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 סיפורה של רבקה ציק  –   מערך למורה 

 ד – לכיתות ג  פעילות מערך  

 

 על הפעילות:  

בסמוך ליום  ואנו ממליצים להעביר אותה חווייתית  היא עשרה ההפעילות 
 בחינוך  ד בכל בתי הספר –לתלמידי כיתות ג  מתאימה. הפעילות השואה

  - חינוך המיוחד לפני הפעילות ב דתי, וכן בחינוך המיוחד. - הממלכתי והממלכתי

 . מלצות לחינוך המיוחדהעקרונות והה מסמך אנא קראו את 

לת שואה  ו, ניצהילדה רבקה ציק עם בזמן  הילדים מסע יעברו פעילות הלך הבמ
לפני מלחמת  , בעיירה המתחיל בילדותשחוותה את השואה כילדה. המסע 

 .  ישראל  ה לארץתעלייב מסתייםו תקופת המלחמהממשיך אל  ,העולם השנייה

 ילה היהודית בעיירה וכן עלהועל הק משפחתה על , של רבקה על חייההתלמידים ילמדו עילות פב
עם  ת עם התחושות, יכרוהו חוויה, תנסות. הלמידה תתבצע באמצעות ההאירועיםמהלך 

 . את זשל ילדה בתקופה ההתמודדות  עם דרך ו הפחדים עם   ,התחביבים עם המחשבות, 
  יום־היוםחיי את  וההיא חיי הילדים בתקופה יכירו את  , לנושא השואההתלמידים  יתקרבו פעילותב

 . יום שלהם כיום ־מן היום  להםמוכרים בצבעים הויוכלו לצבוע אותם  םשלה

 מטרות הפעילות: 

 סיפורים אישיים של ניצולי השואה. יחשפו ליהתלמידים  .1

  דרך סיפורם האישי של הניצולים לנושא השואה תחברוהתלמידים י .2
חיי הילדים שחיו בתקופה עם  ת וכריבאמצעות הכלפיו יה תאמפיחושו ו

 . מחייהם כיום  להםבצבעים המוכרים שלה  ההיא וצביעת חיי היום יום 

היכרות עם אורח החיים בקהילה היהודית בערים ובעיירות לפני  .3
 המלחמה ובמהלכה. 

התלמידים יכבדו את זכרם של הנספים בשואה באמצעות הדלקת נר   .4
 . זיכרון אישי

 לימוד:  ה מתודת  

 :שאפשר ללמדה באמצעותיחידת לימוד אינטראקטיבית 

 . המורה בזום( כיתתית )בתיווך  סינכרוניתלמידה  •

 . משפחתיתאו   יחידנית סינכרונית־אלמידה   •

 . אל פנים בכיתה פנים למידה  •

 להתקדם בסיפור.  כדיעל התלמיד לבצע יהיה במהלך יחידת הלימוד יופיעו משימות ש

את ידביקו . התלמידים שם של אחד הנספים. על כל תוויות יש זיכרוןלנרות  תתוויואו יכינו  בתום הפעילות התלמידים ידפיסו

 לזכר הנספים.  , יום השואהבערב  אותםוידליקו  זיכרון על נרות התוויות

 :  משך הפעילות
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 מהלך הפעילות 

 עזרים/ דגשים  שיטה  נושא   משך  

הצגה   ות דק   5

 עצמית  

 . "שואה" האם הם שמעו את המושגאת התלמידים  ושאל .1

בו רוצים לפגוע ואף להרוג עם  שגדול לאסון  ייחסמתכי המונח שואה  ור יהסב

אסון של העם היהודי  חסים לימתי ת העם היהודישואעל כשמדברים שלם.  

 ה.  יבזמן מלחמת העולם השני 

 פגשו פעם, האם ?"ניצולי שואה"האם הם מכירים את התלמידים  ושאל .2

 תשובות. רכזו את ה"ניצולי שואה"? 

שגדלה   תאת סיפורה של ילדה אח שמענכי היום לתלמידים  ור יהסב .3

עלתה   לאחריהאת השואה ו חוותההיא  שם. , מדינה באירופה בצ'כוסלובקיה

 תה בגילכם. יובתקופת השואה היא הי ישראל. לילדה קוראים רבקה ציק לארץ

כל אחד במחשב האישי    ,רציפותיחידת הלימוד בב  דלעבו את התלמדים והנח .4

 ה. ת כיהמסגרת  או ב שלו באמצעות אוזניות

כדי   ביחידת הלימודהמופיעות שאלות עליהם להשיב לאת התלמידים כי  והנח .5

 להתקדם. 

 . לוח וטושים

סיפורה של   ות דק   20

 רבקה ציק 

 את התלמידים להיכנס ליחידת הלימוד ולהתקדם בהתאם להנחיות.  והנח

 

מחשב, עכבר מחשב, מקלדת 

 . )או אוזניות( ורמקול

 את התלמידים.  ויחידת הלימוד, כנסלאחר סיום  סיכום  דקות   15   

 של רבקה הסיפורמרגישים לאחר שלמדו את את התלמידים מה הם  ושאל .1

 . תשובות אפשריות רכזוציק? 

 להיות ילדה?  נהנתהילדה שמחה? האם  ההיית רבקהלדעתם האם  ושאל .2

 מסכנה?  גיבורה? היא האם לדעתם רבקה ושאל .3

 ים את רבקה לו פגשו אותה. אלו שהיו הם מה  ושאל .4

פת השואה.  ו ילדים שחיו בתק ימיליונכי רבקה היא ילדה אחת מתוך  ור יהסב .5

 ומלאים. חלקם לא זכו. ות חיים שמחים יזכו להקים בית ולח ,כמו רבקה ,חלקם

אנו  . כי ביום השואה אנו זוכרים את אלו שלא הצליחו להמשיך בחיים ור יהסב .6

 . לזכרם רנרוצים לזכור אותם ולהדליק 

מתוך  לבחור–"שם ונר"   באתר שמות הנספיםלמאגר ים להיכנס דמהיל ובקש .7

 . בשואה  נספוהאנשים שמשמות אחד שם  מאגרה

אותה על נר  הדביקוו אותו אדםשל שעליה שמו ופרטיו  תווית  ציירואו  הדפיסו .8

 נשמה. 

בערב יום  להדליק בבית עם המשפחה נרות זיכרון אישיים את התלמידים  והנח .9

 . , ולשתף את כל הכיתה בתמונותיהם עם הנרהשואה

נשמח אם תשתפו אותנו בתמונות התלמידים עם הנרות   .10

info@shemvener.org.ilמוד הבא. בע . ראו דוגמאות 

נרות נשמה כמספר   ,מדפסת

 . הילדים 

 

 הלומדה הוכנה ע"י עמותת "שם ונר" 

  נורית שפירו, מדריכה ארצית להוראת השואה וגי של גב'  ליווי וייעוץ פדג ב 

 .החינוך  במשרד  ערכי -חברתי  ולחינוך 
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 :  שנספו בשואה   אחיה של רבקה קישורים לתוויות הנושאות את שמות  

 

 

 

 
 

https://www.shemvener.org.il/%d7%9e%d7%90%d7%92%d7%a8-%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%aa/?search_family_name=%D7%A6%D7%99%D7%A7&search_birth_city=%D7%A0%D7%A8%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%94
https://www.shemvener.org.il/%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99-%d7%aa%d7%95%d7%95%d7%99%d7%aa/?person_id=335676&hide-form=1#label-cnavas
https://www.shemvener.org.il/%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99-%d7%aa%d7%95%d7%95%d7%99%d7%aa/?person_id=335674&hide-form=1#label-cnavas
https://www.shemvener.org.il/%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99-%d7%aa%d7%95%d7%95%d7%99%d7%aa/?person_id=335675&hide-form=1#label-cnavas

