
עדות

חלק אומנותי-שיתופי

שירו איתם:

כתבו מכתבים וציירו ציורים לרבקה ושלחו אליה 
krivka10@gmail.com :לכתובת המייל שלה

בואי אמא
אנשים טובים באמצע הדרך

יש לי ציפור קטנה בלב

ברוכים הבאים.
כמה טוב שאתם איתנו - ממשיכים את המסורת 

הישראלית החדשה של יום השואה - זיכרון 
בסלון הפרטי או הדיגיטלי.

זוכרים בכל מצב. 

דיון

1. למה הכי התחברתם בסיפור
     של רבקה? מה הכי ריגש אתכם?

2 . לו יכולתם לשאול את אחד
     האנשים שאלות, מה הייתם שואלים?

3 . במה שונים החיים שלנו כיום מהחיים 
     בתקופה המתוארת בסיפור של רבקה? 

     במה הם דומים? 

4 . מדוע נאלצה המשפחה למסור
     את רבקה ליט שלא היתה יהודיה?

5. האם אתם הייתם עוזרים למישהו 
     שאתם לא מכירים?

בתמונה רבקה התינוקת בזרועותיה של יט המצילה שלה, אמסטרדם 1943

לקריאה נוספת על הסיפור של רבקה
מערך של יד ושם על הילדה שלנו

אף פעם לא קל ולא פשוט לדבר על השואה עם 
ילדים. רבים מאיתנו, מתלבטים מה הדרך הנכונה 
והמתאימה ביותר לשלב אותם בדיון ובשיח ואם 

בכלל נכון לחשוף אותם לנושא. מומלץ לשוחח עם 
הילדים על כך שכל ניצולי השואה שהם רואים 

בטלוויזיה או בעיתונים היו ילדים פעם בדיוק 
כמוהם. יותר ממיליון וחצי ילדים נספו בשואה, וכל 

השורדים שעדיין נותרו איתנו – חוו את השואה 
כילדים.

המערך שהכנו עבורכם מבקש לעסוק בשואה דרך 
פריזמה שילדים יכולים להכיל, יחד עם זאת, חשוב 

לנו להדגיש שאתם מכירים את הילדים בכיתה 
שלכם הכי טוב ורק אתם יודעים מה מתאים עבורם. 

טיפים למורה -
תרגישו בנוח - סדרו את הכיתה במעגל, דאגו 

לסביבה נעימה ונינוחה. המפגש הוא לא רשמי ולא 
דורש חולצות לבנות אלא רק שיחה בגובה העיניים. 

שבו עם הילדים במעגל, על מחצלת בכיתה, בחוץ
או בבית של אחד הילדים או הצוות.

תיאום ציפיות - דברו עם הילדים מראש על 
המפגש, הכינו אותם אליו ומה הם הולכים לשמוע.

מסגור של המפגש - פתחו אתם בקטע קצר שיחבר 
אותם לאירוע, הכינו מראש את השיחה שלאחר 
העדות של רבקה ותנו להם את האפשרות לעבד

את החוויות ולדבר.

https://www.ravdori.co.il/stories/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%94/
https://www.yadvashem.org/he/education/educational-materials/learning-environment/our-childh.html
https://www.youtube.com/watch?v=rjudbIewk7Q
https://www.youtube.com/watch?v=8LcXXijE8yQ
https://www.youtube.com/watch?v=aaJbbzIR2xY
mailto: krivka10@gmail.com



