
 

 

 ילדים שורדים  נקודת מבט בנושא:

  ו'.-ה'- הפעולה מיועדת לשכבות ד' 

: החניכים יעסקו בזיכרון השואה באמצעות נושא מוגדר: הישרדותם העצמאית של ילדים  מסר

בשואה והצלחתם להגיע לארץ ישראל. הנושא ממחיש את תלאות דרכם והסבל שעברו, אך  

 מאפשר נגיעה "רכה" לנושא מורכב. העיסוק  

הערה: ישנה חשיבות לגעת בזיכרון השואה תוך התחשבות במצב הקורונה וביכולת המועטה יותר  

של המדריך להוות משענת תמיכה עבור החניך: כל חניך נמצא בביתו ללא המדריך, זמן הפעולה 

ה ועצב עמוקים שאינם  קצר וקצוב, וחשוב לחשוף את החניכים באופן שלא ישאיר אותם עם חרד

 מקבלים הכלה. על כן, נבחר נושא זה.

 דקות.  25-30:  זמן

 : ציוד

 צילום מערך הפעולה, לצורך הקראה.  •
רצוי השימוש במחשב )ולא נייד( בזמן הפעולה, על מנת להראות את הקישור המצורף   •

 )מפה ומקרא(. 
צלוחית, נר ונוכחות הורית )רשות(: ניתן לבקש מכל חניך להכין מבעוד מועד גפרורים,  •

 )בסוף הפעולה, לצורך הדלקת נר(.
  )רשות(: ניתן להחליט על העברת הפעולה בחאקי לבן / חאקי חגיגי )מדריך וחניכים(.  •

 

 מהלך הפעולה: 

: )המדריך מוזמן להדפיס את מערך הפעולה ולהקריא  מתודה ראשונה: חשיפה: הסבר והקראה

 בשפה מדוברת(. לחניכים את ההסבר המצורף, הכתוב 

שואת יהודי אירופה בתקופת מלחמת העולם השנייה, נשאה אובדן כבד מאד. לצד מיליוני ילדים,  

גברים ונשים שנספו )נרצחו( במחנות ריכוז, בגטאות ובמחנות השמדה, היו כאלה שהצליחו 

ים,  להינצל, וחלק מהניצולים הגיעו לארץ, עם תום המלחמה. רבים מהניצולים שהגיעו היו ילד

שהגיעו בדרכים רבות ושונות לארץ. חלקם, נשלחו לגור עם משפחות זרות בעת המלחמה )נשלחו 

על ידי משפחותיהם על מנת שיינצלו(, חלקם הצליחו לברוח ממחנות. רובם איבדו את כל  

משפחתם וחלקם אף ראו כיצד בני משפחתם מתו. תהליך ההישרדות של כל ניצול הוא מורכב,  

השואה נאלצו להתבגר מהר, ולתפקד כאנשים מבוגרים מלאי תעוזה, יצירתיות  וילדים בתקופת 

ואומץ. גם בהגיעם של הניצולים למשפחות מאמצות ולארץ ישראל, נאלצו הילדים לתפקד 

כמבוגרים, להתמודד עם ארץ חדשה ואתגרים חדשים, להתמודד עם העצב שלהם ולהתחיל את  

 חייהם מחדש. 



 

 

ל חמישה ילדים שונים, ממדינתם באירופה, אל ארץ ישראל,  הנה מפה המתארת את מסעם ש

לבדם, אחרי שאיבדו את משפחתם. חמישתם שרדו והצליחו להגיע לארץ ישראל, להיקלט 

 בקיבוצים ובמשפחות מאמצות ולהתחיל חיים חדשים. 

 מתודה שנייה: חקר מפה ודיון 

ולפתוח בעמוד נוסף. בפגישת זום עם  לצורך השימוש במתודה, על המדריך להעתיק את הקישור 

אפשר לשתף את החניכים בתוכן שנמצא על מסך המחשב של המדריך, על    החניכים, בשלב זה,

”. באמצעות שיתוף המסך של המדריך, הוא יוכל לפתוח את הקישור,  shareידי לחיצה על כפתור “

של כל ילד המסומן   להגדיל ולהקטין את המפה, וכן, לפתוח בצד השמאלי העליון את מדעם

 במפה, להמחשה.

 )פרטי השורדים והמפה, מאתר יד ושם( 

-materials/learning-https://www.yadvashem.org/he/education/educational

t/albums.htmlenvironmen 

  

 נקודות לדיון: 

הגדילו את קנה המידה של המפה והתבוננו במסעם המתואר של חמשת הילדים. איזה     .1

פרט בולט לעין בהתבוננות זו )מורכבות המסע של כל אחד מהם, המרחק העצום שעברו 

 ללא בן משפחה עמם, כמות הערים והמקומות שעברו, וכו(.

כונות אופי היו להם, על מנת לעבור את מסעם? תוכלו להיעזר  נסו לדמיין: אילו ת     .2

 בתמונות המצורפות למערך הפעולה.

מה הייתם מאחלים להם בהגיעם ארצה )מדובר על השנים הראשונות שאחרי המלחמה,      .3

 כאשר מדינת ישראל רק בראשיתה, והילדים מגיעים לאחר שמשפחתם לא שרדה(. 

ארץ, השתייכו לתנועת נוער. חלקם אף השתייכו לתנועת נוער )או  ישנם ילדים שבהגיעם ל     .4

תנועה ציונית( עוד לפני המלחמה. מה הרוויחו הילדים מהשתייכות לתנועת נוער  

ולקיבוצים, כשהגיעו ארצה? )דוגמאות: תחושת שייכות, תמיכה, בטחון, מימוש ערכים  

 ציוניים, הבנה מחבריהם אשר עברו סבל דומה(. 

 

 שית: השראה וזיכרון: מתודה שלי

 כיצד נכבד את זכרם של השורדים הללו, בחיים שלנו? 

, לכבודם של הילדים  ליזום הדלקת נר בכל בית חניך, בנוכחות מבוגרהמדריך יכול לבחור 

 השורדים. 

https://www.yadvashem.org/he/education/educational-materials/learning-environment/albums.html
https://www.yadvashem.org/he/education/educational-materials/learning-environment/albums.html


 

 

בעת ההדלקה המשותפת, כל חניך בביתו, יכול המדריך להשמיע לחניכים את שירו הידוע של  

"כשתגדל", העוסק בילדים הגדלים לניצולי השואה, ויכול לחבר את החניכים  יהודה פוליקר, 

 : בקישור לנושא באופן מכבד. השיר והמילים

https://www.google.com/search?q=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94+%

%D7%AA%DD7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8+%D7%9B%D7%A9

7%92%D7%93%D7%9C&oq=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%A4

9%D7%A7%D7%A8+%D7%9B%D7%A9%D7%AA%D7%92%%D7%95%D7%9C%D7%9

7%93%D7%9CD &aqs=chrome..69i57j46j0l6.9438j0j7&sourceid=chrome &8-ie=UTF 

 

 הנה תמונותיהם של חמשת הילדים השורדים: 

 

  

 ז'וז'ה הניג | לידיה ברנרס -לידיה סוזנה

 

 ְפַרנָקה ַקְלֶצ'ְבְסקה | חדוה גריזים 

 

 יוכית מנדלסון ַיאְדְז'ָיה ֶבְייְטֵנר |

https://www.google.com/search?q=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8+%D7%9B%D7%A9%D7%AA%D7%92%D7%93%D7%9C&oq=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8+%D7%9B%D7%A9%D7%AA%D7%92%D7%93%D7%9C&aqs=chrome..69i57j46j0l6.9438j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8+%D7%9B%D7%A9%D7%AA%D7%92%D7%93%D7%9C&oq=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8+%D7%9B%D7%A9%D7%AA%D7%92%D7%93%D7%9C&aqs=chrome..69i57j46j0l6.9438j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8+%D7%9B%D7%A9%D7%AA%D7%92%D7%93%D7%9C&oq=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8+%D7%9B%D7%A9%D7%AA%D7%92%D7%93%D7%9C&aqs=chrome..69i57j46j0l6.9438j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8+%D7%9B%D7%A9%D7%AA%D7%92%D7%93%D7%9C&oq=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8+%D7%9B%D7%A9%D7%AA%D7%92%D7%93%D7%9C&aqs=chrome..69i57j46j0l6.9438j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8+%D7%9B%D7%A9%D7%AA%D7%92%D7%93%D7%9C&oq=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8+%D7%9B%D7%A9%D7%AA%D7%92%D7%93%D7%9C&aqs=chrome..69i57j46j0l6.9438j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8+%D7%9B%D7%A9%D7%AA%D7%92%D7%93%D7%9C&oq=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8+%D7%9B%D7%A9%D7%AA%D7%92%D7%93%D7%9C&aqs=chrome..69i57j46j0l6.9438j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8+%D7%9B%D7%A9%D7%AA%D7%92%D7%93%D7%9C&oq=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8+%D7%9B%D7%A9%D7%AA%D7%92%D7%93%D7%9C&aqs=chrome..69i57j46j0l6.9438j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8+%D7%9B%D7%A9%D7%AA%D7%92%D7%93%D7%9C&oq=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8+%D7%9B%D7%A9%D7%AA%D7%92%D7%93%D7%9C&aqs=chrome..69i57j46j0l6.9438j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8+%D7%9B%D7%A9%D7%AA%D7%92%D7%93%D7%9C&oq=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8+%D7%9B%D7%A9%D7%AA%D7%92%D7%93%D7%9C&aqs=chrome..69i57j46j0l6.9438j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 

 

 

 נֹוְרֶבְרט קּוְרְצַמן | נתן רום 

 

 ְפַרְנָצ'ְסָקה ְקַווְסְטֶלר | נורית שטרן 

 

 

******* 


