
מערך לכיתות ד–ו

סיעור מוחות | דיון על שואה זיכרון ודפי עד | הכרת אדם שנספה | הדלקת נר.

מטרות

< התלמידים יכירו דרך סיפור אדם שנספה בתקופת השואה, את שמו ואת הצורך להזכיר ולהנציח אותו;
< יפנימו את הערך של כיבוד אב ואם ושל מסירות לזולת גם בזמנים קשים;

< יכירו בחשיבות הזיכרון ויכירו צורות שונות של הנצחה;
< יכירו מושגים שונים בנושא השואה;

< יעברו תהליך של עיבוד ורפלקציה של הנלמד מהסיפור;
< יבינו כי יש יהודים ששרדו את השואה ובנו משפחות כאן בישראל ברוח ההמשכיות, ויעריכו אותם;

< יכירו את פעילותה המיוחדת של עמותת "שם ונר" כדי לשמר את הזיכרון;
< יעבירו את הזיכרון לביתם באמצעות הדלקת הנר והסיפור האישי.

עזרים לשיעור 

< מקרן 
 < סרטון עמותת "שם ונר" מתוך אתר "שם ונר", להקרנה בכיתה ניתן גם להוריד את סרטון ההנפשה מאתר  

https://www.youtube.com/watch?v=LbhnfU18alI יוטיוב   

< קבצים מצורפים להקרנה ולהדפסה:
- דפי עד מ"יד ושם" להקרנה בכיתה  

- הסיפור "אור הנר"  
- דף משימות לתלמידים   

- נרות של עמותת "שם ונר" לחלוקה

מהלך השיעור

שלב 1 פתיחה   סיעור מוחות לקראת יום השואה 

< נחלק את הלוח לשלוש עמודות. 

< נכתוב את המילה "שואה" על הלוח, ומתחתיה נכתוב את האסוציאציות של התלמידים למילה. אם לא 
הופיעו מילים המביעות רגשות, נוסיף אותן. חשוב שתופענה בין השאר המילים אסון, מלחמה, שישה מיליון 

נרצחים, היטלר, גרמנים, סבל, חיים קשים, גטו.

אנו  בהסברינו  כי  לב  לשים  )יש  בקצרה  אותם  נסביר   – אחדים מהמושגים שהועלו  להסביר  צורך  יש  אם 

צריכים להימנע מלחשוף את התלמידים למידע שאינו מתאים להם מבחינה רגשית וקוגניטיבית. לדוגמה – בבואנו 

להסביר את המושג "מחנה השמדה" נוכל לומר כי זה מחנה שבו נרצחו יהודים, אך אין לפרט מידע מעבר לכך(.

https://www.youtube.com/watch?v=LbhnfU18alI


נזכיר לתלמידים את משמעות המושג "גטו" תוך שימוש במילים הבאות: חומה או גדר, צפיפות, תנאי חיים 

קשים, עוני קשה מאוד, רעב, קור, חוסר פרטיות, חוסר בית, כלא.

< נסביר גם את ייחודו של גטו לודז': גטו שהוקם בעיר לודז' שבפולין, הגטו האחרון על אדמת פולין; בגטו 
העבידו גם ילדים במשך 10 ולעתים גם 12 שעות ביום, גם כשהיו חלשים. העבודה הייתה עבור הגרמנים – 

נתפרו מדים לצבא הגרמני, היו בתי מלאכה לסנדלרות, לתפירה ועוד. 

שלב 2 השואה והזיכרון  דיון במליאת הכיתה 

< נקיים בכיתה דיון סביב השאלות הבאות:
- האם אתם מכירים או שמעתם על אנשים שחיו בתקופת השואה?

- האם אתם מכירים את הסיפורים שלהם?
- האם קראתם על אנשים שהיו ילדים בתקופת השואה?

קרוב לוודאי שיהיו תלמידים מועטים שיוכלו לספר לנו על כך. נשאל את התלמידים מדוע חשוב לנו   >
שיזכרו את השואה ואת סיפור האנשים שעברו אותה.

בדיון חשוב להדגיש לתלמידים כי לצערנו יש רק מעט ניצולי שואה שעדיין חיים היום כדי לספר לנו על 

קורותיהם בתקופה זו.

יחד עם זאת, חשוב לזכור תקופה זו; שבאסון הגדול הזה )השואה( נרצחו כשישה מיליון מבני עמנו, מתוכם 

מיליון וחצי ילדים; שמשפחות שלמות נמחקו מעל פני האדמה ואין מי שיזכור ויזכיר את שמות בניהן. לפיכך, 

חובתנו היא לזכור את הנספים, אפילו את אלה שאיננו מכירים. חשוב להכיר את זהותם ואת סיפורם.

< נשאל את התלמידים כיצד ניתן לזכור את הנספים האלה. נאסוף תשובות אפשריות מאת התלמידים.
אם לא הוזכרו בדיון דרכי ההנצחה הבאות נוסיף אותן: מוזאונים, אנדרטאות, בתי כנסת שנקראים על שמם 

של הנספים, פרוכות בבתי כנסת, ספרי תורה שנתרמו כדי להנציח אותם, טקסים, דפי עד הנמצאים ב"יד 

ושם" – נסביר מה מטרת דפי העד.

< נקרין בפני הכיתה "דף עד" ריק למילוי מ"יד ושם".  
נשאל את התלמידים: מי לדעתם ממלא דף זה? מדוע הוא ממלא אותו? איזה מידע ירשום בדף זה? האם 

ידוע לממלא הדף שמו של הנספה?

< נציג דרך נוספת לזכור ולהזכיר את הנספים דרך עמותת "שם ונר" – להדליק נר לזכר נספה, זאת באמצעות 
הקרנת סרט העמותה.  

לסיכום הסרט נוכל לומר כי בזכות העמותה אנו מדליקים ומזכירים את שמם של הנספים בשואה.



שלב 3 הכרת אדם שנספה בשואה וסיפור על אודותיו   חלוקת דף הסיפור ודף המשימות

< מומלץ לקרוא את הסיפור "אור הנר" בפני התלמידים בכיתה ד. בכיתות ה–ו ניתן לתת לתלמידים לקרוא 
אותו בקריאה דמומה.

נעמיק ונתמקד בדמויות באמצעות דף השאלות המצורף. כל תלמיד יענה ביחידות על השאלות ככל   >
שתאפשר מסגרת הזמן. 

שלב 4 סיכום   דפי העד של סאלה והדלקת נר

< נקרין את דפי העד שמילאה סאלה על הוריה.
נשאל את התלמידים:

- מי כתב אותם?
- מה אנו לומדים על הוריה של סאלה?

- מדוע לדעתם חשוב לסאלה למלא דפים אלה?
נראה יחד כי הוריה של סאלה נספו שניהם בגטו לודז' מרעב ומחולי.

< נדליק בכיתה שני נרות זיכרון ונקרא בשמם של אנשל ומינה כדי להזכיר ולזכור אותם. 

< נתבונן בנרות, ונקרא בפני התלמידים את הקטע הבא:

הנר מורכב משני חלקים, פתילה ולהבה.

ניתן לדמיין כי הפתילה היא הגוף.

השעווה היא מעין בגד שעוטף את הפתילה.

אנו יכולים לדמיין את הלהבה כנשמה של האדם.

 הלהבה עולה ויורדת, יש לה צבעים משלה, היא מתנועעת כעין ריקוד, 

לפעמים כמעט מתנתקת מהגוף, נראית בורחת ושוב חוזרת. ללהבה חיים משלה.

שלמה המלך אמר "נר ה' נשמת אדם" )משלי כ, כז(.

ביהדות כשאדם מת מדליקים נר לזכרו. 

האדם נפטר, הגוף אבד מן העולם אך הנשמה ממשיכה להתקיים בשמים, 

ובאמצעות הנר אנחנו זוכרים את הנפטר.

 

< נחלק את הנרות של עמותת "שם ונר".

< לסיום, נציע פעולת המשך בבית המורכבת משתי משימות:
שמות  יש  במשפחתם  האם  ולברר  בכיתה,  ששמעו  הסיפור  את  להוריהם  לספר  מהילדים  נבקש   .1

המנציחים באופן מסוים נספים מהשואה.

2. נבקש מהתלמידים לנסות ולהתחקות יחד עם הוריהם אחר הדמות שרשומה על הנר כדי ללמוד עליה 

ולזכור אותה.

* הסיפור "אור הנר" נכתב בידי הסופרת זהבה קור בהשראת הספר "העטרה שאבדה בגטו לודז' והמחנות", מאת שרה פלגר-זיסקינד.



אור הנר

שמי אֹור, ואני עומד להדליק נר לזכר סבא של אמא שלי, אף על פי שאני יודע עליו מעט. 

ככה זה, בנושא השואה – לא הכול ידוע לנו. מה אני כן יודע?

ששמו הפרטי היה ֶאְנְׁשל )אשר( ַקְלָמן, ושם משפחתו: ְפַּלְגר. הוא גדל אצל הדוד שלו בעיר ְלבֹוב ועבד כיצרן 

סוודרים בבית מלאכה לסריגה. בשעות הפנאי הוא אהב לרקום עטרות אמנותיות לטליתות. 

כנער, לפני השואה, ֶאְנְׁשל היה מלא מרץ ואהב לשיר. כשגדל ֶאְנְׁשל, הוא נשא לאישה את מינה – נערה 

נחמדת מהעיר לֹוְדז', העיר השנייה בגודלה בפולין. נולדה להם בת יחידה, ַסאָלה )שרה( שמה. כשהתחילה 

אביה  של  זמרתו  לקול  להאזין  ואהבה  הוריה  את  העריצה  היא  עשרה.  שתים  בת  הייתה  שרה  המלחמה 

שהקסים את שומעיו בשירי לכת פולניים, בשירי כיסופים לארץ ישראל, ובעיקר כחזן בבית הכנסת.

אך הימים הטובים לא ארכו. נאומיו של היטלר נשמעו ברדיו עוד ועוד, והדהדו למרחקים. ברדיו דיברו גם על 

גיוס כללי של הצבא הפולני נגד גרמניה, אך טור ארוך של חיילים, טנקים ותותחים כבש במהירות את לֹוְדז' 

ואת כל פולין. ֶאְנְׁשל ומשפחתו הקטנה התלבטו אם לחזור לְלבֹוב ומשם לברוח לרוסיה, כדי להינצל מגירוש 

לגטו, או להישאר בלודז', בקרבת בני משפחתה של מינה שגרו בקרבתם. הצעד הזה עלה להם בחייהם.

אך מי מִאתנו יכול לדעת מה צופן העתיד?! 

המחיר היה יקר. 

יהודי לֹודז' הוכנסו לשכונה סגורה – גטו. אף על פי שהם שמרו זה על זה וחילקו ביניהם את מעט האוכל 

שווה בשווה, ִמינה חלתה ונפטרה. ֶאְנְׁשל וַסאָלה  ביכו מאוד את פטירתה.

ואז בא הניסיון הגדול של ַסאָלה. "אבא שלך סובל מחוסר סיד בעצמות", קבע דוקטור קשפיצקי, הרופא. 

רחוק  בגטו,  מרקחת  בבית  אותה  מוכרים  ויטמינים.  מאוד  הרבה  המכילה  פלא  תרופת  לקבל  צריך  "הוא 

מאוד מהבית שלכם, החל משמונה וחצי בבוקר. התורים שם ארוכים מאוד, ומחלקים רק עשרים וחמישה 

בקבוקים ליום". הרופא הביט בַסאָלה ונאנח: "אינני מאמין שתצליחי לקבל את הרפואה, את כל-כך רזה 

וחלשה, אנשים מחכים שם מחמש לפנות בוקר". 

באותו לילה קמה סאלה לפני השעה ארבע. אביה, ֶאְנְׁשל, התנגד ומחה: "לא תשיגי כלום, חבל על כוחותייך". 

אך סאלה לבשה את מעילה, חבשה את כובע המצחייה עם המגן לאוזניים של אבא ויצאה לרחוב. סערת 

שלג עזה הקבילה את פניה, הרוח השתוללה, אך סאלה מיהרה לבית המרקחת. היא לא הייתה הראשונה. 

על המדרגות, בחשכת הלילה, עמדו חמש דמויות רועדות מקור. סאלה נשמה לרווחה, היא הייתה השישית. 

אנשים המשיכו להגיח מתוך האפלה. אחדים נעמדו אחריה, אך היו גם שנעמדו לפניה. דחפו אותה והיא 

נאלצה לרדת כמה מדרגות. היא הייתה כבר העשירית. גם זה לא נורא, אמרה בלבה. דלת בית המרקחת 

נפתחה. שני שוטרים הגיעו והתחילו "לסדר" את התור.

המאושרים הראשונים התחילו לרדת ובידי כל אחד הבקבוק עם הנוזל היקר. בקנאה הסתכלה בהם. כשהגיע 

תורה הודיע השוטר כי החלוקה ליום זה נסתיימה. כמו חיה פצועה זינקה סאלה אל הדלת, הלמה בה, בעטה 

ובכתה: "לא אלך מכאן בלי הרפואה, אני הייתי השישית בתור!". אף פעם בחייה לא צעקה ככה. דלת בית 



המרקחת נפתחה. שוטר נוסף יצא אליה. היא הספיקה לדחוף את הרגל שלה בין הדלת לבין המשקוף לפני 

שנפלה לרצפה, והמשיכה לצעוק כל הזמן, עד שאיש בחלוק לבן יצא מבית המרקחת. בידו היה בקבוקון 

קטן. בידיים רועדות הושיטה לו את הפתק שדוקטור קשפיצקי נתן לה, חטפה ממנו את הבקבוק ומיהרה 

הביתה. היא השיגה את התרופה! 

כעבור ארבעה ימים, בשובה מעבודתה בגטו, פתח לה אביה את הדלת כשהוא עומד על רגליו, והם צחקו 

ובכו לסירוגין.

וִמינה שמעתי מהבת שלהם, ַסאָלה-שרה, שהייתה  סבתי האהובה. בהמשך גם  ֶאְנְׁשל  את שמותיהם של 

ֶאְנְׁשל, נפטר בגטו, וסבתא הבודדה עלתה עם חברותיה אחרי המלחמה לארץ ישראל. אף על פי  אביה, 

שהוריה מתו בשואה ולא השתתפו בחתונה שלה, סבתי הקימה עם סבי משפחה גדולה ושמחה. אני אחד 

מהנכדים שלהם, ושמי אֹור. אולי כי אני האור בקצה המנהרה. אולי כי יצאנו מחושך לאור. עכשיו אני מרגיש 

שאני יודע על הוריה של סבתי הרבה יותר. אני מתרגש. אני הולך להדליק לזכרם נר, ועוד נר. 



הדמויות  שמות  את  הריקות  במשבצות  רשמו  הנר".  "אור  בסיפור  הגיבורים  של  המשפחה  עץ  לפניכם 

מהסיפור. צבעו את שם המספר.

לפניכם שאלות מחשבה והעמקה בסיפור. ִחשבו ונסו להשיב:

סאלה )שרה( למדה מאמה ואביה מסירות למשפחה כיצד?  .1

איך ניתן היה לשמור זה על זה בגטו, למרות התנאים הקשים בו? נסו להיזכר גם בדרכים שעליהן   .2 

קראתם במקורות אחרים.  

מדוע לדעתכם לא האמין הרופא שסאלה תצליח להשיג את התרופה לאביה?  .3

אתם  את התרופה? האם  לקחת  ללכת  אותה שלא  לשכנע  אביה של סאלה,  אנשל,  ניסה  מדוע   .4 

מסכימים עם הרופא ועם אנשל?  

מדוע לדעתכם בכו וצחקו סאלה ואביה בשובה של סאלה מעבודתה?  .5

האם לדעתכם סאלה היא מבין גיבורי הגטו? מי עוד ראוי לזכות לכינוי זה? )תוכלו להביא מתוך   .6 

מידע נוסף שיש לכם(. נמקו.  

אור, הנכד של סאלה, דואג להדליק נרות לזכרם של סבא רבא וסבתא רבתא שלו. מדוע?  .7

אור מרגיש כי הוא "האור בקצה המנהרה" וכי משפחתו "יצאה מהחושך לאור". מה כוונתו בכך?  .8

האם לדעתכם ניתן לומר כי כל משפחה שהוקמה על ידי ניצולי שואה היא "אור בקצה המנהרה"?   .9 

נמקו את דעתכם.  

10.  איזו משמעות נוספת קיבלתם להדלקת נר לאחר קריאת הסיפור הזה?

דף משימות

אנשל

אליעזר
)שמו אינו מופיע בסיפור(

שלומית
)שמה אינו מופיע בסיפור(








