משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף אמנויות
הפיקוח על הוראת התאטרון

הצעות לדרכי פעילות בנושא השואה
בחטיבות הביניים

הצעות לדרכי פעילות בנושא השואה
בחטיבות הביניים
נושא  :חיים בקהילה היהודית לפני השואה
מטרות:
 .1היכרות עם העולם היהודי שאבד
 .2בירור ערכים יהודיים בתשתית הזהות היהודית
 .3קהילות ישראל בסביבה הכללית לפני השואה

אסופת הפעילויות
המוצעת מחולקת לכמה
נושאים המקיפים את
הוראת נושא השואה
בחטיבות הביניים.
הנושאים עוסקים בחיי
קהילות לפני השואה,
בחיי הקהילות בגטאות
בתקופת השואה ובחזרה
לחיים מתוך חיזוק
המחויבות למאבק
בגזענות .דרכי ההוראה
המשלבות היבטים
יצירתיים בתחומי
האמנויות ,מזמנות
לתלמידים למידה והכרות
עם נושאים מורכבים
וטעונים באופן יצירתי
ומתוך גישה בינתחומית
ורלוונטית להם

דרכי פעילות המשלבות את תחומי האמנויות:
 .1שימוש במקורות היסטוריים ,מוסיקליים ,דרמטיים ,חזותיים
כבסיס ליצירה אמנותית ,בימתית.
 .2שימוש במקורות היסטוריים כבסיס לכתיבה ויצירה דרמטית -
לדוגמא :כתיבת סצנה המתארת הווי משפחה באחת הקהילות
ומימושה הבימתי.
 .3היומן אנה פרנק כבסיס למחקר ויצירה המשקפת חיי היהודים
בקהילה.
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תהליך הלמידה:
התלמידים יקראו את היומן ובקבוצות יאספו ציטוטים
א.
מהיומן המתייחסים לחיי היהודים בקהילה על פי לוח
זמנים .כל קבוצה תבחר באזכור של אירוע בין
השנים 1929- 1945.
כל קבוצה תתבקש להציג סיטואציה דרמטית המבוססת
ב.
על אזכורים מתוך היומן .ניתן להוסיף רכיבים בימתיים
כמו :מוסיקה שנשמעה בתקופה ,שימוש בחפצים,
תלבושות.

אנה פרנק
.4
.5
.6
.7

היכרות עם מקורות כמו :צילומים ,שירים ,ריקודים עממיים ,
המתארים הווי חברתי שהיה נהוג בקהילות באירופה.
מתן ביטוי בימתי לקולאז 'של מוסיקה ,שירים ,קטעי מחול.
שימוש בתצלומים כבסיס ליצירת תמונות אנושיות – יצירת מיצג
סטטי המבוסס על התמונות המתעוררות לחיים.
ניתן להציג תערוכה המבוססת על ציורים ,צילומים ,מיצגים
המשלבים מקורות היסטוריים .
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נושא :חיי תרבות ורוח בקהילות בתקופת השואה
מטרות:
 .1היכרות עם מגוון יצירות ועשייה אמנותית שהתקיימה בגטאות –
שימוש במאגרי מידע.
 .2דיון בדילמות ותפיסות עקרוניות בנוגע ליצירה אמנותית בגטו ,
האם יש לקיים מסגרות של יצירה אמנותית בגטו?
 .3שימוש במאגרי מידע כמקור השראה ליצירה של התלמידים
ויצירת דיאלוג אמנותי רלוונטי לתלמידים עם יצירות שנשמרו .

דרכי פעילות המשלבות את תחומי האמנויות:
 .1שימוש ביצירות דרמטיות שהוצגו בגטו ,לדוגמא :בגטו
טרזינשטאט הציגו ילדי הגטו את המחזמר בראנדיבר.
"האופרה הועלתה בגטו טרזין חמישים וחמש פעמים על-ידי ילדי
הגטו .האופרה הועלתה במסגרת פעילות אמנותית ענפה
שהתקיימה כדי לשמר חיי שגרה במעונות הילדים שגרו בנפרד
מהוריהם .היא העניקה לילדי הגטו מפלט זמני מהמציאות הקשה
בה חיו ומפלט זמני בעולם אחר ,בו הטוב מנצח את הרע .
באופרה השתתפו ילדים רבים ,כאשר את כל תפקיד מילאו
חמישה ילדים ,מפני שאיש לא ידע מי יישאר לאחר השילוחים
התכופים למחנות ההשמדה .רבים מהילדים נספו".
קישור לאתר:
http://kids.gov.il/national/holocaust/ghetto/theatre/photo.html
ניתן להציע לבתי ספר בהם מתקיימים לימודי תיאטרון ומוסיקה להעלות אופרה
שמתבססת על סיפור המחזמר ,
בתהליך מובנה של היכרות עם הטקסט הדרמטי ,תוך חשיפה לדוגמאות שהועלו
בארץ ,כגון בבית-ספר "נתיב הושעיה".
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 .2מודל הקולאז' כבסיס להבניית אירוע בימתי בנושא השואה –
שלבים בתהליך ההוראה:
 בחירה של נושא או רעיון הקשור לשואה ,שישמש כבסיס
ליצירה קבוצתית ,תוך שימוש בשפת התיאטרון.
 בחירה במספר סוגי טקסט כגון שירים וסיפורים ,המאירים
את הנושא הנבחר.
 יצירת קשרים בין הטקסטים באמצעות שפת התיאטרון .דרך
העיבוד של הטקסטים יוצרים תהליך ותוצר המציגים את אופן
ההתמודדות עם הנושא ועם דרכי ההטמעה של הטקסטים
שנלמדו.
 בחירה וקריאה של טקסטים המתקשרים עם הנושא הנבחר.
 חלוקת הכיתה לקבוצות .כל קבוצה מקבלת טקסט אחר.
 מיפוי אסוציאטיבי של הנושא הנבחר.
 חיפוש רעיונות בימתיים הנותנים ביטוי ומשמעות לרעיונות
שבטקסטים.
 יצירת שפה בימתית ייחודית לכל קבוצה על-פי מאפייני
הטקסט.
צורת עבודה על שיר יכולה לאפשר חשיבה בימתית
אבסטרקטית יותר ,שילוב של תנועה ,קול ,עבודה על דימויים
פיסיים ,שילוב של תמונות וקטעי וידיאו המוקרנים כחלק
מהאירוע הבימתי.
צורת עבודה על טקסט פרוזאי יכולה ליצור ביטוי מילולי
יותר ,עבודה על עיצוב דמויות ,יחסים ,קונפליקט ,מקום ,זמן
וכו'.
 עיבוד הטקסטים כטקסטים בעלי תבנית דרמטית -התחלה,
אמצע וסוף.
 שילוב רכיבים בימתיים הנותנים ביטוי לטקסט ולרעיון ,תוך
שילוב תנועה ,מוסיקה ,קול.
 יצירת חיבור בימתי בין הטקסטים לכדי תוצר שלם המבטא
את הנושא/הרעיון הנבחר.
 הצגת התוצר הבימתי.
הערה :רצוי בשלב הראשון לקיים "הצפת חומרים" .המורה יציג בפני
התלמידים טקסטים הנוגעים לנושא הנבחר ,בעטיים ישוחחו התלמידים
בכיתה על סוגיות שונות הקשורות לנושא.
תוך כדי הדיון יוערה מידע חיוני לתלמידים בהקשרים שונים הנוגעים
בנושא .מתוך טקסטים אלה
ילקט המורה ויבחר את מיטב הטקסטים ,מאלה שידברו אל לבו ואל לב
התלמידים גם יחד.
רצוי שבמהלך "הצפת החומרים" ייעזר המורה ברישום של ההתרחשויות
האינטואיטיביות ,איזה
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תלמיד אהב מה .פשר וכדאי לתת לתלמידים כתרגיל/ים לבית – להעלות
בשיעורים העוקבים
קטעים בהשראת טקסטים נבחרים ,באימפרוביזציה מלאה או מונחית,
וכך רעיונות רבים יומחשו
על-גבי הבמה במרוצת פרק הזמן הראשוני של עשייה על התוצר
התיאטרוני ,עוד בטרם ישתזר לו
הסדר של הטקסטים במחרוזת המופע השלם.
הערה נוספת :כאן המקום להעלות באוב טקסטים של יוצרים נשכחים
שונים המשרטטים ביצירתם את אורח החיים של היהודים בגטאות ,כמו
גם מעידים בעצם יצירתם על עשייה של רוח בתוך תקופת השואה
הקשה .
התוודעות ויצירה לשיריו של ולדיסלב שלֶ נגֶל:
שלֶ נגֶל היה משורר ופזמונאי שכתב בגטו ורשה ,שם נספה בשנת 1943
(בגיל  ,)22ייתכן שבמהלך מרד גטו ורשה .ככל הנראה הוא נלחם
בשורות הארגון הצבאי היהודי .ב 1277-יצא קובץ שיריו "אשר קראתי
למתים :שירי גטו ורשה" בפולנית.
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אפשר לעבוד ולשזור קטעים מיומנה של חנה סנש ,שהייתה לוחמת
ומשוררת יהודייה ,מצנחני היישוב שהתנדבה לשרת בצבא הבריטי
במלחמת העולם השנייה נגד גרמניה הנאצית ,צנחה לשטח הונגריה
הכבושה ,נתפסה ,נחקרה בעינויים והוצאה להורג על ידי הנאצים ב7-
בנובמבר.1944
מיומנה של חנה סנש:
 ,21/2/1241נס ציונה
ערב ראש השנה; שנתיים מאז עזבתי את הבית .שנתיים רחוקה מן
הבית ,מאמא; שלוש שנים כבר מאחי ,ושנתיים בארץ .לו יכולתי ,הייתי
כותבת אולי כמה מילים לאמא .יש לי לומר לה כל כך הרבה .קשה לי
למור מה הייתי מדברת עם אמא ,לו נפגשנו .הייתי מספרת לה על
השנתיים ,על החלומות ,על התוכניות ,ההתלבטויות? יכולתי להגיד לה
את אשר הרגשתי אתמול ,לחץ חזק וקשה ,יכולתי לבכות .כי הרגשתי:
שתי דרכים עומדות לפניי – לחפש את אושרי הפרטי ולהעלים עין
מהשגיאות אשר מסביבי ,או להשקיע כוחות במלחמה הורסת וקשה בעד
דברים שהם טובים ונכונים בעיניי .נדמה לי שהברירה אינה בידי .טמונות
בי תכונות הקובעות את דרכי ,אם גם אכיר את כל הקושי והסבל
הכרוכים בה .אבל היש בי כוח וכישרון להגשים את כל אשר ארצה?
והאם נכון יהיה רצוני?
 אל ,אם נתת אש בליבי ,תן שאוכל לשרוף את הראוי להישרף בביתי,בבית ישראל .ואם נתת לי עין לראות ,אם נתת לי אוזן לשמוע ,תן לי גם
כוח להצליף ,ללטף ,להרים .ותן שמילים אלו לא תהיינה מליצות בלבד,
אלא תעודה לחיי .למי הדברים מכוונים? לטוב שבעולם ואשר זיק ממנו
בי הוא.
…
כל זה על עצמי .ועל העולם ההולך ונהרס סביבי ,מה אגיד? על רבבות
האנשים ההולכים ומתים יום-יום אקונן בערב ראש השנה? על הסבל ,אי
הצדק והכאב אדבר? למי? הוא היודע .ולי אין מה להגיד הערב.
המאמינה אני באלוהים? איני יודעת .אלוהים שלי מורכב מאוד .הוא יותר
סמל וביטוי לכוחות מוסריים הקיימים בעיניי .אני מאמינה ,שלמרות הכל,
שהעולם נברא לטוב ,ואין רע בעולם שלא יבצבץ בו שמץ של אור ,של
טוב – מלים ,כל אלה מילים .החיים ידברו ,החיים יעידו .אני יודעת
שדבריי הם דברי אדם שהכיר מעט מאוד מהסבל והרע אשר בעולם.
הדרך עודנה לפני.
אני לגמרי לבדי ,עצמאית ,אחראית בעד עצמי .זה הטוב כעת בחיי.
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אפשר לשלב שירים של ר 'שלמה קרליבך:
הסדר האחרון בגטו וורשה
היה שם מוישל'ה אחד ,המוישל'ה האחרון
בגטו וורשה
והוא שואל את אבא שלו " . . .מה נשתנה"
"מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות"
מדוע הלילה הזה כל כך ארוך ונורא,
יותר מכל הלילות האחרים?
בזמן שמוישל'ה שאל את שאלותיו
שמים וארץ עמדו דום,
אפילו המלאכים פחדו להרעיש
ואביו ,אביו עונה לו . . .
"עבדים היינו"
אמר מוישל'ה :אבא יקר ,יש לי עוד שאלה אחת
מכל שאלותיי וזו היא שאלתי
אני רוצה לדעת אבא יקר שלי האם אני אשאר
בחיים בשנה הבאה כדי לשאול אותך
"מה נשתנה".
האם יישאר עוד ילד יהודי אחד בכדי לשאול
"מה נשתנה"? האם יישאר אבא יהודי כלשהו
בכדי לענות "עבדים היינו"?
ואביו ענה לו :אני לא יודע . . .
אני לא יודע אם אני אהיה בחיים
אני לא יודע ,אני לא יודע ,אם אתה תהיה בחיים
אבל אני יודע שתמיד תמיד יהיה מוישל'ה אחד
במקום כלשהו שישאל "מה נשתנה"
אני לא יודע אם אנחנו נחיה
אבל אני יודע דבר אחד:
כי בשם קדשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד!
*
אפשר לערוך שימוש בכתביו ,בשיריו ובמחזותיו של יאנּוש קֹורצ'אק:
קֹורצ'אק נולד בוורשה ,פולין ,ב 22-ביולי  1171או  ,1172ונרצח ב5-
באוגוסט או  6באוגוסט  1242בטרבלינקה/http://korchak.org .

 .3שימוש בסרט ובמחזמר "כנר על הגג" כבסיס השראה לעיצוב
דמויות שטייטעל ,להתחקות אחר אורח החיים היהודי הפשוט,
הצנוע ,הדתי ,כפי שיהודים חיו לפני רעיון הגטאות ,להביא אותו
לידי ביטוי באמצעות תלבושות ,אביזרים תפאורה ועוד.
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נושא :חיי הילדים בגטו – גיבורים בעל כורחם
מטרות:
 .1היכרות עם הווי חייהם של ילדים בתקופה שלפני המלחמה
ובמהלכה .
הילדים חוו פרידות וגעגועים מאנשים ומחפצים ,מוות ואובדן,
רעב ומחלות ,פחד ,בדידות וחשד ,קור וצמא לחום אנושי ,מצאו
עצמם במחבוא ובמסתור ,במעברים מהירים ומטלטלים,
בבריחה ,גילו כוחות הישרדות ,התבגרות בטרם עת .חלקם פגשו
מצילים – חסידי אומות עולם ולמול טוב לב חלקם פגשו רוע.
 .2יצירת הקשרים בין הסיפורי ההיסטוריים של ילדים אלה לבין חיי
התלמידים בהווה.

ילדים מתרחצים לפני ארוחה במטבח ציבורי לילדים שהופעל ע"י ארגון
הסעד CENTOS

דרכי פעילות המשלבות את תחומי האמנויות:
 .1הפקת אירוע בימתי תוך היכרות עם טקסטים כמו :שירים
וסיפורים שנכתבו בשואה.
*
לברוח למקום אחר,
לנוד ,למצוא את הדרכים
אל אנשים טובים יותר,
אל אלה שאינם רוצחים.
הן פה באלף לבבות
תפילה אחת לא דעכה:
כי יום יבוא ,זה יום תקוות -
שעת השחרור והברכה.
(אלנה סינקובה ,מתוך הספר "אין פרפרים פה")
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הפרפר
אחרון היה ,אחרון האחרונים,
וכה שבע ,מר וססגוני -
אשר אולי ,אי שם בזרוח שברירים ש ללבן אבנים
נראה צהב.
ובשאתו כנפים מעלה-מעלה
עף לנשק את אחריתו של עולמי.
זה שבועות שבעה
שפה אני
"גטואיזירט"* -
פה מצאוני יקירי.
קורא לי פרח שן "הארי" גם פה,
והערמון שבחצר בלובן פריחתו מושיט אלי כפו
אבל פרפר אני פה לא ראיתי.
וזה היה אחרון אחרון האחרונים.
כי פרפרים אינם חיים
בגטו.
(פול פרידמן,4.1.1242 ,
מתוך הספר "אין פרפרים פה")
*כלוא בגטו
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חיפוש /דן פגיס:
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*
אפשר לערוך שימוש בטקסטים של קדיה מולודובסקי:

קדיה מולודובסקי נולדה בעיירה קרטוז-ברזה ,בפולין ,ב.1124-
יעקב פיכמן תאר אותה כך" :גננת הייתה ,ומכל התינוקות שבגן,
דומני שהייתה השובבה ביותר ".מולודובסקי החלה את כתיבתה
עבור ילדי עוני בפרוורי גטו וורשה .בכוח הדמיון והחלום היא האירה
ורוממה את המציאות האפורה והקודרת של חייהם .תלמידיה הגיעו
יחפים ,רעבים ,ומפוחדים ,והיא כתבה סיפורים מחורזים שהעשירו
את מציאות חייהם הענייה ,בהומור עדין ,בדמויות מן המקורות,
בצלילים מקסימים ובשלל צבעים נפלא .בין ספריה" :פתחו את
השער"" ,הילדה איילת" .קדיה מולודובסקי הלכה לעולמה ב 1275
(בגיל .)11

הילדה איילת  /קדיה מולודובסקי
בוורשה ,בפרוור נידח ,ביצה ,חצר ובית שח.
שם גרה הילדה איילת ויש לה שמשיה כחלחלת.
האב נפח שחור מפיח ,האם ידיה לא תניח.
הגג רעוע וגוחן ומתחתיו ציפור בקן.
לבית ארובת עשן .מיטה בבית ושולחן.
וצלחות ,סירים ומים לכביסה וגם תינוק בעריסה.
והילדה איילת עם שמשיה כחלחלת.
כבר בחורה בת שש עם תלתלים כאש.
ובחוץ אור לרובו החול צהוב.
ללוש עוגות בחול יוצאת היא לכל החברות קוראת היא.
קוראה האם לבת בקול ענות מצלצלים החלונות
וגם האב שחור מפיח בקורנסו מטיח:
הביתה חיש! צריך שיר ערש לזמר לאח ,צריך לשטוף סירים וכלי
מטבח,
צריך לשאוב דלי מים ,צריך לתלות כתונת וגרביים,
ובולבוסים צריך לקלוף ,והרצפה צריך לשטוף,
לקרוא מעט בטעם ,לכתוב מעט בטעם ,זכרי ,כי מן הבית אגרשך
הפעם!
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יוצאת איילת להביא דלי מים לתלות כותונת וגרביים .רואה היא:
אווזים הולכים.
מרת אווזת מהלכת ,שורה של אפרוחים נמשכת,
כנפיים-לובן צח ,רגלים-אודם עז ,וגם הפתי האווז.
פותחת לה איילת שמשיה כחלחלת ובית לה וגג ואווזים לה למשחק.
רוצה איילת עם האווזים לנדוד עד שהיום יחשיך מאוד מאוד
קוראה האם לבת בקול ענות מצלצלים החלונות
וגם האב שחור פיח בקורנסו מטיח:
הביתה חיש ,היום לא חג ,יש לבשל את המרק,
צריך קיסמים עוד לבקע ,צריך את התינוק לנענע,

וקטניות צריך לברור ,וחיתולים צריך לצרור,
וקצת לקרוא בטעם ,וקצת לכתוב בטעם ,זכרי ,כי מן הבית אגרשך
הפעם!
הולכת איילת עצים לבקע את התינוק לנענע.
רואה היא :צפרים עפות .סדרו שורה כמו רכבת במרום ,ועליהן גבוה
 אווירון.צפרים קטנות ,כנפיהן לבנות ,וענן על הכל כעשן כחול
פותחת לה איילת שמשיה כחלחלת ובית לה וגג וצפרים לה למשחק
רוצה איילת עם הצפרים לנדוד עד שהיום יחשיך מאוד מאוד
קוראה האם לבת בקול ענות מצלצלים החלונות
וגם האב שחור מפיח בקורנסו מטיח:
הביתה חיש! חוטים צריך עוד להשחיל וטלאי צריך עוד להטיל,
וקישורים צריך לקשור וכפתורים צריך לתפור ,וקצת לקרוא בטעם,
וקצת לכתוב בטעם ,זכרי כי מן הבית אגרשך הפעם!
הולכת איילת קישורים לקשור כפתורים לתפור.
פתאום פוצחים הכפתורים בשיר ומתפזרים על פני העיר.
כל כפתור הוא כבר גלגל ,וגלגלים עפים במעגל.
אחד ברחוב ביעף דוהר .ארגז מוביל הוא חיש מהר
שני גלגלים יריצו אופניים שלושה נושאים חבית של מים
וארבעה בתוך הבהלה ,רתמו עצמם בעגלה.
פותחת לה איילת שמשיה כחלחלת ובית לה וגג וגלגלים לה למשחק
רוצה איילת ככה לעמוד עד שהיום יחשיך מאוד מאוד.
קוראה האם לבת בקול ענות מצלצלים החלונות
וגם האב שחור מפיח בקורנסו מטיח.
אבל איילת לא רוצה לשמוע ,לא רוצה לשאת מפה רגליה,
הגלגלים מצלצלים ,קוראים בשמה משתחווים אליה.
את כל הגלגלים רותמת אז איילת ,עושה מהם רכבת
מתפתלת ובקול שורקת הרכבת ,ואיילת הוי נוסעת
למרחקים ,למרחקים ,אל ארץ לא נודעת.
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שירים :קדיה מולודובסקי
.1
.2
אימא ואבא
היום עצובים
סבתא וסבא
דמעות מנגבים.
על השולחן
מדליקים
נר אחד
לא נר שבת
נר אחר
מיוחד
אני מתבונן
בכולם
שוב ושוב
חושב ושואל:
"מה היום,
חג עצוב?"

.3
כך כך כך
מצחיק אותי
כל כך
ליצנים
גדולים קטנים

פעם
פרפר תפסתי
ביער
היה הוא
אך
הוא לי מת
ביד
באמת
ולא תפסתי
עוד פרפר
אף-פעם
ביער
מישהו
השאיר בחול
דג
זהוב-אדום-כחול
והדג
לוחש לי:
חיים ...חיים
מי
יחזיר אותי
למים ...מים
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עם
צלצול
פעמונים
ואני צוחק
רע רע רע
מפחיד אותי
נורא
חיילים
נושאים רובים
ורעים
מול
הטובים
ואני שותק

פעם
קטפתי פרח
בדרך
כה יפה
היה הוא
אך
הוא נבל
ביד
מה חבל
ולא קטפתי
עוד פרחים
אף-פעם
בדרך

.4
מה  -מה  -מה  -מה
מה  -מה  -מה  -מה
מ-דלג בעשב
פה  -פה – פה  -פה
פה  -פה – פה  -פה
פו-עה בעצב
בא – בא
הערב
מה יעשה
שה  -שה – שה
מי – מי – מי – מי?
מי רואה?
מי – מי – מי – מי?
מי טועה?
היכן הוא הרועה?

.5
הקשיבי לי
ילדה
קטנה וחמודה
יש בעולם הרבה כאב
תמיד זכרי
ילדה
קטנה וחמודה
שלעולם
אני אותך
אוהב
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בגטו אין פרחים  /הילדים מרחוב מאפו
חנה'לה חולה ,היא כה רזתה בזמן האחרון…
הגטו יאכל את הילדים.
איך זה ? הגטו אוכל ילדים ? מהו ,זאב ? ובכלל מה זה גטו ?
אמאל'ה ,מחר שבת ?
כן ביתי.
נלך אל הנהר לטייל ?
לא נלך ביתי ,אנו חיים בגטו ,מהגטו אי אפשר לצאת.
אמאל'ה ,הזוכרת את את שולה ?
כן.
למה איננה באה אלינו ?
שולה איננה בגטו.
נכתוב לה שתבוא.
מהגטו אי אפשר לכתוב ,ולגטו אי אפשר לבוא.
אמאל'ה ,מתי אלך לגן ?
בגטו אין גן ביתי.
מתי תביאי שוב פרחים הביתה לשבת ,כמו פעם שגרנו ברחוב מאפו
?
בגטו אין פרחים.
אין ? מה יש בגטו ? אני לא רוצה להיות בגטו ,לא רוצה !
אני רוצה שיהיו לי פרחים ,לפחות פרח אחד קטן,
נלך מפה אימא  -נלך !

חָ לַ מְּ תִ י שָ ם  /בת שבע דגן
חָ לַ מְּ תִ י שָ ם
עַ ל מִ טָ ה לְּ עַ צְּמִ י,
עַ ל שְּ מִ יכָה
שֶ תִ הְּ י ֶה ַרק שֶ לִ י.
עַ ל מִ קְּ לַ חַ ת שֶ תַ ְּז ִרים
מַ י ִם חַ מִ ים
יֹום יֹום
עַ ד סֹוף הַ יָמִ ים.

עַ ל אֹכֶל בְּשֶ פַ ע,
ֹלא בְּמָ נֹות,
גַם כ ְֵּדי לִ שְּ ב ֹעַ ,
גַם לֵ הָ נֹות,
וְּעֹוד עֹוד
אֵ ין-סֹוף חֲ לֹומֹות.
(מתוך :דגן ,ב ,.היום בכתה לי הצפירה ,יד ושם,
ירושלים  ,2002עמ' ).11

עַ ל מֹושָ ב נִפְּ ָרד
ְּבבֵית שִ מּוש
לִ יַ ,רק לִ י
לְּ בַד.
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 .2שימוש בטקסט מילולי כבסיס לתהליכי יצירה ,תוך דגש על רכיבי
היצירה כמו :עיצוב המקום ,הזמן ,הדמויות ,העלילה ,דימויים.
שלבים בתהליך ההוראה:
 עיבוד הטקסט הנבחר כטקסט דרמטי והגדרת התהליך
הבימתי (העיבוד מחייב החלטות של סלקציה :מה חשוב
בטקסט ומהם החלקים עליהם ניתן לוותר.
 בניית התהליך הדרמטי  -עיבוד הטקסט על-פי העקרונות
המנחים את השפה הדרמטית ,פירוק הטקסט לרכיבים( ניתן
לשאול את חמשת מילות השאלה :מי ,איפה ,מתי ,מה ,
ולמה.
 חלוקת הטקסט למספר סצנות( התחלה אמצע וסיום).
עדויות של ניצולים המספרים את סיפורם ,סיפור שישמש
בסיס לחיבור של דיאלוג אותו ניתן להציג.
 כתיבת מכתב בשם הניצול לדמות "שחורה) "קצין נאצי ,
למשל (או דווקא לדמות של מציל (חסיד אומות עולם) ,
כבסיס לכתיבה והצגת טקסט דרמטי.
 בימוי הטקסט והחלטות סגנוניות ,כוריאוגרפיה ,עיצוב יחסי קהל
במה ,עיצוב תפאורה ,מוסיקה ,שימוש בחפצים ,תלבושות ,
שימוש בבובות וחומרים אחרים.
 לטובת הפנמת אורח החיים של הילדים בגטו )רכיב דרמטי (
ולטובת השראות לעיצוב הרכיבים הבימתיים שונים ,לרבות
תפאורה ,תלבושות וכו 'אפשר להסתייע גם באתר שהוקם על ידי
"יד ושם" ו "גלים" ,הממחיש באופן ידידותי לילדים את חיי
הילדים בגטו/http://ghetto.galim.org.il :
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ילדים מקבצים נדבות בגטו ורשה
*
"חבריי בגטו הראו לי דרכים נסתרות לצאת מן הגטו .למדתי לעבור בין
הבתים מקומה לקומה ולצאת אל הצד השני .ברבות הימים הייתי זו
שנשלחה לקנות דברים ,להעביר פתקים מחוץ לגטו ולתוכו ולהביא
תרופות .לא הבנתי שזה מסוכן .הייתי בת שש".
(חנה .מתוך :מורגנשטרן נ .ושגיא כ ,.ילדים מבוגרים  ,יד ושם ,ירושלים
 ,1226עמ' ).47
*
"יום אחד הגעתי לשער היציאה מהגטו .הרבה ילדים שיחקו שם
בכדורגל עשוי קופסת שימורים עטופה בסמרטוטים .בכל פעם שנפתח
השער ניסו כמה ילדים לברוח דרכו .ברוב הפעמים הם נתפסו".
(ישראל .מתוך :מורגנשטרן נ .ושגיא כ ,.ילדים מבוגרים ,יד ושם,
ירושלים  ,1226עמ' .47
 10במאי ).1244
*
"יומני הקטן ,חמישה ימים שאנחנו כאן ,בגטו ,אבל בהן צדק שלי ,כאילו
עברו כבר חמש שנים ...תחילה ,הגדר הושלמה ואין איש יכול לצאת
ולהיכנס ...הכל אסור ,אבל המחריד ביותר  -שכל עונש הוא  -מיתה .אין
כתוב במפורש שהעונש הזה חל גם על ילדים ,אבל נראה לי שהוא חל
גם עלינו.
...בתשע בערב אנו נשכבים ,יומני הקטן ,ומכאן ואילך צריכים אנו כולנו
לקום בשעה  5בבוקר ...אין לי מושג מה יהיה בעתיד .תמיד סבורה אני,
הנה כלו כל הקיצין וזה עכשיו הגרוע ביותר .ואחר נוכחת אני לדעת ,כי
תמיד אפשר עוד שהכל יהיה יותר גרוע ...עד כאן היה לנו אוכל ,כעת
כבר לא יהיה מה לאכול ...כעת לקחו את העצים מן המרתף ולא נוכל עוד
לחמם מים לרחיצה".
(מתוך :היימן ,א ,.יומנה של אווה היימן ,יד ושם ,ירושלים ,1264,עמ' 73-
).74
*
"יומני היקר ,היום ניתנה פקודה ,שמהיום והלאה חייבים כל היהודים
לשאת טלאי צהוב בצורת כוכב .פגשתי אנשים העונדים טלאי צהוב .הם
נראו מדוכאים והלכו בראש מורכן".
(מתוך :היימן א ,.יומנה של אווה היימן ,יד ושם ,ירושלים , 1264 ,עמ'
)52-60
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צילום של אווה היימן

*
"את כל היהודים העבירו לאזור אחר בעיר ,שבו הקימו גטו מוקף גדרות.
לא יכולנו להעביר הרבה דברים כי את המכונית של אבא החרימו ונשאנו
בעצמנו את החפצים".
(מיכאל .מתוך :מורגנשטרן נ .ושגיא כ ,.ילדים מבוגרים ,יד ושם ,ירושלים
 ,1226עמ' ).42
"מלאו לי שש שנים .הגיע יום פתיחת שנת הלימודים .מארישה ,חברתי
הפולניה ,הציעה שאבוא אִ תה לבית הספר ,עם עוד רבים מילדי העירה.
מארישה נכנסה בשער ,ואחריה אני.
"בוקר טוב" ברכתי את השוער.
"לאן את הולכת?" שאל.
"לבית הספר ,לכיתה א' " עניתי בגאווה.
האיש עמד בדרכי" .את לא יכולה!" אמר בתוקף
אבל אני בת שש"...
"את יהודייה!" אמר" ,ליהודים אין זכות ללמוד .בבית הספר הזה אין
מקום ליהודים".
ראיתי את מארישה מתרחקת ,עד שנכנסה לבית הספר .לא בכיתי! אני
יהודייה וזה לא מקומי .שנת הלימודים החלה  -בלעדי".
(חנה .מתוך :מורגנשטרן ,נ ,.רציתי לעוף כמו פרפר  ,יד ושם ,ירושלים
תשנ"ה).
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*
אלפי ילדים נצלו בשואה עלי די משפחות נוצרים ומנזרים .לאחר ההצלה
הפיזית ליהדות התעורר הצורך להחזרתם לתודעה יהודית .הקטע
שלפנינו מתאר בית הילדים בזבשה.

מספר ביאלר:
"דבר אחד 'העזנו' לעשות .קנינו מזוזות קטנות והודענו לילדים שהן
במגירה בצד ימין בשולחן של המנהלת ומי שרוצה לחליף את הצלב
במזוזה יכול .במשך זמן לא רק נעלמו המזוזות ונכנסו למגירה
הצלבים."...
*
א.ק .מדברת על הלבטים שליווה בתפילותיה:
"באופן חלקי האמנו ,שכנראה אם עושים לנו דברים כאלה אכזריים –
אלקים שלנו לא עושה מספיק ,אז צריך לפנות לאלוהים של הנוצרים
והוא יעזור...
אני זוכרת את עצמי טוב ,שכל תפילה שהייתי מתפללת אז ,הייתי עושה
זאת באמונה עמוקה שזה יעזור לי  -אך מצד שני היה בי הפחד שאני
הולכת מהדרך שאני צריכה ללכת בה ועלי לפנות גם לאלוקים של
היהודים והייתי פונה אליו במלים שלי ,לא של הספר ,ואמרתי לעצמי
שאחד משניהם מוכרח לעזור!...
יש שהאמינו בהוריהם" :אמרתי בלבי ,אני מוסרת עצמי בידי אלוקים
ובידי אבא שלי ...וזאת היתה ההרגשה שלי שאבא שלי שמר אותי כל
הזמן ."...כך מעידה חנה גרינברג ,על הרגע בו שולחה מבית מציליה

 .3פעילות המתבססת על ציורים ,לדוגמא" :אין פרפרים פה".
 בקבוצות של  3-5תלמידים ,כל קבוצה מקבלת ציור.
 תלמידים מחברים משפט כותרת המתאים לציור.
 התלמידים צריכים להציג את משפט הכותרת בדרך יצירתית:
בתנועה ,בקול ,בדימוי חזותי נוסף.
 בניית סצנה המבוססת על ציור בתהליך של שלוש תמונות:
תמונת התחלה ,אמצע וסוף.
 עבודה עם המשפט כותרת במעגל :כל תלמיד בוחר משפט שונה
המאפיין את הציור ולומד אותו בע"פ .מקיימים סבב כשכל אחד
אומר את המשפט האחד אחרי השני ,ניתן להוסיף מחווה .אח"כ
אחד אומר וכולם חוזרים ביחד אחריו.
 אמירת הטקסט  /קטע ממנו ע"י תלמיד ,כאשר יש חזרה על
מילים מסוימות בטקסט ,או ע"י אותו תלמיד או ע"י תלמיד אחר
שמהדהד אותה.
 אמירה משותפת של קטע מהטקסט ,בצורה של דיבור מוסיקלי
במקצבים משתנים.
שיח בנושא המשפטים שנאמרו והוצגו.
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יצירה בעקבות עיון בציורים בספר "תומי" מאת בדז'יך פריטה:

תומי הגדול אמר" :אבא צייר לי ספר תמונות ...שמהן יכולתי
ללמוד על החיים מחוץ לגטו טרזין"...
כל תלמיד יבחר תמונה/ציור (או שתיים) ויסב אותה/ו לסיטואציה
בימתית קצרצרה ,המביאה לידי ביטוי בימתי ,לדעתו ,את מה
שרצה האבא ללמד את תומי.
באמצעות הצגת הסיטואציות הבימתיות ובדיון עליהן – אפשר
להתייחס לרכיבים שונים כגון עובדות ,רגשות ,מסרים סמויים.
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 .4פעילות המתבססת על סיפורי עדויות:
 כל תלמיד בוחר טקסט  -עדות של ניצול.
 ניתן להציע לתלמידים לחבר מונולוג המספר סיפור מהילדות של
אותה דמות.
 עבודה עם דימויים אישיים .כל תלמיד בוחר דימויים ויזואליים
שמייצגים עבורו את הדמות ,ומתייחס לדימויים באופנים חזותיים
שונים :ציור של הדימוי ,עבודה בתנועה המציגה את הקשר בין
הדמות לדימוי שנבחר.
הדגמה למונולוג שנכתב בעקבות עדות של לאה פריד ,ילדה
ניצולת שואה שחיה בזהות שאולה ,איבדה את משפחתה בשואה,
קמה מן האפר ומשקמת את חייה תוך ניסיון לחפש את זהותה
היהודית" :ריקוד השמחה והעצב":
http://www.gfh.org.il/?CategoryID=564&ArticleID=1547
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אימא רעה  /יעקב ברזילי
עָ מַ ְּדנּו בְּמִ ג ְַּרש הַ מִ סְּ ָד ִרים ְּבב ְֶּרגֶן-בֶלְּ זֶן
וְּצָפִ ינּו ַבנְּעָ ִרים הַ מִ תְּ נ ְַּדנ ְִּדים
עַ ל עַ ֵ
מּודי הַ תְּ לִ יָה .
אֲ חֹותִ י חָ שְּ בָה שֶ נִמְּ צֵאת ְּבגַן שַ עֲ שּועִ ים
ו ְָּרמְּ זָה לְּ אִ מָ א שֶ גַם הִ יא רֹוצָה לְּ הִ תְּ נ ְַּדנֵד.
ּוכְּשֶ אִ מָ א סֵ ְּרבָה לָ קַ חַ ת אֹותָ ּה לַ נ ְַּדנֵדֹות
הִ יא לָ חֲ שָ ה לָ ּה בָאֹזֶן:
"אֲ נִי הֲ ֵרי י ַָדעְּ תִ י שֶ אַ תְּ ֹלא אֹוהֶ בֶת אֹותִ י".
(מתוך" :אבי לא יברך על הלחם")

בדרך לכבשנים  /יעקב ברזילי
ב ֶַד ֶרְך לַ ִכבְּשָ נִים
הַ בַת הִ ְּרעִ יפָ ה נְּשִ יקֹות
עַ ל אִ מָ ּה.
וְּהִ יא
כְּמִ י שֶ ַד ְּרכֹו סּוגָּה בֵאֹלהִ ים
בִקְּ שָ ה אֶ ת חָ סּותֹו.
לְּ פֶ תַ ע הֵ ִרימָ ה
אֶ ת בִתָ ּה אֶ ל-עָ ל
וְּזָעֲ קָ ה :
ַ
"קח אֹותָ ּה ,עֹוד ֹלא מְּ אֻ חָ ר!
ידתִ י,
ַקח אֶ ת בִתִ י י ְּחִ ָ
אַ מֵ ץ אֹותָ ּה אֶ ל חֵ יקְּ ָך".
"אֵ ין צ ֶֹרְך ב ְִּק ֵ
ּצּורי ֶד ֶרְך"
ָאמַ ר,
"אֲ נִי הָ ֵרי מְּ חַ כֶה לָ כֶן
בְּפֶ תַ ח הָ אֲ ֻרבָה".
(מתוך" :אותיות בוכות באש")
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