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רציונאל )מטרות(:

✓ לחשוף את התלמידים לפעילותה של עמותת שם ונר- 

✓ להבין שמאחורי כל שם מסתתר אדם ולו סיפור חיים שלם, 

✓ לעודד את התלמידים להכיר אדם או ילד שנספה בשואה.

✓ להבין שכולנו ערבים זה בזה, אנשים רבים נספו בשואה ולא השאירו אחריהם אדם שיזכור אותם, וזאת אחריות 
של העם כולו לזכור. 

מהלך בנקודות:

 פתיחה - משחק אחריות קבוצתית

 דיון - זיכרון השואה

 נר נשמה - הכרות עם המנהג

 לכל איש יש שם - האדם שמסתתר מאחורי השם, משחק מי אני

 הכרות עם נספה

 סיכום וחלוקת משימה

מהלך בנקודות:

 פתיחה- משחק אחריות קבוצתית

האחריות  על  שיח  לפתוח  ההתנסות  מטרת  קבוצתית.  אחריות  נדרשת  שבו  במשחק  נפתח  השיעור  הקדמה- 
שיש לכל אחד מחברי הקבוצה לביצוע משימה המוטלת על הקבוצה כולה. אחריות זאת בנויה על ערבות הדדית 
בקבוצה, אם אחד המשתתפים עוזב האחריות של כל אחד מהמשתתפים שנשארו גדלה. בהמשך השיעור נשתמש 

במסר בשני אופנים:

1. להבין שעם ישראל הוא יחידה אחת, וכאשר נרצחים אנשים מתוך העם החסר הוא של העם כולו ולא רק של 
אנשים הקרובים אליהם. מתוך כך להבין שהשואה פגעה בכל אחד מאתנו- גם אם אין לנו קשר משפחתי 

ישיר. 

2. מתוך כך- לכולנו יש אחריות לזיכרון השואה, במיוחד לאור העובדה שאותם אנשים שהכירו את הנספים או 
חוו את השואה בעצמם הולכים ונעלמים.

המורה יבחר 10 תלמידים, התלמידים יעמדו במעגל ויקבלו בלון. המשימה שלהם שהבלון לא יפול לרצפה אבל יש 
תנאי- אסור להחזיק את הבלון ביד. תוך כדי המשחק המורה יושיב 4 תלמידים בלי לצמצם את המעגל. האם הם 

עדיין מצליחים? )צפוי שהתלמידים הנשארים יאלצו להשקיע יותר על מנת להצליח במשימה(

עיבוד עם התלמידים - מה קרה כשהורידו את מספר המשתתפים?  

הייתה לנו משימה קבוצתית, ברגע שחלק מהמשתתפים עזבו הקבוצה כולה הרגישה וכל אחד מהנשארים נדרש 
להשקיע יותר על מנת להצליח במשימה.. 

 דיון- השואה וזיכרון השואה

השיעור היום לקראת יום השואה. מה אתם יודעים על השואה?

איסוף תשובות.

השואה היא האסון הגדול ביותר שקרה לעם ישראל במאה האחרונה. ששה מיליון אנשים נספו ועוד רבים סבלו, 
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הושפלו וחיו בתנאים נוראיים. המספר הוא גדול ולא נתפס. 

מי מכיר באפן אישי אדם או ילד שעבר את השואה? האם למישהו מהכיתה יש קרובי משפחה שנספו בשואה?

קרובים שנספו  על  ידעו  ועוד פחות  ניצולים,  אישי  באופן  שיכירו  בכיתה  רבים  יהיו  כנראה שלא  איסוף תשובות. 
בשואה. 

הדור שחווה את השואה ושרד אותה הולך ונעלם. אותם אנשים שהכירו באופן אישי את הנספים ויכלו לזכור אותם. 
אותם אנשים שיכלו לספר את הסיפור של מה שקרה שם ממקור ראשון. 

מה אנחנו יכולים היום לעשות כדי לשמר את זיכרון השואה? 

איסוף תשובות.

 הכרות עם עמותת שם ונר

אחת הבעיות הגדולות בזיכרון השואה הוא הגודל של האסון. קשה לתפוס את מימדי השואה, כמה אנשים נפגעו, 
נרצחו, חוו את האסון. בדרך כלל מתמקדים במוות של הנספים. עמותת שם ונר החליטה להתמקד דווקא בחיים, 
את  להראות  )אפשר  בשואה.  אדם שנרצח  לכל  נר  ולהדליק  הנספים,  והסיפורים שמאחורי  את האנשים  להכיר 

הסרטון מתוך האתר של העמותה(

ביהדות נהוג להדליק נר לזכרו של אדם שנפטר בכל שנה בתאריך שבו נפטר. 

מציגים לתלמידים את המשפט “נר ה’ נשמת אדם” )לקוח מתוך הפסוק במשלי כ/כז “נר ה’ נשמת אדם חופש כל 
חדרי בטן”( 

מה לדעתם משמעות הפסוק? 

איסוף תשובות מהתלמידים. לאחר שהתלמידים יעלו השערות בקשר למשפט ראוי להציג בפניהם את ההסבר של 
קובי וייס ממדרשת ,רשת בתי מדרש בישראל, שמסביר יפה את המשמעות: “החיבור בין הנר והנשמה הוא דו כיווני: 

הנשמה נמשלה לנר, ובאמצעות הנר הדולק אנו מזכירים את הנשמה”. 

המורה ידליק נר בכיתה. במה דומה הנר לנשמת האדם?

בדרך כלל קרובי משפחה ומכרים שהכירו את האדם מדליקים נר לזכרו. בשואה נספו רבים בלי שנשאר אדם שיזכור 
אותם. לפעמים נרצחו יחד משפחות שלמות ועיירות שלמות, ולא נותר אדם שיזכור את אותם אנשים. 

נזכיר את המשחק מתחילת השיעור. כולנו שייכים לאותו עם. השואה היא אסון לעם כולו, והזיכרון הוא זיכרון לאומי. 
אותם אנשים שנרצחו, מכיוון שהם חלק מעם ישראל, שייכים לעם כולו, ולכן הזיכרון מוטל על העם כולו, ולא רק על 

מי שהכיר אותם אישית.

 לכל איש יש שם - מה אומרים השמות השונים?

להשמיע/ לקרוא את השיר “לכל איש יש שם” שכתבה זלדה ובמקביל להקרין את השיר על הלוח. שלב א’: לתת 
לתלמידים להגיב תגובות חופשיות על השיר.

שלב ב’: לשאול את התלמידים האם התעוררו שאלות במהלך העיון בשיר, האם משהו לא ברור להם? המנחה ישיב 
וידון בשאלות.

לחלק את הכיתה לקבוצות.

כל קבוצה תדון כיצד מילות השיר מתקשרות לשואה, ותכתוב את הרעיונות העולים בקבוצה. 

הקבוצות ידונו בניהן על משמעות שמות הילדים בקבוצה )מדוע קוראים לכל אחד בשמו? מי העניק להם את השם 
וכו( לשים לב אילו שמות שונים יש לאדם? 

במשך הזמן נוצר חיבור בין השיר לזיכרון השואה ונהוג להשמיע אותו ביום זה ובטקסים רבים. מה מסמלים השמות 
השונים של האדם שמוזכרים בשיר? 

האדם מורכב מפנים רבות וצדדים רבים, אותם כינתה זלדה בשיר שמות שונים. 
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 משחק מי אני 

בוחרים מתנדב שיוצא מהכיתה/ קושר את עיניו. הכיתה בוחרת באחד התלמידים. המתנדב צריך לגלות מי התלמיד 
כדי  תוך  10 שאלות.  בלי לשאול לפחות  מי התלמיד  לנחש  אותו, אסור  ע”י שאילת שאלות שמאפיינות  שנבחר 

המורה ירשום על הלוח את השאלות הטובות/ תכונות שמאפיינות אדם.

סיכום המשחק- שם של אדם הוא הדרך שבה אנחנו מכירים אותו, אך ישנם מאפיינים נוספים שדרכם ניתן להכיר 
את האדם. לאדם “שמות” רבים, כפי שאומר השיר. אלו הם אותם מאפיינים של האדם. כדי להכיר אדם באמת לא 

מספיק לדעת את שמו, צריך גם להכיר את סיפור חייו, אופיו אישיותו וכו’.

 הכרות עם אדם שנספה בשואה

אפשרות א- )מתאימה לכיתות נמוכות יותר(- המורה ידביק תמונה של נספה על הלוח ויציין את שמו. המורה ישאל 
את התלמידים כיצד הם יכולים להכיר את האדם יותר, מה הם היו רוצים לדעת עליו. מומלץ לעזר בשאלות שנכתבו 

על הלוח במשחק “מי אני”. חשוב לציין שלא תמיד יש לנו את כל התשובות על אנשים שנספו בשואה. 

הכיתה תתחלק לקבוצות וכל קבוצה תקבל מידע על האדם. כל קבוצה תציג בפני כל הכיתה את המידע שקיבלה 
ותבחר תמונה מתאימה להוסיף ללוח. בסופו של דבר נקבל “קולאז” תמונות שמייצג את האדם על הלוח.

אפשרות ב- לחלק את הכיתה לקבוצות כל קבוצה תקבל מידע על נספה מהשואה ותצטרך לספר עליו לכיתה. אם 
יש זמן- כל קבוצה תיצור “אלבום תמונות” דרכו היא תציג את האדם שקיבלה.

המורה יסכם- הכרות עם השמות הרבים של האדם, כלומר, עם מכלול אישיותו של האדם, משמרת את זכרו, ובדרך 
זו ממשיכים את החיים אותם חי האדם. ניתן להראות קטע סרטון שבו ניצול שואה אומר שהחיים בארץ והמשפחה 

שהקים הם הניצחון הגדול ביותר על השואה. 

 סיכום שיעור

השואה היא אסון נורא שקרה לעם ישראל. בשואה נרצחו ונספו אנשים רבים שאין מי שיזכור אותם. כולנו אחראיים 
לשימור זיכרון הנספים, כי כולנו עם אחד והשואה היא אסון לאומי. דרך הדלקת נר והכרות עם חייו של אדם שנספה 

אנחנו יכולים לשמר את זכרו..

משימה הביתה- כל ילד מקבל נר עם שם )או שצריך לבחור בעצמו מהאתר( וכרטיס תז על האדם שהוא צריך למלא 
בעצמו )למשל- מקום מגורים, כמה אחים היו לו, מה היה התחביב שלו?( או לבחור מתוך השאלות שעלו בכיתה 

ולנסות לברר. 

להזכיר לתלמידים את כללי הזהירות בנר- רק מבוגר מדליק, להניח במקום בטוח, הרחק מחפצים דליקים, לא להזיז 
נר דולק. 

מומלץ להקדיש פינה בכיתה/ בבית הספר לאסוף של כוסות של הנרות לאחר שהדליקו אותם והם כבו, והתז שמלאו 
התלמידים. ניתן ליצור עיצוב מיוחד לפינה/ ליצור פסל מהכוסות וכו’.

מומלץ שהדלקת הנר לזכרו של האדם לא תהיה חד פעמית, אלא התלמיד ישתדל להתמיד בהדלקת נר לנשמת 
אדם שהכיר בשיעור הנוכחי גם בשנים הבאות.

עזרים לשיעור:
✓ בלון

✓ קישור לסרטון של עמותת שם ונר

✓ נר + גפרורים

✓ שיר לכל איש יש שם

✓ מטפחת לקשירת עיניים- אופציה

✓ מידע ותמונות על נספים בשואה

✓ נרות לחלוקה + דף משימה.
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