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 שיקול דעת פדגוגי

הכרות  . 1
עם נושא 

 השואה

 

הסברים פשוטים מבהירים לילדים  
הבנה זו . שניתן ומותר לדבר על הכל

מפיגה חששות ומאפשרת לתלמידים  
 .להיות קשובים בהמשך השיעור

 

 

סיפור  . 2
 אישי

ההתמקדות באדם יחיד מפתחת אצל  
התלמיד הזדהות כלפיו ומגבירה את 

 .המוטיבציה ללימוד השואה

 

 

עבודת  . 3
 יצירה

חשוב לאפשר לילדים לבחור את  
הסיטואציה ואת החומרים בהם הם  

רוצים להשתמש בעצמם כדי לחזק אצלם  
על  " הבעלים"את התחושה כי הם 

הסיפור ועל כן הם יכולים לקבוע למה  
 .להיחשף ולמה לא

 

הצגת  . 4
 התוצרים

הצגת התוצרים מחייבת את התלמידים  
לתהליכים רפלקטיביים שיעמיקו את 
ההכרות עם הניצול ויחזקו את תחושת  

 .השליטה בסיפור

 

 

עם פרוץ המלחמה  . וב שבפולין למשפחה אמידה'אברהם נולד בכפר קופיצ -ווינשטיין(  ה'אברש)תמצית סיפורו של אברהם 

לאורך כל , כבר בתחילת המסע האב נרצח ובהמשך. והמשפחה החלה במסע בריחה לכיוון מזרחסובייטים ביתם הוחרם על ידי חיילים 
והילד במחנה ברגן  חיו האם כשהסתיימה המלחמה . מצפורניו הארוכות של המשטר הנאציואמו להימלט שנות המלחמה ניסו אברהם 

בודד  . במחנה היו קשים והאם נפטרה זמן קצר לאחר הגעתםהתברואתים התנאים . בלזן שהיה מחנה לשיקום הקורבנות היהודים
הכיר את , הגיע אברהם לארץ ולאחר שירותו הצבאי 1947בשנת . וינט ואנשיו עזרו לו לעלות לארץ'לארגון הגאברהם הגיע , ומפוחד

  .נכדים ונינים 6, בנות  3שנים ויש להם  62השניים נשואים כבר . שרה

הילדים ישבו במעגל  
ויקשיבו להסבר קצר על  
השואה ומדוע קוטעים  

 .את רצף הלימודים

 

הילדים יקשיבו לסיפורו 
האישי של ניצול השואה  

 אברהם ויינשטיין

 

הילדים יבחרו סיטואציה  
מסיפורו האישי של 

הניצול וימחישו אותה 
, בדרך שיבחרו כגון ציור
 'פיסול בפלסטלינה וכו

הילדים יציגו את 
 .תוצריהם בכיתה



כינוס הילדים והסבר קצר על  . 1
 .  יום השואה

 

 
זה שלב  -שיקול דעת פדגוגי

מכניס את הילדים אל תוך הנושא  
באופן מרוכך ומאפשר להם ליצור את 

ההפרדה בין שאר ימות השנה לבין 
 .יום השואה

יקה 'צ"קריאת הסיפור . 2
תוך יצירת דיון  " הכלבה בגטו

 באמצעות שאלות מנחות   

 

 
פיתוח  -שיקול דעת פדגוגי

הזדהות אצל התלמיד וחיבור  
 .לסיפור השואה

התלמידים יבחרו  דמות  -משימת כתיבה. 3
בהמשך . שנגעה לליבם ויכתבו לה מכתב אישי

 יציגו את מכתבם לשאר הכיתה

 

הבחירה האישית של   -שיקול דעת פדגוגי

התלמיד והצורך להסביר אותה מגדילות את  
ההזדהות שלו עם אחת הדמויות ומחזקת אצלו 

 .  היסטורית" האנשה"תהליכים של 



המורה יספר את  . 2
סיפורה האישי של 

שושנה בריל 
מרומניה כפי  

שהוא מוצג בסיפור 
עיירתנו "

הספר ". ביבולרי
ילווה בהקרנת  
סרט על שואת 

 יהודי רומניה

שיקול דעת 
התלמידים  -פדגוגי

יפתחו הזדהות עם 
הניצולה וכך 

עניינם בסיפור 
 .השואה יגבר

הסבר קצר על . 1
יום השואה ועל  

הסיבה לקטיעת  
 .רצף הלימודים

שיקול דעת 
ההקדמה  -פדגוגי

מאפשרת 
לתלמידים חשיפה 
הדרגתית ומדודה 

 .  אל הנושא

  -עיבוד הסיפור. 3
התלמידים יכתבו 

ינסחו  / מכתב
יציירו / שאלות

ציור על פי עניינם 
האישי ובהמשך 

יציגו את תוצריהם  
לשאר הכיתה 

 .במידה וירצו

שיקול דעת 
הבחירה   -פדגוגי

האישית של  
התלמידים באיזו 

דרך להתבטא 
מחזקת את 
מעורבותם  

האישית   
והתעניינותם  

 בנושא

הקראת השיר . 4
מאת " ארץ קדם"

אלמוג לוי מלווה  
בשיח אודות זכרון  

 .השואה

שיקול דעת 
במהלך  -פדגוגי

השיחה התלמידים 
יתייחסו הן  

לנושאים כגון 
אובדן וכאב והן 

לאופטימיות של 
הניצולים ונצחונם  

האישי בבניית 
 חייהם בארץ   

סיפורה לוקח . כאשר פרצה המלחמה הייתה שושנה ילדה קטנה ברומניה -בריל( אולגה)תמצית סיפורה של שושנה 

אז אביה נעלם , אותנו דרך ימיה הוורודים בהם למדה בבית ספר וטיילה עם אביה בחופש הגדול ועובר דרך תקופת המלחמה
השהייה הממושכת במחנה  , העלייה לארץ. לחודשים ארוכים והיא הבינה שרבים מבני משפחתה ומחבריה הקרובים נרצחו

   .המעצר וההתאחדות עם הוריה לאחר עשר שנים של פרידה ארוכה תחתום את סיפורה



הכיתה תתפצל   -פעילות המלווה בדיון. 1
לשתיים ולזמן קצר רק אחת מהקבוצות תוכל 

בסוף הפעילות יתנהל דיון הקושר את  . לשחק
 מושג האפליה לתקופת השואה

 

הפעילות והדיון בעקבותיה  -שיקול דעת פדגוגי
מבהירים לתלמיד את ההשלכות הרגשיות 
והמוסריות הטמונות באפליה והדרת האחר 
ובעקבותיהם אמורה להתחזק אצלו תחושת  

 .  ההזדהות עם גורלם של היהודים בשואה

 

  ,"סופו של משחק"הקראת הסיפור . 2
שחבריה  , המציג את סיפורה של עדלקה

רק משום עמה לא היו מוכנים לשחק 
תלווה הסיפור הקראת . שהיא יהודיה

בשאלות מנחות אודות אפליה והדרת  
 השונה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

המטרה בשלב זה היא  -שיקול דעת פדגוגי
לעורר אצל התלמידים הזדהות עם הדמות 

 .הראשית

 

 :עיבודלפעולות שתי הצעות . 3
 .התלמידים יביעו את תחושותיהם באמצעות יצירה. א
כל קבוצת תלמידים תמציא משחק בו הם יהיו מוכנים לשתף  . ב

 .את שאר ילדי הכיתה
 
 
 
 
 
 
 

 :פדגוגישיקול דעת 
הבחירה האישית של התלמידים בסוג היצירה מחזקת את . א

 . הגיבורה בסיפור, עדלקהמעורבותם האישית בסיפורה של 
שיתוף ילדי הכיתה במשחקים שכל קבוצה המציאה מהווה . ב

פעולת נגד לחרם אותה חוותה הגיבורה בתקופת השואה ומחזקת 
  .סולידריות בין הילדים

 


