתוכנת

התוכנה קלה מאוד לשימוש וניתן לשתף אותה עם כל אדם. הוראות שימוש 

בתוכנה מצורפות בנספח )מפגש ראשון נספח א'(. 

עם סיום הכנת האלבומים תציג כל קבוצה את האלבום לשאר הכיתה ותספר 

באמצעותו את סיפור בר/בת המצווה של העד/ה.

בסיום הצגת האלבומים נשלח אותם לכיתה התאומה ונקבל מהם את 

האלבומים שהם הכינו. יהיה מעניין לראות אם שיקפנו את העדויות בצורה דומה. 

כיתות שמעוניינות בכך, יוכלו ליצור קשר עם יד ושם ולשלוח את האלבום 

למשפחות העדים. 

)45 דקות( 
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יהויכין יוסף
בתוך הצריף שלי היה הרב הראשי של מחוז מסוים בהולנד – הרב דסברג ואחד 

מהבנים שלו. הוא גילה שאני קרוב לבר מצווה והחליט שהוא יעשה לי בר מצווה 

ויהי-מה. הוא בכלל היה ידוע בתור שהוא עשה כל מיני דברים כאלה.

אז היינו במצב יחסית טוב, אחר כך אף אחד לא חשב על דברים כאלה. אז הוא 

החליט שהוא יעשה לי בר מצווה. הוא לימד אותי. ידעתי מה זה, ידעתי שזה 

חשוב והוא שכנע אותי.

בלילות, בארבע בבוקר, הוא היה מעיר אותי והיינו לומדים. וביום שני אחד הוא 

אמר לי: "הנה היום הבר מצווה שלך".

היה לו ספר תורה, אותו ספר ששמעת עליו. אותו בוקר הוא החשיך את הצריף 

עם שמיכות. על השולחן שהיה בצריף הוא שם שמיכה עם ארבעה נרות, 

באמצע שׂם את ספר התורה, הקים כמה אנשים שיעזרו לו בטקס, ואני אמרתי 

את הפרשייה. אחר כך הייתה דפיקה בדלת, וכולם קפאו. הוא ניגש לדלת, 

ובדלת הייתה אימא שלי. הוא ארגן את זה שהיא תבוא. הייתה במחנה פלוגה 

של ניקיון שעברה ממחנה למחנה וגם בין הגדרות וניקתה. הוא ארגן שהפלוגה 

הזאת נכנסה למחנה של הנשים, לקחה ִאתה את אימא שלי מחופשת והביאה 

אותה למחנה שלנו לבר מצווה. היא רצתה להיכנס, הייתה מהומה גדולה, אמרו 

לה לא להיכנס. פתחו חלון, אני דיברתי ִאתם מהחלון. היא נתנה לי זוג כפפות 

של פלאנל שהיא תפרה לי מאיזה חתיכת בד ישנה והיא נתנה לי נשיקה, ולקחו 

אותה.

אם היו תופסים אישה... בצריף, מחנה של הגברים, היו מחסלים את כל הצריף.

אחרי הטקס עשו מסיבה. הוא עשה כיבוד: הוא לקח את מנת לחם השבועית 

שלו, חתך אותה לרצועות דקות של חמישה ס"מ על חצי ס"מ, מרח אותה 

בממרח קולורבי מהמרק של הלילה הקודם. זה היה הכיבוד. ומישהו נתן לי 

קובייה אחת של שוקולד, ומישהו נתן לי חפיסה של קלפים מיניאטוריים, וכולם 

אמרו אתה בר מצווה עכשיו, אתה גבר וכו' וכו'.

)עדותו של פרופסור יהויכין יוסף, מתוך ארכיון יד ושם(

העדויות 
)העדויות מצורפות גם בנספח – מפגש ראשון נספח ב'. יש לתת לכל קבוצה 

עדות אחת( 
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יהויכין יוסף נולד בגרמניה בשנת 1931, ונכלא עם משפחתו בברגן בלזן. הוא 

עלה ארצה, והפך לימים לפרופסור לאסטרופיזיקה. את ספר התורה שקיבל בבר 

המצווה בברגן בלזן נשא ִעמו אילן רמון בטיסתו לחלל.

ניתן לצפות בעדות בקישור הזה: 

http://education.yadvashem.org/zayin-tet/bar_mitzvah.asp#tab3

דוד ברגמן 
המתנתי בקוצר רוח ליום הבר מצווה שלי. שנים רבות התכוונתי לאירוע זה. 

הוריי הכינו את המתנות מראש. ואמנם היום הפכתי לגבר, ואני נוסע ליעד 

בלתי ידוע. 

למזלי, אבי ואני היינו יחד. אמי, אחי, אחותי וכל משפחתנו היו במקום אחר. 

בילינו את היום בקרון בקר, בנסיעה למחנה ריכוז אחר בפולין. אבי החזיק 

בקבוק יין שלקח בחשאי לנסיעה, תוך סכנת חיים. אך הבר מצווה היה חשוב 

לו כל כך שהיה מוכן לקרבן הזה. הוא העביר את הבקבוק בין האנשים והכל 

שתו לחיי. 

כך חגגתי את הבר מצווה. אבי הבטיח, שאחרי שנשוב הביתה יעשה לי מסיבה 

גדולה ויזמין את כל העיר. המחשבה רוממה את רוחי והפיחה בי כוחות חדשים.

(Bergman, David. Never Forget and Never Forgive, Remembrance 

Educational Media, Michigan. 1979, pp. 37, 38)

דוד ברגמן נולד בשנת 1914 בפולין. בזמן השואה עבד במחנות כפייה וברח 

מצעדת המוות. עלה לישראל בשנת 1946.  
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משה פורת
היום יום רביעי 21 ביוני 1944. השעה מוקדמת ביותר בבית החרושת ללבנים בגטו 

דברצין. מישהו נוגע בכתפי. אני מתעורר. דודי לוחש לי: "מוישל'ה... מוישל'ה... 

האם אתה יודע שהיום הוא יום הבר-מצווה שלך? האם אתה מוכן היום להניח 

תפילין ולהתפלל?"

"אני מוכן!" לחשתי לדודי בקול ברור.

הוצאתי את התפילין מתוך תרמיל הגב. ֵאלו התפילין שאבא קנה בחופשתו 

האחרונה לפני שנכנסו הגרמנים לעיר וסגרו אותנו בגטו. בשבועות הראשונים 

בגטו התאמנתי בכריכת רצועות התפילין על הזרוע ועל אצבעות כף ידי 

השמאלית. בגטו הוצא איסור החזקת טליתות, ספרי תורה ותפילין. העובר על 

האיסור ייענש ב-75 מלקות! רציתי להניח את התפילין על הזרוע לראשונה 

כשאבא לצדי, אלא שאבי נלקח מאתנו. הכנסתי את נרתיק התפילין אל תוך 

חולצתי, וגם סידור תפילה. כשידי הייתה בתוך ידו של דודי, הגענו אל משרפת 

הלבנים. ירדנו אל המרתף האפל. אני מוציא בדחילו את התפילין משחיל את ידי 

ומברך, "ברוך... אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין". ופטר זיסמן עונה 

לי ב'אמן'. אנחנו מתפללים. חולצים את התפילין. חוזרים למקומנו. אימא כבר 

חיכתה לנו. עדיין הפחד על פניה. אימא הוציאה מתוך שקית שבתרמיל חופן 

גרגירי חומוס מבושלים, וחילקה אותם לכל בני המשפחה שהתקבצו סביבנו.

משה פורת נולד בהונגריה, ובשנת 1944 גורש לגטו דברצין, שם שהה שבועות 

אחדים, עד שנשלח למחנה הריכוז מטהאוזן שבאוסטריה. לקראת סוף המלחמה 

השתתף בצעדות המוות, שרד אותן ושוחרר באזור גרמניה.

)מספרו של משה פורת: באמונה, בחסד וברחמים(
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בלהה שפר
כל הזמן שהיינו בווסטרבורק*, היינו מקבלים חבילות מאחי )שהיה מחוץ 

למחנה עם המחתרת ההולנדית(. היינו מקבלים מכתבים, והיינו מקבלים 

חבילות. בחבילות האלה היו כל מיני דברים שאפשר להשיג ודברים שנשמרים, 

שימורים, צנצנת ריבה, חפיסת שוקולד... כאשר ידענו שאנחנו עוברים לברגן 

בלזן, כשאנחנו מסתדרים שם בצריף, חילקו תה ולחם עם הריבה הנוזלית הזאת 

שהייתה אחר כך האוכל הקבוע שלנו בברגן בלזן, אז אימא אומרת: "נתאסף 

כאן על יד המיטה ונאכל משהו". ואז המשפחה מתאספת ואנחנו מתיישבים. 

ואז אימא שלי מתכופפת אל התרמיל שלה ושולפת צנצנת ריבת תות שדה, 

שאני אהבתי מאוד מאוד, ולפעמים אחי היה שולח בחבילה. וכבר לא הייתה 

לנו בזמן האחרון חבילה מאחי. ואז כולם מתפלאים, ואימא אומרת לי: "מזל 

טוב – בת-מצווה שלך, יום הולדת שלך". כלומר, הייתי אז בת 12. אימא זכרה 

לעשות איזה אירוע ושמה בתיק שלה את הצנצנת הזאת. זאת הייתה חגיגת 

בת-המצווה שלי. זה היה ביום שהגענו לברגן בלזן.

)בלהה שפר, ארכיון העדויות של יד ושם( 

* ווסטרבורק – מחנה כליאה ליהודי הולנד, משם הם שולחו למותם במחנות 

הריכוז.

בלהה שפר נולדה בשנת 1932 בברלין, גרמניה. משפחתה היגרה לאמסטרדם 

בעקבות עליית הנאצים. בשנת 1942 נשלחה עם ִאמה ושני אחיה למחנה 

ווסטרבורק שבהולנד. משם הם נשלחו לברגן בלזן. מברגן בלזן נשלחו דרך 

תורכיה לישראל בהסכם חילופי שבויים ייחודי מאוד וחד-פעמי, שבמסגרתו 

הוחלפו יהודים בגרמנים שישבו בארץ ישראל )הטמפלרים(.
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מאיר שפר
)מתוך עדותה של בלהה שפר, אחותו(  

ואז הגיע הזמן שאחי השני, מאיר, הגיע לגיל בר-מצווה. אבי דאג שמישהו ייקח 

על עצמו ללמד אותו מה שילד צריך לדעת לבר מצווה. לעלות לתורה, לברך, 

אפילו קצת לקרוא בתורה. הוא לימד את אחי. אנשים שהיו במחנה ועזבו, הרבה 

פעמים השאירו תרמילים נטושים. אז אחר כך היו מסתכלים מה יש בהם. וכך 

נמצא זוג תפילין נטוש של מישהו שנשלח הלאה, והחליט שאת זה הוא לא 

צריך. אבי לקח את זה, ומצא מישהו שיבדוק אם זה בסדר. אני אפילו הצלחתי 

לארגן מתנה לאחי. אישה שישנה באזור שלנו שכחה את הסידור שלה. אז 

במקום שהסידור יתגלגל אימא שלי אמרה: "תקחי את זה, תשמרי על הסידור 

שלא יתגלגל". זה היה סידור יפה. אז כתבתי שם הקדשה לאחי, וזאת הייתה 

המתנה שלי לבר-מצווה שלו.

אחי עוד שלח חבילה עם בקבוק יי"ש* ואימא שלי אפתה עוגה מלחם ישן, זה 

היה פטנט שלה, אני לא יודעת בדיוק איך היא עשתה. היא לקחה את זה, פוררה 

את זה עם ריבה, ועל התנור )בכל צריף היה תנור גדול( היא אפתה עוגה. והייתה 

לנו בר-מצווה! אחי עלה לתורה, ואפילו קרא קצת בתורה. הוא התחיל להניח 

תפילין, ושתו לחיים, ואכלו עוגה! זו הייתה הבר-מצווה של אחי.

)בלהה שפר, ארכיון העדויות של יד ושם(

* יי"ש – יין שרוף.

בלהה שפר נולדה בשנת 1932 בברלין, גרמניה. משפחתה היגרה לאמסטרדם 

בעקבות עליית הנאצים. בשנת 1942 נשלחה עם ִאמה ושני אחיה למחנה 

ווסטרבורק שבהולנד. משם הם נשלחו לברגן בלזן. מברגן בלזן נשלחו דרך 

תורכיה לישראל בהסכם חילופי שבויים ייחודי מאוד וחד-פעמי, שבמסגרתו 

הוחלפו יהודים בגרמנים שישבו בארץ ישראל )הטמפלרים(.
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ג'ילבר בלום
באמצע שנת 1943 החלו השוטרים לחפש את היהודים בבתיהם. בדרך כלל הם 

היו מגיעים לדירות של יהודים ששכניהם הלשינו עליהם. לכן, ביום שתפסו 

את שכנינו היהודים, שגרו בקומה מעלינו, עברנו לגור בדירה קטנה ומוזנחת 

שהסתתרה מאחורי בניין קרוב לבית הכנסת. היינו בדירה חודשים אחדים 

והגעתי לגיל שלוש עשרה. לא היו לי שום ציפיות לחגוג בר-מצווה. לכן הופתעתי 

כל כך כשאבא הביא לי – מי יודע מהיכן? זוג תפילין. בשבת בבוקר הלכנו כל בני 

המשפחה לבית הכנסת, ואני עליתי לתורה. עם סיום התפילה עזבו המתפללים 

במהירות את בית הכנסת, ולמרות מצב החירום קיבלתי לא פחות משישים 

וחמש מתנות! 

ג'ילבר בלום נולד בצרפת בשנת 1931. הוא ומשפחתו הסתתרו בצרפת משנת 

1942 עד 1944. ב-1944 ברח עם קבוצת ילדים מאורגנת לשוויץ, שהייתה 

ניטרלית במלחמה, ושם חי אצל דודתו.

)מתוך: נעמי מורגנשטרן, במסתור, בהוצאת בית הספר הבין-לאומי להוראת 

השואה של יד ושם, תשנ"ח(
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סיכום והכנת תוצר למשלוח 
לאחר שהתלמידים יסיימו להציג את האלבומים, נשאל: מהם הערכים המרכזיים 

שליוו את המצגות שראינו? מה היה לפי דעתכם תפקידו של אירוע בר המצווה 

בתקופת השואה? מה תפקידו היום? איך בטקס בר/בת המצווה שלכם הדהד/

יהדהד הזיכרון היהודי? למי שעדיין לא חגג – האם לאור העדויות תתווסף לטקס 

שלכם משמעות? איזו משמעות רגשית הייתה לטקס עבור המתבגרים והוריהם? 

מדוע לדעתכם הם לא ויתרו על ציון האירוע? מדוע לדעתכם נערים חילונים כיום 

מקיימים טקס דתי זה? מה משמעותו של טקס כזה בתרבות המסירה וביצירה 

של זיכרון קולקטיבי? 

נבחר יחד עם התלמידים ארבעה–חמישה ערכים מרכזיים וכן שתיים–שלוש 

תמונות מכל אלבום ונכין יחד קיר וירטואלי משותף שכותרתו "מדור לדור – 

ערכים, מסרים וחפצים".

את האלבום נכין באמצעות תוכנת Linoit ונשלח אותו לכיתה התאומה. 

)15 דקות(  

העשרה למורה – טקס בר/בת מצווה לניצולי שואה:

https://www.thekotel.org/today/Event.asp?EventId=3428&CatId=4&all=1

http://www.mako.co.il/news-israel/education/Article-

9a828fdf70a8a31004.htm
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שיעור זה מציע לבחירתכם אחת משתי אפשרויות:

להכין חומרים לקראת השיעור, בתיאום עם המורה של הכיתה התאומה, כדי  א. 

שבשיעור 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
נבקש מהתלמידים לרשום בפורום הכיתתי המשותף את האסוציאציות 

שלהם לשתי מילים: 1. מזוודה. 2. זיכרון. לפני השיעור נרשום לעצמינו את 

המילים שתלמידי הכיתה שלנו כתבו ואת המילים שכתבו תלמידי הכיתה 

התאומה. 

מטרות
1. הבנת  מושג הזיכרון ומשמעותו לעם היהודי;

2. היכרות עם עדויות של ניצולים;

3. עיבוד קבוצתי של רעיון המסירה מדור לדור באמצעות המשגה; 

4. העמקת קשרי התאומּות בין הכיתות.

מפגש שני

מזוודת הזיכרון



  17

מזוודת הזיכרון | מפגש שני
מזוודת הזכרון

פתיחה
נצייר על הלוח צורת מזוודה )ריבוע ושתי ידיות(, ונכתוב באמצע "מזוודה". 

נבקש מן התלמידים להגיד את כל המילים שעולות במחשבתם לשמע המילה 

"מזוודה". נדגיש כי אנחנו רוצים שיחשבו בצורה אסוציאטיבית, ולכן נבקש שלא 

יתמהמהו ויגידו את המילה הראשונה שחשבו עליה. 

לאחר מכן נצייר עיגול, נכתוב באמצעו את המילה "זיכרון" ונערוך סבב 

אסוציאציות בין התלמידים למילה "זיכרון".

נרשום על הלוח את שתי הרשימות – שלנו ושל הכיתה התאומה. נבדוק 

יחד אם הרשימות דומות. אם כן, מה ניתן ללמוד מכך? אם לא, מה ניתן 

ללמוד מכך? האם יש ברשימה של הכיתה התאומה מילים שמפתיעות 

אותנו? מדוע?

נשאל: לאור הרשימה שכתבנו על הלוח, מהי לדעתכם "מזוודת זיכרון"? מתי 

משתמשים בה? לאן לוקחים אותה? האם ניתן למסור אותה למישהו אחר? האם 

יש "מזוודת זיכרון" לעם? 

נאסוף תשובות מן התלמידים. אם יהיה צורך, נוסיף: 

המונח "מזוודת הזיכרון" הוא כמובן מטאפורה, רעיון לא מוחשי. הכוונה היא 

לאוסף של זיכרונות מאירוע מסוים או מתקופת חיים שלמה שאדם נושא עמו 

לכל מקום. יש פעמים שהמשא כבד ויש פעמים שלא. אדם יכול "לפתוח" את 

המזוודה ולהוציא ממנה זיכרונות על פי הצורך. לא ניתן להעביר את המזוודה 

כפי שהיא לאדם אחר, אולם ניתן להעביר פריטים מתוכה באמצעות סיפורים, 

אירועים, מנהגים וטקסים. גם למשפחות יש "מזוודות זיכרון" משלהן. כאשר 

אנחנו מדברים על זיכרון של עם, אנחנו מתכוונים לכל אותם אירועים, חפצים 

ואנשים שהשפיעו על ההיסטוריה של העם ושאת הזיכרון והמורשת שלהם 

החברה מבקשת להנחיל לדורות הבאים. 

נאמר שהיום נעסוק בנושא העברת זיכרונות מדור לדור. נבחן יחד אילו זיכרונות 

העבירו לנו ונחשוב על משמעותם ועל השפעתם על חיינו. נתמקד בזיכרונות 

שמקורם בתקופת השואה. 

)15 דקות( 
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היכרות עם חפצים
נספר לתלמידים שמוזיאון יד ושם מהווה "מזוודת זיכרון" גדולה מאוד לשמות, 

לחפצים, לאירועים ולמקומות הקשורים לשואה, כמו גם לתקופה שקדמה לה 

ולתקופה שלאחריה. את הזיכרונות מעבירים ביד ושם בעזרת סיורים, הרצאות, 

הדרכות, שיעורים, טקסים ועוד. אחת הדרכים למסירת זיכרונות ביד ושם היא 

תערוכות. התערוכה "אין משחקים ילדותיים" מציגה חפצים שניצולים תרמו. 

שמה של התערוכה לקוח מספרו של יאנוש קורצ'ק, "כללי החיים". 

עוד על יאנוש קורצ'אק ניתן לקרוא כאן:

/https://he.wikipedia.org/wiki יאנוש_קורצ27%אק

תיאור התערוכה באתר יד ושם: 

כמיליון וחצי מתוך שישה מיליון היהודים שנרצחו בשואה היו ילדים. מספר 

הילדים ששרדו מוערך באלפים בודדים.

תערוכה זו פותחת חלון לעולמם של הילדים במהלך השואה. שלא 

כתערוכות אחרות הנוגעות בנושא השואה, תערוכה זו אינה מתמקדת 

בהיסטוריה, סטטיסטיקות או תיאורים של אלימות גופנית. במקום זאת, 

הצעצועים, המשחקים, יצירות האמנות, היומנים והשירים המוצגים כאן 

מציגים חלק מהסיפורים האישיים של הילדים, ובכך מספקים הצצה אל 

חייהם במהלך השואה.

נחלק את הכיתה לשש קבוצות עבודה. כל קבוצה תקרא על חפץ אחד המוצג 

בתערוכה ותענה יחד על השאלות: מדוע חפץ זה היה משמעותי לילד? מה 

אנחנו לומדים מסיפורו של החפץ?  

אם השיעור מתקיים בכיתות ממוחשבות, כל קבוצה תקבל קישור. אם לא, יש 

להדפיס לכל קבוצה את הטקסט הרלוונטי )מפגש שני נספח א'(.
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קבוצה א', משחק מונופול

http://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/nochildsplay/ghettos5.asp

קבוצה ב', הבובה זושיה

http://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/nochildsplay/ghettos3.asp

קבוצה ג', טומי

http://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/nochildsplay/ghettos1.asp

קבוצה ד', הדובון של פרד לסינג 

http://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/nochildsplay/hiding1.asp

קבוצה ה', חיילי שח-מט

http://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/nochildsplay/hiding2.asp

קבוצה ו', הבובה קולט

http://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/nochildsplay/hiding3.asp

שיתוף במליאה 
בסיום העבודה הקבוצתית נבקש מהתלמידים לשתף במליאה. כל קבוצה תספר 

בקצרה על החפץ ותענה על אחת משתי השאלות לבחירתה. 

נבקש מהתלמידים להתייחס לסיפורים של החפצים שקבוצות אחרות הציגו. 

נשאל: האם יש חפץ שמשך את תשומת ִלבכם באופן מיוחד? איזה מידע חדש 

על מלחמת העולם השנייה והשואה נודע לכם בעקבות ההיכרות עם החפצים?

נדגיש לתלמידים שכל חפץ וכל סיפור הם עולם ומלואו. בתקופת המלחמה 

עזרו החפצים לאנשים לזכור את מורשתם ואת משפחתם, ומכיוון שהם היו 

משמעותיים כל כך בשבילם, הם המשיכו ללוות אותם גם בבגרותם, וכך שרדו 

עד היום. מבחינתנו, החפצים שופכים אור על התנהלות, על מנהגים ועל נסיבות 

חיים ומאפשרים לנו להרחיב את הלמידה ואת ההבנה של אירועים, של אנשים 

ושל מקומות. 

נבקש מהתלמידים לומר מהם המושגים המרכזיים המלווים את העדויות 

שקראנו. נרשום על הלוח רשימה של מושגים. 

)30 דקות(
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הנוער בתקופת השואה
למדנו על חפצים שהיו משמעותיים בתקופת השואה, בעיקר לילדים. כפי 

שראינו החפצים שימשו גם כמקור לנחמה וגם כסוכני זיכרון. גם בני נוער שחיו 

בתקופה זו חיפשו לעצמם מקורות לנחמה, וחלקם פעלו בזירות שונות על מנת 

להתמודד עם זוועות התקופה. חלק מהנערים הפכו בן-לילה לניצולים היחידים 

מבני משפחתם או לאחראים הבלעדיים לאחיהם הקטנים; נערים רבים סייעו 

להציל אחרים; היו שהבריחו מזון לתוך הגטו; חלקם זייפו את גילם על מנת 

להינצל, ואחרים נאלצו לחיות בזהות בדויה. שתי דרכים נוספות להתמודדות היו 

השתתפות בפעילויות של תנועות נוער והשתתפות בכתיבה ובהוצאה לאור של 

עיתון נוער. 

נציג לתלמידים את המצגת הקצרה על תנועות הנוער בשואה 

)מפגש שני נספח ב'(

https://www.youtube.com/watch?v=YzUhinNZK1A&feature=youtu.be

לאחר מכן נקרין על הלוח את דף המידע על עיתון הנוער ֶוֶדם 

)מפגש שני נספח ג'(.

נשאל: מה לדעתכם היה התפקיד של תנועות הנוער ושל עיתון הנוער? האם 

לדעתכם לתנועות הנוער בתפוצות יש אותם התפקידים כמו לתנועות הנוער 

בארץ? מה לדעתכם דומה ומה שונה?

בתקופת השואה פעלו כמה תנועות נוער אשר היו עוגן מרכזי בחייהם של 

החברים בהן. בתנועות הנוער הייתה לבני הנוער הזדמנות להיפגש זה עם זה 

ולספוג ערכים משמעותיים, ברובם ציוניים. כפי שקראנו בעדויות, המפגשים 

עצמם סייעו להפיג את הקשיים שבני הנוער התמודדו ִאתם. הכוח של הקבוצה 

ִאפשר להם לנסות ולהשיג הישגים חומריים ואחרים עבור החברים בה. 

השתתפות בכתיבת העיתון הייתה גם הזדמנות למפגש חברתי וגם תעסוקה 

ומקור להנאה עבור בני הנוער. כפי שאמרנו בתחילת השיעור, משפחה היא 

מקור מרכזי להנחלת זיכרונות וערכים. בתקופת השואה משפחות רבות 

התפרקו לחלוטין, ולתנועות הנוער היה תפקיד מרכזי גם בהנחלת ערכים 

ובהעברת המסורת.  

נשאל: האם בעקבות הצפייה בסרטון וקריאת דף המידע למדנו מושגים חדשים 

שנוכל להוסיף לרשימת המושגים שכתבנו על הלוח? אם כן, נוסיף אותם. 

)15 דקות( 
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מאז ועד היום 
מדף המידע על העיתון ֶוֶדם למדנו שפטר גינז מגטו טרזין היה העורך הראשי 

של העיתון.   

פטר גינז

אחד הדברים שפטר גינז פרסם בעיתון היה ציור ששמו "כדור הארץ במבט מהירח".   

ציור זה יצא מגבולות הגטו ושרד עד ימינו. נשאל: האם מישהו יכול לנחש באיזה 

הקשר הוא זכה לפרסום בשנים האחרונות? 
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נאפשר לתלמידים לנחש. אם הם לא ֵידעו, נספר להם שאילן רמון, האסטרונאוט 

הישראלי הראשון, לקח ִאתו לחלל חפצים שונים המייצגים את החברה 

הישראלית ואת העם היהודי, וביניהם העתק של הציור הזה, כיוון שהרגיש שהוא 

מייצג את העם היהודי ואת החברה הישראלית, ולא רק את חיל האוויר.

נבקש מהתלמידים לצפות בסרטון עד דקה 08:40 ולענות על השאלות שיופיעו 

במהלכו. 

http://projects.telem-hit.net/edutube/user/activity.aspx?e=20304&id=5 

נקרין על הלוח את הרשימה המלאה של החפצים המייצגים את החברה 

הישראלית ואת העם היהודי, שאילן רמון לקח ִעמו לחלל:

נס הנשיא )הדגל המייצג את נשיא מדינת ישראל(  .1

דגל ישראל  .2

דגל חיל האוויר הישראלי  .3

דגלון עם סמל סוכנות החלל הישראלית  .4

אבן עם סמל אוניברסיטת תל אביב  .5

דגלון עם סמל מוזיאון חיל האוויר  .6

דגלון עם סמל העיר רמת גן, עיר הולדתו של אילן רמון  .7

דגלון עם סמל העיר באר שבע, העיר שבה גדל  .8

דגלון עם סמל בית הספר "בליך", הממוקם בשכונת מגוריו של רמון, רמת   .9

חן, ובו למדו ילדיו כשחזרו לישראל

העתק של ציור שצייר פטר גינז, נער בטרזין, "כדור הארץ במבט מהירח",   .10

שפורסם בעיתון הנוער ודם. הציור המקורי מוצג במוזיאון האמנות של "יד 

ושם"

11. ספר תורה זעיר שקיבל רמון מניצול השואה פרופסור יהויכין יוסף שקיבל 

אותו במחנה ברגן בלזן מהרב שמעון דסברג שהבריח אותו למחנה

12. ספר תנ"ך מוקטן שהודפס על מיקרופילם שקיבל מנשיא המדינה משה 

קצב

13. מטבע של שמינית השקל מהמרד הגדול

14. מספר מזוזות

15. דולר מהרבי מליובאוויטש שהעניק לו שליח הרבי מליובאוויטש במרכז 

החלל בפלורידה  
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נבקש מהתלמידים לשתף בתחושות שעלו בהם בעקבות הצפייה בסרטון 

ובעקבות המידע החדש שלמדו בנוגע לחפצים מתקופת השואה שהגיעו עד 

לחלל. נציין את ההישג הגדול ונספר עד כמה התרגש אילן רמון למראה חפץ 

אחד קטן המסמל כל כך הרבה. נשאל: האם אתם חושבים שהחפצים שאילן 

רמון לקח ִאתו אכן מייצגים את כל העם היהודי? האם לדעתכם התלמידים 

מהכיתה השותפה שותפים למחשבה הזאת? מומלץ להעלות את השאלה 

בפורום המשותף לאחר השיעור. 

נברר עם התלמידים אם בעקבות חלק זה ישנם מושגים נוספים שהם רוצים 

להוסיף לרשימת המושגים שיצרנו על הלוח. נוסיף אותם לרשימה.

)15 דקות(

יצירה משותפת
נאמר לתלמידים: כעת, כשאנחנו מבינים את חשיבותם של חפצים בשימור 

הזיכרון ולמדנו על תפקידם של תנועות נוער ושל עיתון נוער בחיזוק המורשת, כל 

זוג תלמידים יעצב כרזה בנושא "מזוודת הזיכרון שלנו" בהתבסס על המושגים 

שכתבנו על הלוח ועל התחושות האישיות שעלו בהם בעקבות השיעור. 

נבקש מהתלמידים לחשוב מה היו רוצים להכניס למזוודת הזיכרון, האם חפצים? 

רגשות? אולי גם וגם? האם החפצים הם אישיים? לאומיים? האם שילוב של 

השניים? מהם הערכים המרכזיים שיבואו לידי ביטוי? את מזוודת הזיכרון הם 

יעצבו באמצעות תוכנת smore. התוכנה פשוטה לשימוש. הוראות מצורפות 

בנספח )מפגש שני נספח ד'(. את הכרזה נשלח לתלמידי הכיתה התאומה 

נדפיס ונתלה אותה במסדרונות בית הספר. כאשר נקבל את הכרזות 

מתלמידי הכיתה התאומה, נברר יחד מה דומה ומה שונה בכרזות, ונבחן מה 

ניתן ללמוד מכך. 

)25 דקות( 



נספחים



מפגש ראשון  | נספח א'

מפגש ראשון נספח א' - הדרכת שימוש 
בתוכנת לינואיט - לוח קיר

 

  linoitשם הכלי: 

הינו לוח שעם דגיטלי שיתופי המאפשר נעיצת פתקים,  linoitתיאור הכלי: 

 תמונות, סרטים או קבצים.

 דוגמאות לפעילויות בחינוך: 

 

 לוח המדריך ליצירת 

  noit.comhttp://li    לקישור הבא והיכנס.1

    sign upהקליקו בחלקו העליון הימני של המסך על הפקודה .2

 

 

 

 את פרטיכם האישיים וליצור חשבון. הפרטים אותם עליכם להכניס הם:מלאו .3

נט טכנולוגיות מידע בע"מ-כל הזכויות שמורות לחב' אל

 

הארגון שלך לומד

net-L │סבא -, כפר2החרושת  │www.learnOnet.com │lnet@learnOnet.com │7667955-09│ .44425סבא -, כפר2196ת.ד
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 אותו תבחרו באנגלית ללא רווחים שם משתמש•

 אותה תבחרו אותיות או מספרים סיסמה•

 כתובת דואר אלקטרוני •

 יש להשאיר את הבחירה אנגלית  שפה•

 לתנאים בסימון תיבת הסימון הסכמה•

 המופיעים בתיבה האפורה האותיות או המספריםהקלדת •

 sign upעל כפתור  הקלקה•

בסיום תהליך ההרשמה יפתח בפניכם הכלי ותוכלו ליצור את הלוח הדיגיטלי הראשון שלכם. .4

 create a new canvas   להתחלת יצירת הלוח יש להקליק על

 

 

 

 

 

 

 שנפתח יש לתת שם ללוח ולבחור את הרקע המבוקשבמסך .5

 

 

 

 

 

 

 

 

שם הלוחהקלידו כאן את 

בחרו רקע ללוח

נט טכנולוגיות מידע בע"מ-כל הזכויות שמורות לחב' אל

2

הארגון שלך לומד
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את הריבועים כמו שמסומן  Vעכשיו נקבע מי יוכל לראות את הלוח ולנעוץ עליו פתקיות. סמנו ב .6

 create a  canvasולסיום הקליקו על   בצילום המסך

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  ריק. בפינה הימנית למעלה נמצאת תיבת הכלים של הלוח.אחרי ההקלקה יפתח לוח 

 
 

 שונה ללוח.על כל אחד מן הכלים תאפשר הכנסת תוכן קה הקל
 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
 

  

נט טכנולוגיות מידע בע"מ-כל הזכויות שמורות לחב' אל

3
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 טקסט הוספת פתקית.7

 הקלקה על פתקית בצבע כל שהוא תאפשר כתיבת טקסט על הפתקית.

 תוסיף את הפתקית ללוח.  postהקלקה על 

 V –אם ברצונכם למחוק את הפתקית יש להקליק על סימן ה 

 

 

 

 

 

 הוספת תמונה

הקלקה על התמונה תפתח בפנינו את חלונית התמונה. הקלקה על בחר קובץ תחשוף בפנינו את 

  הספריות של המחשב האישי שלנו. 

 את התמונה הרצויה.  לבחוריש 

 את גודל התמונה שתופיע על הלוח לקבועלאחר בחירת התמונה יש 

 .והתמונה תופיע על הלוח  postבסיום הפעולה יש להקליק על 

 

 סרטהוספת 

 הקלקה על סרט הצילום תפתח בפנינו את חלונית הסרטים. הדבקה של כתובת הסרטון

 והסרט יופיע על הלוח. POST. בסיום הדבקת הכתובת יש להקליק על  URLבשורת ה 

 המופיע על הסרט יגרום להפעלתו. PLAYהקלקה על כפתור ה 

 

 

נט טכנולוגיות מידע בע"מ-כל הזכויות שמורות לחב' אל

4
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 הוספת קובץ

 תפתח בפנינו את חלונית הקובץ.  הקלקה על סימן המהדק

הקלקה על בחר קובץ תחשוף בפנינו את הספריות של המחשב 

 האישי שלנו. 

 את הקובץ הרצוי.  לבחוריש 

 והקובץ יופיע על הלוח.  postלאחר בחירת הקובץ  יש להקליק על 

 

 

 

   iהלוח לנמענים. הקלקה על סימן  קישור האינטרנט שלפרסום הלוח מתבצע בעזרת שליחת .8

תפתח תיבה ובה קישור האינטרנט של הלוח. העתקה של הקישור ושליחתו לנמענים תאפשר לכל 

 מי שיש בידו את הקישור להיכנס ללוח ולפעול בו.

 

 

 

 

 

 

 

 

ו להזיזה למקום אחר על הלוח. בעל שימו לב! כל משתמש יוכל למחוק את הפתקית שלו בלבד א

הלוח (בעל החשבון שיצר את הלוח) יוכל למחוק ולהזיז את כל הפתקיות על הלוח

נט טכנולוגיות מידע בע"מ-כל הזכויות שמורות לחב' אל

5
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מפגש ראשון נספח ב' 
עדויות בר מצווה 

יהויכין יוסף
בתוך הצריף שלי היה הרב הראשי של מחוז מסוים בהולנד – הרב דסברג ואחד 

מהבנים שלו. הוא גילה שאני קרוב לבר מצווה והחליט שהוא יעשה לי בר מצווה 

ויהי-מה. הוא בכלל היה ידוע בתור שהוא עשה כל מיני דברים כאלה.

אז היינו במצב יחסית טוב, אחר כך אף אחד לא חשב על דברים כאלה. אז הוא 

החליט שהוא יעשה לי בר מצווה. הוא לימד אותי. ידעתי מה זה, ידעתי שזה חשוב 

והוא שכנע אותי.

בלילות, בארבע בבוקר, הוא היה מעיר אותי והיינו לומדים. וביום שני אחד הוא 

אמר לי: "הנה היום הבר מצווה שלך".

היה לו ספר תורה, אותו ספר ששמעת עליו. אותו בוקר הוא החשיך את הצריף עם 

שמיכות. על השולחן שהיה בצריף הוא שם שמיכה עם ארבעה נרות, באמצע שׂם 

את ספר התורה, הקים כמה אנשים שיעזרו לו בטקס, ואני אמרתי את הפרשייה. 

אחר כך הייתה דפיקה בדלת, וכולם קפאו. הוא ניגש לדלת, ובדלת הייתה אימא 

שלי. הוא ארגן את זה שהיא תבוא. הייתה במחנה פלוגה של ניקיון שעברה ממחנה 

למחנה וגם בין הגדרות וניקתה. הוא ארגן שהפלוגה הזאת נכנסה למחנה של 

הנשים, לקחה ִאתה את אימא שלי מחופשת והביאה אותה למחנה שלנו לבר 

מצווה. היא רצתה להיכנס, הייתה מהומה גדולה, אמרו לה לא להיכנס. פתחו חלון, 

אני דיברתי ִאתם מהחלון. היא נתנה לי זוג כפפות של פלאנל שהיא תפרה לי 

מאיזה חתיכת בד ישנה והיא נתנה לי נשיקה, ולקחו אותה.

אם היו תופסים אישה... בצריף, מחנה של הגברים, היו מחסלים את כל הצריף.

אחרי הטקס עשו מסיבה. הוא עשה כיבוד: הוא לקח את מנת לחם השבועית 

שלו, חתך אותה לרצועות דקות של חמישה ס"מ על חצי ס"מ, מרח אותה בממרח 

קולורבי מהמרק של הלילה הקודם. זה היה הכיבוד. ומישהו נתן לי קובייה אחת 

של שוקולד, ומישהו נתן לי חפיסה של קלפים מיניאטוריים, וכולם אמרו אתה בר 

מצווה עכשיו, אתה גבר וכו' וכו'.

)עדותו של פרופסור יהויכין יוסף, מתוך ארכיון יד ושם(
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יהויכין יוסף נולד בגרמניה בשנת 1931, ונכלא עם משפחתו בברגן בלזן. הוא 

עלה ארצה, והפך לימים לפרופסור לאסטרופיזיקה. את ספר התורה שקיבל בבר 

המצווה בברגן בלזן נשא ִעמו אילן רמון בטיסתו לחלל.

ניתן לצפות בעדות בקישור הזה: 

http://education.yadvashem.org/zayin-tet/bar_mitzvah.asp#tab3

א. קראו בעיון את העדות.

ב. חשבו מה הם המסרים המרכזיים העולים מהעדות.

ג. הכינו "אלבום בר מצווה" לֵעד באמצעות תוכנת Linoit. שלבו בו תמונות 

הקשורות לבר המצווה ולערכים מרכזיים העולים מהעדות ומהשיעור כולו. שלבו 

באלבום גם סמלים הקשורים לעונה בשנה שבה צוין האירוע, למשתתפים, 

לתשמישי הקדושה, לחפצים, לכיבוד וכדומה. בנוסף לכך, בכל אלבום יש 

לרשום בצורה ברורה את שמו של העד ולציין את הערכים המרכזיים שאתם 

מזהים בעדותו. 
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דוד ברגמן 
המתנתי בקוצר רוח ליום הבר מצווה שלי. שנים רבות התכוונתי לאירוע זה. 

הוריי הכינו את המתנות מראש. ואמנם היום הפכתי לגבר, ואני נוסע ליעד 

בלתי ידוע. 

למזלי, אבי ואני היינו יחד. אמי, אחי, אחותי וכל משפחתנו היו במקום אחר. 

בילינו את היום בקרון בקר, בנסיעה למחנה ריכוז אחר בפולין. אבי החזיק 

בקבוק יין שלקח בחשאי לנסיעה, תוך סכנת חיים. אך הבר מצוה היה חשוב לו 

כל כך שהיה מוכן לקרבן הזה. הוא העביר את הבקבוק בין האנשים והכל שתו 

לחיי. 

כך חגגתי את הבר מצווה. אבי הבטיח, שאחרי שנשוב הביתה יעשה לי מסיבה 

גדולה ויזמין את כל העיר. המחשבה רוממה את רוחי והפיחה בי כוחות חדשים.

(Bergman, David. Never Forget and Never Forgive, Remembrance 

Educational Media, Michigan. 1979, pp. 37, 38)

דוד ברגמן נולד בשנת 1914 בפולין. בזמן השואה עבד במחנות כפייה וברח 

מצעדת המוות. עלה לישראל בשנת 1946.  

א. קראו בעיון את העדות.

ב. חשבו מה הם המסרים המרכזיים העולים מהעדות.

ג. הכינו "אלבום בר מצווה" לֵעד באמצעות תוכנת Linoit. שלבו בו תמונות 

הקשורות לבר המצווה ולערכים מרכזיים העולים מהעדות ומהשיעור כולו. שלבו 

באלבום גם סמלים הקשורים לעונה בשנה שבה צוין האירוע, למשתתפים, 

לתשמישי הקדושה, לחפצים, לכיבוד וכדומה. בנוסף לכך, בכל אלבום יש 

לרשום בצורה ברורה את שמו של העד ולציין את הערכים המרכזיים שאתם 

מזהים בעדותו. 
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משה פורת
היום יום רביעי 21 ביוני 1944. השעה מוקדמת ביותר בבית החרושת ללבנים בגטו 

דברצין. מישהו נוגע בכתפי. אני מתעורר. דודי לוחש לי: "מוישל'ה... מוישל'ה... 

האם אתה יודע שהיום הוא יום הבר-מצווה שלך? האם אתה מוכן היום להניח 

תפילין ולהתפלל?"

"אני מוכן!" לחשתי לדודי בקול ברור.

הוצאתי את התפילין מתוך תרמיל הגב. ֵאלו התפילין שאבא קנה בחופשתו 

האחרונה לפני שנכנסו הגרמנים לעיר וסגרו אותנו בגטו. בשבועות הראשונים 

בגטו התאמנתי בכריכת רצועות התפילין על הזרוע ועל אצבעות כף ידי 

השמאלית. בגטו הוצא איסור החזקת טליתות, ספרי תורה ותפילין. העובר על 

האיסור ייענש ב-75 מלקות! רציתי להניח את התפילין על הזרוע לראשונה 

כשאבא לצדי, אלא שאבי נלקח מאתנו. הכנסתי את נרתיק התפילין אל תוך 

חולצתי, וגם סידור תפילה. כשידי הייתה בתוך ידו של דודי, הגענו אל משרפת 

הלבנים. ירדנו אל המרתף האפל. אני מוציא בדחילו את התפילין משחיל את ידי 

ומברך, "ברוך... אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין". ופטר זיסמן עונה 

לי ב'אמן'. אנחנו מתפללים. חולצים את התפילין. חוזרים למקומנו. אימא כבר 

חיכתה לנו. עדיין הפחד על פניה. אימא הוציאה מתוך שקית שבתרמיל חופן 

גרגירי חומוס מבושלים, וחילקה אותם לכל בני המשפחה שהתקבצו סביבנו.

)מספרו של משה פורת: באמונה, בחסד וברחמים(

משה פורת נולד בהונגריה, ובשנת 1944 גורש לגטו דברצין, שם שהה שבועות 

אחדים, עד שנשלח למחנה הריכוז מטהאוזן שבאוסטריה. לקראת סוף המלחמה 

השתתף בצעדות המוות, שרד אותן ושוחרר באזור גרמניה.

א. קראו את העדות.

ב. חשבו מה הם המסרים המרכזיים העולים מהעדות.

ג. הכינו "אלבום בר מצווה" לֵעד באמצעות תוכנת Linoit. שלבו בו תמונות 

הקשורות לבר המצווה ולערכים מרכזיים העולים מהעדות ומהשיעור כולו. שלבו 

באלבום גם סמלים הקשורים לעונה בשנה שבה צוין האירוע, למשתתפים, 

לתשמישי הקדושה, לחפצים, לכיבוד וכדומה. בנוסף לכך, בכל אלבום יש לרשום 

בצורה ברורה את שמו של העד ולציין את הערכים המרכזיים שאתם מזהים בעדותו. 
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בלהה שפר
כל הזמן שהיינו בווסטרבורק*, היינו מקבלים חבילות מאחי )שהיה מחוץ 

למחנה עם המחתרת ההולנדית(. היינו מקבלים מכתבים, והיינו מקבלים 

חבילות. בחבילות האלה היו כל מיני דברים שאפשר להשיג ודברים שנשמרים, 

שימורים, צנצנת ריבה, חפיסת שוקולד... כאשר ידענו שאנחנו עוברים לברגן 

בלזן, כשאנחנו מסתדרים שם בצריף, חילקו תה ולחם עם הריבה הנוזלית הזאת 

שהייתה אחר כך האוכל הקבוע שלנו בברגן בלזן, אז אימא אומרת: "נתאסף כאן 

על יד המיטה ונאכל משהו". ואז המשפחה מתאספת ואנחנו מתיישבים. ואז 

אימא שלי מתכופפת אל התרמיל שלה ושולפת צנצנת ריבת תות שדה, שאני 

אהבתי מאוד מאוד, ולפעמים אחי היה שולח בחבילה. וכבר לא הייתה לנו בזמן 

האחרון חבילה מאחי. ואז כולם מתפלאים, ואימא אומרת לי: "מזל טוב – בת-

מצווה שלך, יום הולדת שלך". כלומר, הייתי אז בת 12. אימא זכרה לעשות איזה 

אירוע ושמה בתיק שלה את הצנצנת הזאת. זאת הייתה חגיגת בת-המצווה שלי. 

זה היה ביום שהגענו לברגן בלזן.

)בלהה שפר, ארכיון העדויות של יד ושם( 

* ווסטרבורק – מחנה כליאה ליהודי הולנד, משם הם שולחו למותם במחנות 

הריכוז.

בלהה שפר נולדה בשנת 1932 בברלין, גרמניה. משפחתה היגרה לאמסטרדם 

בעקבות עליית הנאצים. בשנת 1942 נשלחה עם ִאמה ושני אחיה למחנה 

ווסטרבורק שבהולנד. משם הם נשלחו לברגן בלזן. מברגן בלזן נשלחו דרך 

תורכיה לישראל בהסכם חילופי שבויים ייחודי מאוד וחד-פעמי, שבמסגרתו 

הוחלפו יהודים בגרמנים שישבו בארץ ישראל )הטמפלרים(.

א. קראו את העדות.

ב. חשבו מה הם המסרים המרכזיים העולים מהעדות.

ג. הכינו "אלבום בר מצווה" לֵעד באמצעות תוכנת Linoit. שלבו בו תמונות הקשורות 

לבר המצווה ולערכים מרכזיים העולים מהעדות ומהשיעור כולו. שלבו באלבום גם 

סמלים הקשורים לעונה בשנה שבה צוין האירוע, למשתתפים, לתשמישי הקדושה, 

לחפצים, לכיבוד וכדומה. בנוסף לכך, בכל אלבום יש לרשום בצורה ברורה את שמו 

של העד ולציין את הערכים המרכזיים שאתם מזהים בעדותו. 
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מאיר שפר 
)מתוך עדותה של בלהה שפר, אחותו(  

ואז הגיע הזמן שאחי השני, מאיר, הגיע לגיל בר-מצווה. אבי דאג שמישהו ייקח 

על עצמו ללמד אותו מה שילד צריך לדעת לבר מצווה. לעלות לתורה, לברך, 

אפילו קצת לקרוא בתורה. הוא לימד את אחי. אנשים שהיו במחנה ועזבו, הרבה 

פעמים השאירו תרמילים נטושים. אז אחר כך היו מסתכלים מה יש בהם. וכך 

נמצא זוג תפילין נטוש של מישהו שנשלח הלאה, והחליט שאת זה הוא לא 

צריך. אבי לקח את זה, ומצא מישהו שיבדוק אם זה בסדר. אני אפילו הצלחתי 

לארגן מתנה לאחי. אישה שישנה באזור שלנו שכחה את הסידור שלה. אז 

במקום שהסידור יתגלגל אימא שלי אמרה: "תקחי את זה, תשמרי על הסידור 

שלא יתגלגל". זה היה סידור יפה. אז כתבתי שם הקדשה לאחי, וזאת הייתה 

המתנה שלי לבר-מצווה שלו.

אחי עוד שלח חבילה עם בקבוק יי"ש* ואימא שלי אפתה עוגה מלחם ישן, זה 

היה פטנט שלה, אני לא יודעת בדיוק איך היא עשתה. היא לקחה את זה, פוררה 

את זה עם ריבה, ועל התנור )בכל צריף היה תנור גדול( היא אפתה עוגה. והייתה 

לנו בר-מצווה! אחי עלה לתורה, ואפילו קרא קצת בתורה. הוא התחיל להניח 

תפילין, ושתו לחיים, ואכלו עוגה! זו הייתה הבר-מצווה של אחי.

)בלהה שפר, ארכיון העדויות של יד ושם(

* יי"ש – יין שרוף.

בלהה שפר נולדה בשנת 1932 בברלין, גרמניה. משפחתה היגרה לאמסטרדם 

בעקבות עליית הנאצים. בשנת 1942 נשלחה עם ִאמה ושני אחיה למחנה 

ווסטרבורק שבהולנד. משם הם נשלחו לברגן בלזן. מברגן בלזן נשלחו דרך 

תורכיה לישראל בהסכם חילופי שבויים ייחודי מאוד וחד-פעמי, שבמסגרתו 

הוחלפו יהודים בגרמנים שישבו בארץ ישראל )הטמפלרים(.

א. קראו בעיון את העדות.

ב. חשבו מה הם המסרים המרכזיים העולים מהעדות.

ג. הכינו "אלבום בר מצווה" לֵעד באמצעות תוכנת Linoit. שלבו בו תמונות הקשורות 

לבר המצווה ולערכים מרכזיים העולים מהעדות ומהשיעור כולו. שלבו באלבום גם 

סמלים הקשורים לעונה בשנה שבה צוין האירוע, למשתתפים, לתשמישי הקדושה, 

לחפצים, לכיבוד וכדומה. בנוסף לכך, בכל אלבום יש לרשום בצורה ברורה את שמו 

של העד ולציין את הערכים המרכזיים שאתם מזהים בעדותו. 
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ג'ילבר בלום
באמצע שנת 1943 החלו השוטרים לחפש את היהודים בבתיהם. בדרך כלל הם 

היו מגיעים לדירות של יהודים ששכניהם הלשינו עליהם. לכן, ביום שתפסו 

את שכנינו היהודים, שגרו בקומה מעלינו, עברנו לגור בדירה קטנה ומוזנחת 

שהסתתרה מאחורי בניין קרוב לבית הכנסת. היינו בדירה חודשים אחדים 

והגעתי לגיל שלוש עשרה. לא היו לי שום ציפיות לחגוג בר-מצווה. לכן הופתעתי 

כל כך כשאבא הביא לי – מי יודע מהיכן? זוג תפילין. בשבת בבוקר הלכנו כל בני 

המשפחה לבית הכנסת, ואני עליתי לתורה. עם סיום התפילה עזבו המתפללים 

במהירות את בית הכנסת, ולמרות מצב החירום קיבלתי לא פחות משישים 

וחמש מתנות! 

)מתוך: נעמי מורגנשטרן, במסתור, בהוצאת בית הספר הבין-לאומי להוראת 

השואה של יד ושם, תשנ"ח(

ג'ילבר בלום נולד בצרפת בשנת 1931. הוא ומשפחתו הסתתרו בצרפת משנת 

1942 עד 1944. ב-1944 ברח עם קבוצת ילדים מאורגנת לשוויץ שהייתה 

ניטרלית במלחמה, ושם חי אצל דודתו.

א. קראו בעיון את העדות.

ב. חשבו מה הם המסרים המרכזיים העולים מהעדות.

ג. הכינו "אלבום בר מצווה" לֵעד באמצעות תוכנת Linoit. שלבו בו תמונות 

הקשורות לבר המצווה ולערכים מרכזיים העולים מהעדות ומהשיעור כולו. שלבו 

באלבום גם סמלים הקשורים לעונה בשנה שבה צוין האירוע, למשתתפים, 

לתשמישי הקדושה, לחפצים, לכיבוד וכדומה. בנוסף לכך, בכל אלבום יש לרשום 

בצורה ברורה את שמו של העד ולציין את הערכים המרכזיים שאתם מזהים בעדותו. 
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משחק המונופול נעשה בסדנה הגראפית בטרזיינשטט כחלק מהפעילות 

המחתרתית של הגטו. הוא צויר על ידי אוסוואלד פק, אמן שגורש מפראג 

לטרזיינשטט בנובמבר 1941 ומאוחר יותר, בספטמבר 1944, גורש לאושוויץ, 

 שם נספה.

בנוסף לבידור הילדים, נועד המשחק לספק להם מידע על החיים בגטו. על 

הלוח מופיע ציור של הגטו. אתרים מרכזיים בגטו מהווים תחנות מרכזיות 

במשחק: בית הכלא, הביתנים, המבצר, המחסן, המטבח, אתר המעבר 

למגורשים וכן אתרים אחרים. לעתים קרובות היו המגורשים משאירים את 

חפציהם אצל חבריהם שנותרו בגטו. כך הועבר משחק המונופול הזה לפאבל 

וטומאש גלאס בטרזין.

 

)אוסף החפצים של יד ושם. מתנת מיכה גלאס, ירושלים, ודן גלאס, רמת גן(

מפגש שני | נספח א'

  2

מפגש שני נספח א' 
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קבוצה ב' - הבובה זושיה
 

זופיה רוזנר, או יעל – השם העברי שאימצה לאחר המלחמה – הייתה ילדה 

קטנה במהלך השואה. הנאצים לקחו את אביה בימים הראשונים לכיבוש והיא 

וִאמה נכלאו בגטו ורשה. ִאמה של יעל הייתה קשורה למחתרת והחלה לפעול 

בהברחות. לִעתים נעלמה האם למשך ימים שלמים ברציפות והשאירה את 

הילדה הקטנה לבדה. האם מצאה ראש של בובה ויצרה בובה לילדתה. היא 

תפרה שמלה מבד ונתנה את הבובה לילדה הקטנה. "את תשמרי על ילדתך 

במשך היום", אמרה לה האם. הבובה זושיה הפכה לחברתה היחידה של יעל, 

ויעל פיתחה קשר מיוחד ִעמה. זושיה הייתה חברתה, אשת סודּה ומשפחתה 

במהלך התקופה בה התחבאה, בודדה ומפוחדת, במרתף בגטו. יום אחד לא 

שבה ִאמה של יעל, אך במקומה שלחה לגטו נער פולני על מנת להוציא את יעל 

אל מחוץ לגטו. הנער הכניס את יעל לשק עם פחם וביקש להבריחה אל מחוץ 

לגטו. בדרך ֵהחלה הילדה לצעוק: "שכחתי את הבובה שלי". הנער זעם, כמובן, 

ונזף בילדה, אך היא התעקשה: "אמהות לא משאירות את בנותיהן בגטו". הנער 

החליט לשוב לגטו ולהשיג את הבובה. יעל שרדה, אך סיפורה הסתיים בכי רע. 

אביה נרצח, וִאמה, למרות ששרדה במלחמה, נפטרה זמן קצר לאחר מכן. 

הילדה הקטנה הגיעה לישראל והבובה הפכה לחלק מחייה, חלק מהזיכרונות 

ששרדו מבני משפחתה, חלק מעברה בגטו.
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קבוצה ג' - טומי

"טומי" צויר על ידי האמן הצ'כי בדז'יך פריטה כמתנה לבנו תומס, ליום הולדתו 

השלישי – יום הולדת שנחגג בספר באופן שבו היו אנשים חוגגים יום הולדת 

מחוץ לגטו – בחגיגה הכוללת עוגות, מתנות וליצן. פריטה אייר את הספר 

באיורים המציגים את החיים כפי שזכר אותם מחוץ לחומות הגטו. הוא רצה 

ללמד את בנו על כל הדברים בעולם נורמלי, כגון עצים, גנים, ציפורים ופרחים – 

למען אותו יום בעתיד שבו, כך קיווה, יעמוד טומי בפני חיים טובים יותר. הספר 

 לא שיקף את המציאות – במקום זאת הוא היה מתנה של אופטימיות.

פריטה היה מנהל המחלקה הטכנית בגטו טרזיינשטט, מחלקה שעובדיה היו 

אמנים יהודים שנכלאו בגטו. הם אולצו ליצור חומרי תעמולה עבור הגרמנים, אך 

 תיעדו ככל האפשר את המציאות הקשה של חיי היום-יום בגטו.

פריטה נספה באושוויץ ואשתו הנזי נפטרה בטרזין. לאחר המלחמה אומץ טומי 

על ידי חברו של אביו, האמן ליאו האס ואשתו ארנה, אשר שיקמה את כתב היד.

הספר פורסם בהוצאת יד ושם בשנת 1999, בשתי גרסאות – לילדים ולמבוגרים.
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קבוצה ד' - הדובון של פרד לסינג
 

דובון הצעצוע שייך לפרד לסינג, ששרד כילד בשואה ומתגורר כיום בארצות 

הברית. לסינג היה תלמיד בית ספר כאשר פלשו הגרמנים להולנד. הוא הוסתר 

על ידי משפחה נוצרית ובמשך זמן זה הפך דובון הצעצוע לחברו היחיד, שותפו 

לסוד ומקור נחמתו. לאחר תום המלחמה נשאר דוב הצעצוע עם פרד לסינג עד 

 שלסינג הסכים להשאילו ליד ושם עבור תצוגה זו.

כאשר פנו אליו מיד ושם, ביקש לסינג מספר ימים על מנת לשקול את הרעיון 

לשלוח את הדובי כה רחוק. לאחר מחשבה זהירה שב לסינג לאוצרי המוזיאון עם 

תגובה זו: "דיברתי עם הדובי שלי והסברתי לו שבפעם הראשונה אי-פעם יהיה 

עלינו להיפרד. הסיבה הייתה שעליו למלא משימה חשובה – עליו לנסוע לישראל 

כדי ליטול חלק בתערוכה עם צעצועים אחרים מתקופת השואה, ושם הוא יספר 

את סיפורנו לילדים שיבואו לצפות בתערוכה. 
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קבוצה ה' - חיילי שח-מט

יקותיאל ורחל שטרן נמלטו מברטיסלבה עם בנם בן התשע בסתיו 1944 ונדדו 

מכפר לכפר בסלובקיה. הם שלחו את בנם בן ה-12 דוד למקום "מבטחים" 

 בהונגריה.

במשך ארבעה חודשים התחבאו בני המשפחה בביתם של מריה ויאן מאטולה 

בכפר פובארזניק, ובמשך שלושה חודשים – בבית משפחת פוטאנצוק, גם הוא 

בפובארזניק. כדי להעסיק את עצמם גילף יקותיאל כלי שח-מט מחתיכות עץ 

שמצא בחצר, וצבע אותם ואת לוח השח-מט בדיו שנקנה לשם כך. במרס 

1945 שחררה את האזור יחידה הונגרית שלחמה עם בעלות הברית, ובני 

המשפחה חזרו לברטיסלבה. עם שובם נודע להם שדוד גורש עם סבו וסבתו 

 מהונגריה לאושוויץ, שם נספו השלושה.

 בשנת 1949 עלתה משפחת שטרן לישראל, שם נולדה בתם מרים.

מריה מאטולה הוכרה כחסידת אומות העולם על חלקה בהסתרת משפחת שטרן.
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קבוצה ו' - הבובה קולט

קלודין שוורץ-רודל הייתה בת שבע כאשר נמלטה עם הוריה מפאריס לדרום 

צרפת. לפני שעזבו את פאריס, נתנו ההורים לקלודין בובה בשם קולט. הבובה 

הייתה מקור גאווה והנאה לילדה, אך היא לא יכלה להבין מדוע הוריה מקדישים 

לבובה תשומת לב כה רבה. הם הזהירו את קלודין שוב ושוב לא לשבור אותה, לא 

להשאיר אותה לבדה ולשמור עליה מפני הירטבות. רק מאוחר יותר הבינה קלודין 

שקולט שימשה גם ככספת. כל לילה פתח אביה תא נסתר בתוך הבובה והוציא 

משם כסף וחפצי ערך אחרים, שבהם השתמשו בני המשפחה כשוחד לאנשים 

שיסייעו להובילם למקום מבטחים. כאשר הגיעה המשפחה לבסוף ליעדה נגזז 

שערה של קלודין, וממנו נעשתה ֵּפאה לבובה, אשר שערה נפל מרוב טיפול 

וחיבוק. כיום חיה קלודין בירושלים ועובדת ביד ושם.
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מפגש שני נספח ב':
https://www.youtube.com/watch?v=YzUhinNZK1A&feature=youtu.be
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מפגש שני נספח ג' 

 )Vedem( ודם

היה כתב עת ספרותי בשפה הצ'כית שיצא לאור בגטו טרזיינשטט בין 

השנים 1944-1942. הוא נכתב בידי קבוצת נערים שהנהיג עורך המגזין 

פטר גינז. בסך הכול, כ־800 דפים של "ודם" שרדו את מלחמת העולם 

השנייה.

כתב העת כולו נכתב, נערך ואויר על ידי נערים צעירים, שגילם נע בין 12 

ל־15. בסך הכל השתתפו בכתיבת העיתון כ־100 נערים, רובם נרצחו 

מאוחר יותר באושוויץ, ורק כ־15 מהם שרדו את המלחמה.

ב"ודם" התפרסמו שירים, חיבורים, בדיחות, דיאלוגים, סקירות 

ספרותיות, סיפורים וציורים. אחד עשר העמודים האחרונים הם מחזה, 

"מחפשים אחר רוחות", שכתב ילד ושמו האנוס הקנבורג, שאחר כך מת 

באושוויץ. 

העיתונים הועתקו ידנית ונקראו מסביב למגורי הילדים בליל יום שישי. 

למשך זמן מה, הם פורסמו גם על לוח המודעות, אך הוחלט להפסיק 

בכך בשל הביקורת התדירה של אנשי האס אס. האופי הסאטירי של 

רבות מהכתבות היווה סכנה לחלק מהילדים.

את ההשראה קיבלו יוצרי "ודם" ממורם, מנהיג הנוער, "פרופסור" וולטר 

איזינגר, אשר מת ב-1945 בקרבת בוכנוואלד. איזינגר חי עם הנערים 

והשגיח עליהם. בהשפעתו, הילדים בחרו בחללית כסימן למקום מגוריהם 

ולעיתון.
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עד 1944, מרבית הילדים שכתבו את "ודם" נשלחו לתאי הגזים 

באושוויץ, ולא נכתבו יותר מאמרים. מתוך מאת הנערים שהשתתפו 

במאמץ הכתיבה, רק כ־15 שרדו. רק אחד מהם, זדנק טאוזיג, נשאר 

בטרזין עד שחרורו במאי 1945. הוא החביא את כתב היד בסדנה של 

נפח שבה עבד אביו, ולקח אותו איתו לפראג אחרי שחרור המחנה.

האוסף השלם של מסמכי "ודם" נשמר באתר ההנצחה בטרזין בצ'כיה.

אחד הכותבים הבולטים בוודם היה nz, או פטר גינז )1944-1928(, 

שבגיל 14 הפך להיות העורך הראשון והיחיד של המגזין. בגיל 15, גינז 

נשלח לאושוויץ, שם הוא נפטר ממחלת טיפוס הבהרות.

הילדים שכתבו את "ודם" ניסו כמיטב יכולתם ליצור כתב עת אמיתי, 

ואפילו רשמו בהומור מחיר על העטיפה. הוא כלל פינות רבות, ובהן 

סיפורי הרפתקאות ו"הציטוט השבועי הנבחר", שנבחר מתוך דברי 
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להג שאמרו.

smore מפגש שני נספח ד' -  מדריך להכנת כרזה
 

 נט טכנולוגיות מידע בע"מ-כל הזכויות שמורות לחב' אל

 

 הארגון שלך לומד

net-L  │סבא -, כפר2 החרושת  │www.learnOnet.com   │lnet@learnOnet.com   │7997677-96 │ .44427סבא -, כפר6922ת.ד  

 

 

 הכרזה מאפשרת הצגת תוכן לימודי או אינפורמטיבי בצורה גרפית ברשת האינטרנט ::תיאור הכלי

הנמצאת על הרשת, מתעדכנת באופן אוטומטי  רזהכ:  הכלי מאפשר יצירת יתרונות העבודה בכלי 

 בכלי מחברת את העבודה בבית לעבודה בכיתה ויוצרת רצף בניהם.העבודה 

החינמית של הכלי מאפשרת הגירסה א ניתן לעבוד בשיתוף על הכרזה. ל: חסרונות בעבודה עם הכלי

 יצירת מספר מוגבל של כרזות.

 .e.comsmorhttp://wwwלאתר  כנסוה .2

 

   sign upהעבודה יש להקליק על להתחלת  .2 

  

 :ההרשמה עלינו למלא את הפרטים הבאיםטופס ב .3

  הדואר האלקטרוניכתובת 

  פרטישם 

  משפחהשם 

 סיסמה 

  ההרשמה יש להקליק על בסיוםstart using smore now 
 

   start a new flyerהמתקבל יש להקליק במסך  .4
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 נט טכנולוגיות מידע בע"מ-כל הזכויות שמורות לחב' אל

2 

 הארגון שלך לומד

net-L  │ סבא -, כפר2הנגר  │www.learnOnet.com   │lnet@learnOnet.com   │7997677-96 │ .44427סבא -, כפר2269ת.ד 

נת
 הכ

זה
כר

 sm
or

e
 

 :נו לעצבשמתקבל ניתן לבחור איזה כרזה ברצונבמסך  .7

  ממסך ריקלהתחיל  start from blank 

  מעיצוב מוכןלבחור   

 

 

 . classזה נעצב כרזה בסגנון במדריך  .9

  הראשון נכניס כותרת ראשית וכותרת משניתבשלב 

 הקלקה על הכותרת תפתח שדות כתובה

  השני נכניס טקסט ונבחר תמונה שתהייהבשלב 

 בפסקהלעצב את הטקסט ניתן  !לבימו ש לימינו.

 לבחור מודגש, נטוי או עם קו תחתון, להוסיף קישור

 יש להקליק עלבסיום ולהוסיף מספור או נקודות. 

done 

 

 

  תפתח את ספריות המחשב   add pictureעל קלקה ה .7

 ירתכם.להוסיף תמונה לפי בח יהיהשלכם וניתן 

 

  

 הכרזה ניתן להוסיף פסקאות וגלריית תמונות על פי בחירתכם.המשך ב .8

 את סדר הרכיבים בכרזה ניתן להחליף באמצעות גרירת הרכיב.
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מפגש שני | נספח ד'

 

 נט טכנולוגיות מידע בע"מ-כל הזכויות שמורות לחב' אל

3 

 הארגון שלך לומד

net-L  │ סבא -, כפר2הנגר  │www.learnOnet.com   │lnet@learnOnet.com   │7997677-96 │ .44427סבא -, כפר2269ת.ד 

נת
 הכ

זה
כר

 sm
or

e
 

להוסיף לכרזה אוביקטים נוספים על ידי הקלקה על האובייקט בסרגל ניתן   .6

 האובייקטים הנמצא בתחתית המסך.

 

 טקסט 

 תמונה 

  לאירועהזמנה 

  קולקובץ 

  מוטמעקובץ 

 טופס 

 כותרת 

  נותתמוגלריית 

 סרט 

 

   בכל זמן לשנות את עיצוב הכרזהניתן   .29

 Design -  סגנוןעיצוב  

 Background –  רקעעיצוב 

 Colors  - צבעי הפוסטר 

22. Fonts  -   עיצוב גופנים 

 

  



  49

מפגש שני | נספח ד'

 

 נט טכנולוגיות מידע בע"מ-כל הזכויות שמורות לחב' אל

4 

 הארגון שלך לומד

net-L  │ סבא -, כפר2הנגר  │www.learnOnet.com   │lnet@learnOnet.com   │7997677-96 │ .44427סבא -, כפר2269ת.ד 

נת
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 done editingיק על העבודה יש להקלבסיום   .22

 בתיבה שתפתח בפניכם תוכלו לבחור בין לראות

 או לחזורלהדפיסו. ,בצפייה מוקדמת את הפוסטר

 למצב עריכה.

 

 

 :של אפשרויות הפרסום של הפוסטר העליון חלק ב  .23

  לחברים נבחריםשליחה 

  קישורמתקבל  –בדואר אלקטרוני פרסום 

  ב פרסוםfacebook 

  באתרהטמעה 

 ועוד 

 

   your flayersבכרזות קודמות יש להקליק על לצפייה  .24

 !בהצלחה

 

 


