
1

“צ’יקה, הכלבה בגטו” 
מאת בת שבע דגן

כתיבת התכנית: רונית בנתורה

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה הילדים שומעים את הצפירה ומשתתפים בטקס רשמי של בית הספר. יש 
בני  ויש ששומעים סיפורים מהוריהם על  בו,  גרים  ביישוב שהם  ילדים שמשתתפים בטקסים שנערכים 
משפחתם – נספים או ניצולים. מערכת החינוך שוקדת לחנך ילדים מהגיל הצעיר על פי מורשתו של העם, 

ההיסטוריה שלו ותרבותו, ובכלל זה החגים והמועדים וימי הזיכרון, חלק בלתי נפרד מההוויה החינוכית.

הספר צ’יקה, הכלבה בגטו נכתב לקוראים בני הגיל הצעיר, והוא מספר סיפור מימי השואה דרך עיניו של 
ילד בן חמש המסרב להיפרד מכלבתו האהובה. בגטו בפולין הנאצים מצווים על היהודים, על פי חוקי 
בן החמש קשור מאוד  מיכאש  חיות מחמד.  בביתם  להחזיק  כלביהם בשל האיסור  נירנברג, למסור את 
לכלבתו ומסרב למסור אותה. הוריו מחפשים פתרון שיאפשר להם לשמור על צ’יקה, ומיכאש שותף פעיל 
בתקופת  במצוקה  משפחה   – ימינו  בני  לילדים  מוכרת  אינה  בסיפור  המתוארת  הסיטואציה  בהחלטות. 

המלחמה.

המורה תעורר את המודעות לנושא תוך “נגיעה” במושגים גטו ונאצים. 
התלמידים יבינו שבזמן מלחמת העולם השנייה ליהודים לא הייתה מדינה. מאז הקמת מדינת ישראל 	 

מקנה לנו ביטחון. אנו נתונים בעימות עם מדינותינו השכנות ועם מדינות ערב בכלל, אך ביכולתנו להגן 
על עצמנו. כמו כן מדינת ישראל רואה את עצמה מחויבת לסייע ליהדות התפוצות. הקמת המדינה 
שינתה את מעמדם של יהודי התפוצות ממיעוט חסר מדינה למיעוט שיש לו מדינה, ושינוי זה העניק 
ליהודים תחושת שייכות וביטחון ומקור להזדהות וגאווה. תחושות אלו עוררו אצל רבים מיהודי הגולה 
את הרצון להיות מעורבים בגורלה של מדינת ישראל. רבים מיהודי הגולה רואים במדינת ישראל מרכז 

לאומי ותרבותי של העם היהודי כולו.

המורה תתווך לילדים את הנושא באופן שיגרום להם לתחושת ביטחון:	 

התכנית תילמד תוך מתן עוגנים רגשיים המשרים ביטחון ומפתחים תחושת מסוגלות. העוגנים יבואו לידי 
ביטוי בדמות המורה המלמד ובאמצעות התוכן הנלמד:

א. לשם יצירת תחושת ביטחון וכדי להבטיח רצף חינוכי וערכי, התהליך יובל על ידי מחנכים בעלי קשר 
משמעותי וקבוע עם התלמידים או מורים משמעותיים לתלמידים.

ב. העיסוק באבדן, במוראות השואה ובשיטה הנאצית ייעשה בהתאמה ליכולת הרגשית והקוגניטיבית 
ומשימוש  זוועות  מתיאורי  להכלה,  קשים  מוחשיים  מתיאורים  הימנעות  על  ובהקפדה  הלומד  של 

בסימולציות.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/Shoa/Rezional.htm  מתוך רציונל התכנית
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המורה תדבר על הערכים המשתקפים בסיפור, לדוגמה:	 

עזרה לזולת: גברת הנוסיה, פולנייה לא יהודייה, עוזרת לשמור על הכלב של המשפחה. –

גבורה: “1. כוח, חוזק, תוקף. 2. מעשה נועז” )מתוך מילון ספיר, הוצאת הד ארצי(. גבורה נולדת  –
מהתגברות של ה”עצמי” על כוחות פנימיים שמושכים לכניעה לחולשות ולפחדים. כל גבורה 
היא בראש ובראשונה גבורת הרוח. באותה תקופה נדרשו מהיהודים מאמצים רבים כדי לנהל 

אורח חיים תקין, ולכן עצם דבקותם בחיי היום-יום וההתעקשות לשרוד הם גבורה.

אומץ לב ואחריות הם תכונות וערכים הבאים לידי ביטוי בהתנהגות של בני המשפחה. –

יש להבהיר לילדים שהתקופה הקשה שבה קרה הסיפור הייתה לפני הרבה שנים. )חשוב להבהיר כי 	 
הילדים והוריהם עדיין לא נולדו.( יש להדגיש את עקרון הריחוק: “זה קרה בארצות רחוקות” )מתוך 
הסיפור: “זה קרה בארץ פולין בזמן המלחמה”(. באותה תקופה אנשים )שניתן להגדירם “נאצים”( 
עשו מעשים חמורים כלפי היהודים, ולזה אנו קוראים “שואה” )הגדרת המילה “שואה” – אסון גדול, 

משהו רע מאוד(. 

חשוב להמחיש כיצד יהודים באותה תקופה הצליחו להתקיים על אף התנאים הקשים בדוגמאות כגון 	 
אלו: “גם כשלאנשים היה מעט מאוד אוכל, הם נתנו ממנו לאחרים. הם גם עזרו זה לזה ושמרו על 
יהודים שעזרו ליהודים )מתוך הסיפור:  זו היו אנשים לא  תקווה”. יש להוסיף ולהדגיש כי בתקופה 
“גברת הנוסיה לא יהודיה, היא גרה מחוץ לגטו ]...[ נבקש אותה שתקח את הכלבה עד שהמלחמה 

תגמר”(.

הספר מקרב את הילדים למציאות הקשה באמצעות “עוגן” – הוריו של מיכאש שנמצאים כל הזמן לצדו. 
התמקדות בסיפורו של ניצול תוך שימת דגש על “עוגנים נפשיים” שיקלו על ההתמודדות. בעזרת המפגש 
עם דמות מרכזית אחת תיווצר אמפתיה שתאפשר להכיל את הנושא ולהכיר מושגי יסוד ראשוניים. הידיעה 

שגיבור הסיפור ניצל מוסיפה לתחושת הביטחון. 
מתוך רציונל התכנית,

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/Shoa/Rezional.htm 

בסוף הסיפור צ’יקה חוזרת למשפחה, והילדים חווים סגירת מעגל. הילד מיכאש עבר תקופה קשה, אך היא 
הסתיימה, והוא ובני משפחתו שרדו ממנה. סוף הסיפור אופטימי, משרה תקווה ומונע טראומה. 
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הסברים כלליים
שוחחו עם התלמידים על מושגים או נושאים בסיסיים מתקופת השואה:

מלחמת העולם השנייה
המלחמה הגדולה בעולם שידעה האנושות. המלחמה נמשכה שש שנים, והשתתפו בה כחמישים ושבע 
מדינות, ובהן כל המעצמות של אותה תקופה. המלחמה פרצה באירופה אך התפשטה גם לאזורים נוספים 

– אפריקה, המזרח התיכון ועוד.

שואה
במלחמת העולם השנייה כבשו הגרמנים שטחים נרחבים באירופה. הם ועוזריהם פעלו כדי לפגוע ביהודים: 

ריכוז היהודים בגטאות ובמחנות, עבודה קשה ללא תמורה, רצח ועוד.
האו”ם נוסד בשנת 1945 לאחר מלחמת העולם השנייה כדי להעמיד בסיס לשיח בין מדינות. חוק זכויות 

האדם וחופש הפרט הקיים היום מגן עלינו מפני שואה נוספת.

גרמנים נאצים
גזענית שלפיה  היו בעלי השקפת עולם  בזמן מלחמת העולם השנייה שלטו בגרמניה הנאצים. הנאצים 

“גזעים” אנושיים מסוימים הם עליונים לעומת גזעים אחרים. 

גטו
הועברו  היהודים  גדרות.  או  חומות  העיר באמצעות  או שכונה( שמופרד משאר חלקי  )רחוב  לאזור  שם 

לגטאות ונאלצו להיפרד מכל מה שמוכר להם ולהסתגל לסביבה חדשה, ענייה וצפופה.

טלאי צהוב
בתקופת השואה חייב השלטון הנאצי את כל היהודים לשאת תג זיהוי בצורת מגן דוד מבד צהוב. יהודי שלא 
נשא תג היה צפוי לעונש. מטרת מדיניות זו הייתה לסמן את היהודים, לבודד ולהבדיל אותם מהאוכלוסייה 

המקומית כדי להשפילם. 
ברחבי אירופה בתוך הטלאי נכתבה המילה “יהודי” בשפה המקומית, לדוגמה: בגרמנית  Jude , בצרפתית 

. Jood  ובהולנדית  Juif  
http://education.yadvashem.org/he-vav/pdf/creating_poster4_a.pdf
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הצעות לפעילויות 
הטרמה לקריאה 

בעקבות הציור בכריכה, שם הספר והתקציר. 
המטרה: לקרב את הסיפור לעולמם של הילדים בעזרת בעל חיים 

 דיון על הכריכה: הילד והכלב מביעים שמחה, וברקע בניינים שכמה מהם כמו רחוקים, נטושים ועזובים:

התלמידים יתבוננו בכריכת הספר, ייעזרו בציור שעל כריכת הספר ובשם הסיפור וישערו על מה מסופר.. 1

המורה תקריא את התקציר בגב הכריכה, והילדים יעלו את השערותיהם באשר לתוכן הסיפור.. 2

הילדים יקבלו איור של כלב, יצבעו אותו ויכתבו את השערתם באשר לתוכן הסיפור.. 3

הילדים יקבלו רצועת נייר עם שם היצירה ויכתבו מה לדעתם מסופר בסיפור.. 4

כדי לקרב את הילדים לסיפור, נשתמש בידע האישי שלהם על כלבים:

מה אנו יודעים על כלבים? התלמידים יכתבו על פתקים מה הם יודעים על כלבים ויתלו את הפתקים.. 5

תלמידי הכיתה יעסקו בקשרים שלהם לכלבים המוכרים להם: . 6

מה הקשר שלי לכלב? 	 

מה אני אוהב בו? 	 

אילו התנהגויות מיוחדות יש לכלב זה? 	 

מה כל אחד מבני המשפחה אוהב לעשות עם הכלב? 	 

ניתן להקים לוח מעוצב עם התוצרים. 
כמו כן אפשר לבקש מהתלמידים להביא תמונות של כלבים לקישוט.
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 הצעות להפעלות 
בעקבות קריאת הסיפור

לאחר קריאת הסיפור המורה תזמין את התלמידים לשאול שאלות ולהביע את תחושותיהם:

ְּבִעְקבֹות ְקִריַאת ַהִּסּפּור ִּכְתבּו ְׁשֵאָלה ֶׁשְּמַסְקֶרֶנת ֶאְתֶכם. 	 

לּו ְיָכְלֶּתם ִלְׁשֹאל ֶאת ַאַחת ַהְּדֻמּיֹות ְׁשֵאלֹות, ָמה ֲהִייֶתם ׁשֹוֲאִלים? 	 

ָמה ֵהם ַהְּזַמן ְוַהָּמקֹום ַהְּמֹתָאִרים ַּבִּסּפּור?	 

ֵאיזֹו ְּבָעָיה ַמִּציָגה ַהְּמַסֶּפֶרת? 	 

ַמּדּוַע ֶנֶאְלָצה ַהִּמְׁשָּפָחה ִלְמֹסר ֶאת ִצ’יָקה ְלִמְׁשֶמֶרת ֵאֶצל ַמָּכָרה ֹלא ְיהּוִדָּיה?	 

ֵּכיַצד ֵהִגיב ִמיָכאׁש ַעל ַהַּצו ִלְמֹסר ֶאת ַּכְלָּבתֹו ָהֲאהּוָבה?	 

ָמה ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ַעל ַמָּצָבם ֶׁשל ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה?	 

ָמה ַּדְעְּתֶכם ַעל ַהְחָלָטתֹו ֶׁשל ָהָאב?	 

ָּתֲארּו ֶאת ַמְחְׁשבֹוָתיו ְוֶאת ִרְגׁשֹוָתיו ֶׁשל ִמיָכאׁש. 	 

ִּכְתבּו ְּבָעיֹות ֶׁשָעלּו ַּבִּסּפּור. ֵּכיַצד ָּפְתָרה אֹוָתן ַהִּמְׁשָּפָחה?	 

ַעל 	  ַהְּמַלֶּמֶדת  ֻּדְגָמה  ַהִּסּפּור  ִמן  ָהִביאּו  אֹוָתּה.  ֶׁשְּמַאְפֶיֶנת  ְּתכּוָנה  ְוָתֲארּו  ֵמַהִּסּפּור,  ְּדמּות   ַּבֲחרּו 
ְּתכּוָנה זֹו. 

ֵאיזֹו ְּתכּוָנה ֶׁשְּמָצאֶתם ַּבְּדמּות ֲהִייֶתם רֹוִצים ֶׁשִּתְהֶיה ָּבֶכם?	 

ָמה ִנָּתן ִלְלֹמד ַעל ָאִביו ֶׁשל ִמיָכאׁש?	 

ָמה ְלַמְדֶּתם ֵמַהִּסּפּור?	 

ְּבָמה ׁשֹוִנים ַהַחִּיים ֶׁשָּלנּו ַּכּיֹום ֵמַהַחִּיים ַּבְּתקּוָפה ַהְּמֹתֶאֶרת ַּבִּסּפּור? ְּבָמה ּדֹוִמים ַחֵּיינּו ַלַחִּיים ָאז?	 

ַסְּפרּו ַעל ִמְקֶרה ֶׁשּבֹו ֶּנֱאַלְצֶּתם ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו ֶׁשֹּלא ְרִציֶתם. 	 

ִּכְתבּו ֶהְמֵׁשְך ַלִּסּפּור. 	 

ֶׁשל 	  ַחֶּייָה  ַהְּסָפִרים, קֹורֹות  ַהְּמַאֵּיר, ֵׁשם הֹוָצַאת  ַהּסֹוֶפֶרת, ֵׁשם  ַלֵּסֶפר: ֵׁשם  ֵזהּות  ְּתעּוַדת  ָהִכינּו 
ַהּסֹוֶפֶרת, ִּגּבֹוֵרי ַהִּסּפּור.

 ִּכְתבּו ּדּו-ִׂשיַח ֵּבין ַהְּדֻמּיֹות.	 

ִּכְתבּו ַמֶּׁשהּו ֶׁשִּׂשֵּמַח ֶאְתֶכם ַּבִּסּפּור ּוַמֶּׁשהּו ֶׁשֶהֱעִציב ֶאְתֶכם.	 
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 ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיַמת ְרָגׁשֹות: ֵאילּו ְרָגׁשֹות ַחְׁשֶּתם ְּכֶׁשְּׁשַמְעֶּתם אֹו ְקָראֶתם ֶאת ַהִּסּפּור?   	 
 ַהְסִּבירּו ֶאת ְּתׁשּוַבְתֶכם. 

ְרָגׁשֹות:

ִׂשְמָחה: ֹאֶׁשר, ֲהָנָאה, ִּבָּטחֹון, ִּתְקָוה, ִהְתַלֲהבּות, ַּגֲאָוה	 

ַאֲהָבה: ֲחִמימּות, ִחָּבה, ִקְרָבה, ְרִגיׁשּות, ִהְתַרְּגׁשּות	 

ַׁשְלָוה: ְרִגיָעה, ֲהָקָלה, ִסּפּוק, ְנִעימּות	 

ִּבְלּבּול: ְמבּוָכה, ִהּסּוס, ִאי-נֹוחּות, ַּתְדֵהָמה	 

ַּפַחד: ַאְׁשָמה, ּבּוָׁשה, ְּדָאָגה, ֶמַתח	 

ֹרֶגז: ַעְצָּבנּות, ַּכַעס, ַלַחץ	 

 ַעְצבּות: ְּבִדידּות, ַאְכָזָבה, ְּכֵאב, ַּגְעּגּוַע	 

ְּפִעילּות ֲחָוָיִתית:
ַצְּירּו ִצּיּור ַהְּמַבֵּטא ֶאת ִרְגׁשֹוֵתיֶכם. ִּכְתבּו ֶאת ְּתחּוׁשֹוֵתיֶכם ַּבִּצּיּור.

ַצְּירּו ִצּיּור ַהְּמָתֵאר ֶאת ִצ’יָקה.	 

ַצְּירּו ִצּיּור ְּבִעְקבֹות ַהִּסּפּור.	 

 ָהִכינּו ְּכִריָכה ֲחָדָׁשה ַלֵּסֶפר.	 

ָהִכינּו ַמֶּצֶגת ְּבִעְקבֹות ְקִריַאת ַהִּסּפּור, ְוַׁשְּלבּו ָּבּה ֶאת קֹורֹות ַחֶּייָה ֶׁשל ַהּכֹוֶתֶבת.	 

ַּבֲחרּו ִמְׁשָּפִטים ֵמַהֵּסֶפר ֶׁשֲהִייֶתם רֹוִצים ִלְזֹּכר ְוַעְּצבּו ֵמֶהם ְּכָרזֹות.	 
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על הסופרת
בת שבע דגן סופרת ילדים, כותבת על תקופת מלחמת העולם השנייה, תקופת השואה, ועל ההשלכות של 

תקופה זו לחיינו עכשיו. בזמן זה היתה נערה ושרדה.
המשפחה  מבני  היחידה  הביניים.  בחטיבת  למדה  השנייה  העולם  מלחמת  בפרוץ  בפולין.  לודז’  ילידת 

שנותרה בחיים תחת הכיבוש הנאצי. בתום המלחמה עלתה לארץ ישראל וכיום גרה בחולון. 
בארץ למדה במכללת שיין למורים וגננות והחלה את עבודתה כגננת. במהלך עבודתה התקדמה לתפקידים 
כמורת מורים ומדריכת גננות. למדה באוניברסיטה העברית בירושלים תואר ראשון בייעוץ חינוכי והמשיכה 
לתואר שני בארה”ב ללימודי ייעוץ פסיכולוגי. עבדה כפסיכולוגית חינוכית וניהלה את מדור גני הילדים 
מנחה  כן,  כמו  בכתיבה.  שבע  בת  עוסקת  השנים  במשך  אביב-יפו.  תל  עיריית  של  הפסיכולוגי  בשירות 
קבוצות נוער ומבוגרים, מרצה אורחת בכנסים ובפאנלים שונים בארץ וברחבי העולם. במפגשים אלו היא 
מספרת את חוויותיה מתקופה קשה זו, ומביאה את ה”אני מאמין” שלה לגבי ערכיות האדם, התנהגויות 

אנושיות והחשיבות בהבחנה בין טוב ורע. 

מתוך ספרה: “היום בכתה לי הצפירה” עמוד 5:

“... את הילדה ואתה הילד: 

המשיכו לשאול שאלות,

המשיכו לחפש תשובות,

המשיכו לדעת ולהבדיל

בין הטוב והרע,

ובמקום לשנוא,

ללמוד איך לכבד ולאהוב”

את ראשית דרכה המקצועית החלה כגננת. בגן ילדים שאלו אותה פעמים רבות לגבי המספר המקועקע על 
ידה: “מדוע כתוב לך על היד מספר?” שאלות אלו חזרו על עצמן. בת שבע הבינה את הצורך לתת מענה 
לנושא לגיל הרך, והחלה לחפש את  התשובות המתאימות. בספריה המיועדים לילדים צעירים  מעבירה 
את נושא השואה בזהירות, תוך התאמה התוכן לגיל. בתחום גישור חומרים אלו לגיל הרך נחשבת הסופרת 

חלוצה. 
ההשראה לכתיבת הספר “צ’יקה הכלבה בגטו” הגיעה ממודעה שראתה בגטו, בה כתוב כי יש למסור את 
הכלבים שגידלו בבתים והאיסור לגדל חיות מחמד, את זה לא שכחה אף פעם! על סמך ארוע זה פיתחה 
את העלילה. למיקאש, קרוב משפחה של בת שבע, היתה כלבה ושמה צ’יקה, ולכן חשבה עליו,  ועל אובדן 

הכלבה והזדהתה עם כאבו של מיקאש ומשפחתו. 
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בסיפור עולה דמותה של ָהנּוְסָיה, אשה פולניה לה מוסר אביו של מיקאש את צ’יקה למשמורת עד סוף 
המלחמה. ואכן היא עושה זאת בנאמנות ואחריות, לדברי בת שבע, הכניסה דמות זו היא על מנת להזכיר 

שגם בעולם של רשע, יש אנשים טובים.
במשך השנים פורסם ב5  שפות. נכתב בעברית ותורגם ל: אנגלית, גרמנית, רוסית, פולנית.

 

בת שבע בביתה בחולון, יוני 2017
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