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הכנת פינת זיכרון | הקראת סיפור | דיון על שם נר וזיכרון

מטרות

< התלמידים יכירו דמויות שנספו בתקופת השואה דרך סיפור;
< יכירו את שמותיהם של הנספים בסיפור ויבינו את הצורך להזכיר ולהנציח אותם;

< יכירו את צורת ההנצחה דרך עמותת "שם ונר";
< ילמדו רקע בסיסי של השואה;

< יבינו כי יש עצב פרטי ועצב של העם;
< יעברו תהליך של עיבוד ורפלקציה של הנלמד מהסיפור;

< יבינו כי יש יהודים ששרדו את השואה ובנו את המשפחות שלנו.

עזרים לשיעור

 < מומלץ להכין פינת זיכרון. לדוגמה, אפשר לפרוס מפה שחורה, להניח עליה שלט או נר זיכרון, לרשום 
    בכרטיסיות שמות שהתלמידים הביאו, וכן תמונות.

< הסיפור "האוצר"  
< דפי הנפשה )דפי משימה( לתלמידים )מצורפים, להדפסה צבעונית(  

< נקרין בפני התלמידים ונשיר את הסרטון עם השיר "חי" 
https://www.youtube.com/watch?v=bMWtN4FMz0k&spfreload=10

< נרות של עמותת "שם ונר" לחלוקה.

מהלך השיעור

שלב 1 הכנה לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה – ימים מספר לפני יום השואה )מומלץ מאוד(

< נכין פינת זיכרון בכיתה, על פי ההצעה הנ"ל או בדרך אחרת.
< התלמידים יתבקשו להביא שמות )עד ליום השואה( של מכרים או בני משפחה שנספו בשואה בעזרת 
ייכתבו על  "יד ושם". השמות  ההורים. אפשר גם למצוא שם של מי שנספה ממשפחת שכנים, או באתר 

כרטיס ויונחו בפינת הזיכרון שהוכנה קודם לכן. רצוי לבקש גם תמונות של בני משפחה שנספו בשואה, או 

של מקומות שבהם חיו. 

< הצעה לפעילות לפני יום השואה: נוסיף לפינת הזיכרון את השיר "הם לא אתם" של בת 
שבע דגן מתוך הספר "היום בכתה לי הצפירה" בהוצאת "יד ושם" )מצורף בקובץ נפרד(, 

ונקריא אותו בפני התלמידים. ננסה יחד עם התלמידים לענות על השאלות שבשיר.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DbMWtN4FMz0k%26spfreload%3D10%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DbMWtN4FMz0k%26spfreload%3D10%0D
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 שלב 2 ביום השואה – פתיחת שיעור

< התלמידים יבינו כי יש עצב פרטי אך גם עצב כללי שאותו כולנו חייבים לזכור.
< נשוחח עם התלמידים על דברים עצובים שקרו להם, ודברים עצובים שקרו לעם ישראל )מלחמות ישראל, 
סיפור חנוכה, סיפור פורים, חורבן הבית, סיפור מצרים...(. הדברים ייכתבו על הלוח )עמודה אחת – דברים 

עצובים שקרו לי, עמודה שנייה – דברים עצובים שקרו לעם שלי(. בעמודה "דברים עצובים שקרו לעם שלי" 

על הלוח נוסיף את המילים תקופת השואה. נבקש מהתלמידים לספר לנו מה ידוע להם על תקופה זו.

< נסביר לתלמידים הסבר קצר על תקופת השואה:
השואה היא אסון נורא שקרה לעם ישראל. הרבה מאוד יהודים נספו באסון זה. היטלר )כהמן הרשע(, מנהיג 

העם הגרמני, כבש עם צבאו החזק ארצות רבות, לקח מהיהודים את רכושם, גירש אותם מבתיהם, העביד 

אותם בפרך )כפרעה, ואף יותר( והשפיל אותם. היהודים בתקופת השואה חיו בתנאים נוראים )הזנחה, קור, 

רעב...(, ורבים מהם נרצחו בידי הנאצים או שלא החזיקו מעמד ונפטרו. משפחות שלמות נספו.

< נספר לתלמידים כי יש לנו סיפור אִמתי על תקופה זו להשמיע להם, ונכיר להם את הדמויות בסיפור: על 
הלוח נכתוב את השמות של משפחת יזרעאל כעץ משפחתי – סבא אריה, סבתא גולדה, בנם דוד ואחים 

נוספים, דוד ואשתו ובנם ארי )נכדם של סבא אריה וסבתא גולדה(.

שלב 3 הקראת הסיפור "האוצר"   ושיח עם התלמידים 

< נקריא לתלמידים את הסיפור ובסופו נעמיק בו ונתמקד בדמויות, בעזרת עץ המשפחה שציירנו על הלוח. 
נסב את תשומת לב התלמידים כי למעשה יש כאן סיפור בתוך סיפור, וארי הנכד מספר אותו. כאמור, רצוי 

להדפיסו ולחלקו לתלמידים.

< בסיום הקראת הסיפור נקיים שיחה בעזרת השאלות הבאות: 
    - האם גם לכם יש פמוט מיוחד בבית? מתי מדליקים אותו, ואיזו הרגשה הוא יוצר? האם בביתכם יש חפץ     

     בעל ערך כדוגמת הפמוט או השעון שבסיפור? ספרו לנו עליו.

   - מה יכול היה הפמוט לספר לארי לו יכול היה לדבר?

    - מדוע נאלצו, לדעתכם, הוריהם של הילדים היהודים לסרב בצער לדברים רבים שילדיהם ביקשו מהם 

      בתקופה זו?

   - מה מרגיש אדם כשמגרשים אותו מביתו? מה הרגישו הילדים, ובתוכם דוד, סבא של ארי? 

    - בסוף הסיפור שבתוך הסיפור, נכתב: "היהודים גורשו מבתיהם וזה היה הסוף...". האם זהו הסוף? מה 

      קרה אחר כך ליהודים? 

   - מדוע לדעתכם כלתו של דוד חושבת שהפמוט הוא היקר ביותר בעולם?

< נחלק את דף ההנפשה הצבעוני לתלמידים.
בכיתות א–ב נעבור על הציורים ונבקש מן התלמידים הצעות איך למלא את החסר או להשיב על שאלות 

שהציור מעלה )דוד חוזר, מה הוא חושב? מה הוא עושה? מדוע? ארי קיבל שעון ישן ובכל זאת 

הוא שמח, מדוע? מה יגיד לאבא?(. לבחירה שני דפים, לפי רמת הכיתה.

בכיתה ג יוכלו התלמידים למלא את ה"עננים" החסרים בעצמם.
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 שלב 4 נר, שם וזיכרון

גולדה  לסבתא  לדעתם  קרה  מה  את התלמידים  ונשאל  הסיפור,  של  האחרון  הקטע  את  שנית  נקריא   > 
ולסבא אריה. נסב את תשומת לב התלמידים לשמו של הנכד בסיפור – "ארי", נבדוק לאיזה שם בסיפור הוא 

דומה, ונסביר בעזרת העץ המשפחתי על הלוח כי דוד, בנו של סבא אריה, ביקש להנציח את אביו על ידי 

קריאת בנו על שמו, כדי שיזכרו אותו. נשאל את התלמידים האם יש ביניהם ילדים שקרויים על שם סבא או 

סבתא, והאם ידועות להם צורות אחרות של הנצחה, כדוגמת נר נשמה.

< נחזור לפינת הזיכרון בכיתה )אם לא הוכנה פינת זיכרון – נדליק נר...( ונדליק נר נשמה עבור סבתא גולדה 
וסבא אריה אשר נספו בשואה. נתבונן בלהבה העולה מעלה בזמן ההדלקה ונסביר לתלמידים כי אנו רוצים 

לזכור אותם ולהזכיר את שמם כדי שלא ישכחו אותם, הם חלק מהעם שלנו, והאור של הלהבה שעולה 

מעלה מעלה בנרות הנשמה מזכיר את חסרונם בעולם שלנו.

< נקרין בפני התלמידים ונשיר את השיר "חי", שירו של אהוד מנור, 
מה בסיפור מביא אותנו לשיר את השיר הזה? 

< בתקופת השואה נספו רבים מעמנו וביום השואה אנו זוכרים אותם. אנו בכיתה היכרנו את סיפורה של 
משפחת יזרעאל שגרה בתקופה זו בהונגריה. סבא אריה וסבא גולדה נספו שם, אך בנם ונכדם גרים כאן 

בארץ ישראל, ומחושך יצאו לאור. 

ישנם עוד נספים רבים שנוכל להדליק עבורם נרות נשמה ולהזכיר את שמם. ייתכן כי ישנם נספים שאין 

להם קרוב משפחה שיוכל להדליק נרות עבורם, מכיוון שכל משפחתם נספתה בשואה. אנו יכולים למלא 

תפקיד זה ולכן נחלק לכל תלמיד נר עם שם, הילד יביא אותו הביתה, ידליק את הנר ויזכור את השם יחד 

עם בני משפחתו.
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ולא רק בגלל הפתעת השבת שאחריה: השוקולד  נרות,  יותר מכול אני אוהב את הרגע שאמא מדליקה 

או הסוכרייה. כשאמא שלי מדליקה נרות היא עוצמת את העיניים ומברכת, ואילו אני פוקח את העיניים 

ומתבונן בפמוט. זה פמוט ישן ולא נוצץ, אבל נודע לי שהוא חלק מאוצר, ועל זה הסיפור. 

הסיפור מתחיל לפני הרבה שנים, בעיר ַסאטמר בהונגריה, כשהגרמנים נכנסו לעיר וכבשו אותה. עד אז 

היה שם למשפחתנו, משפחת יזרעאל, בית יפה, אוכל בשפע, בגדים חדשים לחגים, חברים ומסיבות. 

אבל הגרמנים לא אהבו יהודים וזה היה עצוב מאוד. ציוו על משפחתי לתפור על הבגדים כוכב צהוב 

נגמרו.  יהודים. החיים הטובים  יזרעאל,  ברבים שאנחנו, משפחת  כדי לפרסם  אגרוף,  בגודל של  מבד, 

יהודים  ובכל הונגריה. על כל דבר שילדים  העליבו והשפילו אותנו בבית הספר, ברחוב, בכל סאטמר 

ביקשו, ההורים ענו בצער: "אין!".

יום אחד הכריזו הגרמנים שכל היהודים חייבים לעזוב את בתיהם. זאת הייתה גזרה אכזרית. סבתא גולדה 

ארזה לכל ילד תרמיל קטן לקראת הגירוש, ובו היא שמה לחם וריבה, סוודר וסידור ומשחק, ואז היא הכינה 

וריקה שהעלתה מהמרתף היא הניחה חפצים שלא שמים בדרך  זכוכית גדולה  את האוצר: בתוך צנצנת 

כלל בתוך צנצנת: את שעון הזהב של סבא אריה, ואת פמוט השבת שלה, מרופד טוב-טוב בבדים ובעיתונים 

ישנים. היא לקחה מצקת של מרק ויצאה לחצר היישר אל העץ הגבוה. אחד מילדיה, דוד, שהוא אבא שלי, 

בעזרת המצקת  במהירות  לחפור  והתחילה  התכופפה  היא  המטבח.  לחלון  מבעד  בסקרנות  אחריה  עקב 

וכיסתה באדמה. כשסיימה היא  בור עמוק, הכניסה לתוכו בזהירות את הצנצנת  ובאצבעותיה עד שנוצר 

הזדקפה והסתכלה לצדדים בתקווה שהאויב הגרמני והשכנים לא ראו את מעשיה. אחר כך היא שטפה 

ידיים מהבוץ וקיוותה שבקרוב יהיה אפשר להוציא את האוצר מהאדמה, להדליק נרות בפמוט וללטף את 

השעון, אבל הגרמנים גירשו את כל היהודים מבתיהם, וזה היה הסוף... 

הרבה שנים עברו מאז. גרמניה הנאצית נפלה, מדינת ישראל קמה. 

דוד חזר לעיר סאטמר לאחר השואה. הוא ראה שהעץ הגבוה עדיין עומד כמצפה לבואו. הוא חפר ומצא 

את הפמוט ואת השעון. הוא שמר עליהם כעל בבת עינו ועלה עם האוצר לארץ ישראל, התחתן, והעניק את 

הפמוט לכלתו. היא מיד הבינה שזה הפמוט היקר ביותר בעולם. כשנולד בנם הראשון, ארי, החליטו לתת לו 

את שעון הזהב כשיגיע לבר המצווה, וכך עשו. 

ועכשיו, שעון הזהב הזה אצלי. זה שעון זהב ישן ועתיק שעובר אצלנו במשפחה מדור לדור ועכשיו הגיע תורי. 

אני עונד את השעון של סבא אריה רק בשבתות ובחגים כי הוא רב ערך ומיוחד. אני מציץ בשעון לבדוק אם 

הגיע זמן הדלקת נרות, ומצטרף אל אמי העומדת מול הפמוט הדולק של סבתא גולדה. הלהבות רוקדות 

ועולות בצבעי כחול וזהב ואני חושב עליה. אני בטוח שסבתא גולדה הרגישה בחוש מיוחד שבנה, דוד, עוקב 

אחריה במבטו ורואה היכן היא מטמינה את צנצנת הזכוכית ושהיא שמחה על זה שם, בשמים, יחד עם סבא 

אריה, בכל יום שישי בין הערביים.

מעשה הפמוט סופר בעדותו של ניצול השואה מר דוד יזרעאל מוונצואלה  

כתבה: זהבה קור
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הם לא איתם
בת שבע דגן

מי בתמונה ?
ילד קטן, ילדה קטנה

הילד עצוב, הילדה עצובה.
מדוע, למי יש תשובה?

אין פה אמא, אין פה אבא,
לא סבא לא סבתא
מדוע הם לא איתם?

מדוע הם אינם?
הילד עצוב, הילדה עצובה.

מדוע למי יש תשובה?
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