


:דילמות
האם לספר?

החל מאיזה גיל?

מה וכיצד לספר?
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?לספר ולדבר

?או להגן ולהסתיר



?מדוע לא לספר
בגלל הצורך להגן על ילדים צעירים

להרחיקם ממציאות חיים של קשיים ושל כאב

למנוע מהם טראומה

 עולם טוב"לטעת בהם ביטחון בקיומו של  "

לספק להם שנות ילדות של תום.
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:השיקולים לא לספר
  הכנסת ילדים צעירים לנושא השואה משמעו חוסר הגנה עליהם בהעמדתם

.מול סבל וכאב שלא יוכלו להתמודד עימם, חשופים מול אלימות קיצונית

  המציאות הישראלית בהווה מזמנת לילדים צעירים התנסויות וחוויות קשות על
חלקם נאלצים להתמודד עם פגיעות טראומטיות פיזיות  . רקע של מצב בטחוני

.  ונפשיות בעקבות אירועי חיים קשים

...באמצעות כלי התקשורתנחשפים אליהם, אחרים

  דאגה להתפתחותם ולבריאותם הנפשית של ילדים בגיל הרך אם ייחשפו לנושא
עלול להוסיף מטען של חרדות ואף ליצור אצלם בלבול מוגבר בין עבר  -השואה

.בין מציאות לבין תיאורים היסטוריים, והווה
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מופשט ולא מובן, נדיר, המידע כולל מושגים ואוצר מילים קשה.

תחושת חוסר אונים של המבוגר במתן מענה לשאלות נוקבות של הילדים.

משחזרים חוויות אישיות , מחנכים שנחשפו לנושא השואה כילדים
מילדותם ובחלקם חשים שנעשה להם עוול בדרך בה הוצג להם נושא  

.השואה

חששות וחרדות של הורים.



"ראיתי תמונות מזעזעות ולא ישנתי בלילות"

" סיפרו לי על קרובי משפחתי שהלכו כצאן לטבח ודמיינתי כל הזמן איך הם
"נשחטים

"שנים רדפו אותי רגשי אשמה על  . לא הבנתי את חומרת הנושא והתבדחתי
"כך

"  בעיקר זכור לי שדמיינתי איך אני מתחבאת במדף בארון ופעם גם ניסיתי
כי אם זה יקרה לי , דבר שהפחיד אותי עוד יותר. להיכנס לארון ולא הצלחתי

..."באמת

"האם יש בכוחי להעבירו לילדים  . אני כמבוגרת לא ממש מתמודדת עם הנושא
"?...כה צעירים

דוגמאות של זיכרונות ותובנות 

:שסופרו ותוארו על ידי מחנכים מבוגרים
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?מדוע כן לספר
השואה היא אירוע מרכזי בחיי העם היהודי ברמה הלאומית.

ההנצחה ותקומת העם במדינת ישראל שזורים אלה  , הזיכרון, הגבורה, האבל
.באלה

 טבוע במורשת היהודית ועובר מדור לדור" לזכור ולא לשכוח"המשפט  .

השואה היא אירוע משמעותי למשפחות רבות גם ברמה האישית  .

יש בה כדי ליצור בילדים  , הנחלת נושא השואה כבר מהגיל הצעיר, מנקודת מוצא זו
.ערכית ותרבותית לעם ולמדינה, תחושת שייכות היסטורית
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..."כדי שתספרו לי ואתם מספיק גדולים כדי לספראני מספיק גדול"

הם קולטים בחושיהם  , ילדים צעירים חיים בתוך מציאות של אירועים והתרחשויות
.גם כאשר לא מספרים להם, מצבי חיים שונים ורגישים לתגובות המבוגרים בסביבתם



מחשב, טלוויזיה , רדיו, עיתונים : אנו חיים בעידן של אמצעי תקשורת נגישים לכל  .
ילדים נחשפים לאירועים  . המידע זורם ללא כל אפשרות לעצור את הזרם אף אם נרצה

וקולטים את המידע בערוץ השמיעתי והחזותי לעיתים ללא יכולת קוגניטיבית שתיתן  
אך יש ביכולתם לחוות חוויות רגשיות בלתי  , פשר ומשמעות למידע שנקלט

.בעקבות מידע שהגיע אליהםמעובדות 

.



הם עלולים לתפוס את . הסכנה שבחשיפה זו היא בפרשנות שיתנו הילדים לאשר קלטו

הבנה  . ככאלה שקרו עכשיו בסביבתם הקרובה: האירועים שהם רואים כקרובים בזמן ובמקום

מסוג זה עלולה לעורר חרדה ותגובות מצוקה כאשר אין מבוגר המסביר ומפרש ויכול להרגיע

 יכול לווסת ולהכיל את רגשותיו של הילד ובכך הוא  , (הורה או גננת)מבוגר משמעותי לילד
.מהווה עבורו מקור לביטחון ולתמיכה

אותו ירכשו בהדרגה  , יש למצוא דרך שבה נפתח עבורם אשנב קטן למידע
, תוך הבנה והתייחסות רגישה לתהליכי התפתחות קוגניטיביים, במהלך החיים

רגשיים וחברתיים של ילדים בגיל הרך



מודעות לקשיים ולחששות•

יועצות  , מדריכות, גננות מובילות, גננות–העזרות בשותפות •
פסיכולוגיות

משותפתחשיבה•

חשיבה תוך אישית•

הסבר מקדים להורים, תכנון והכנה•

"בשבילי הזיכרון"אתר •
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התבססות על אפיונים התפתחותיים של ילדים בגיל הרך •

בחשיפתם לנושא השואה

תיווך, הקשבה•

אופטימיות, בטחון, מסרים של מוגנות•



התפתחות שפתית

אפיונים קוגניטיביים

אפיונים רגשיים

  אוכלוסייה ייחודית



 נושא השואה מכיל מילים רבות שאינן באוצר המילים שבשימוש

.  יום יומי

מחנות  ", "נאצים", "יום זיכרון", "גבורה", "שואה: "מילים כגון

הן בשימוש רב בכלי  -" פרטיזנים", "השמדה", "גטו", "ריכוז

. תקשורת ובפי המבוגרים הקרובים
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מילים אלו זרות לילדים צעירים  

וכל אחת מהן מתקשרת אסוציאטיבית למילה אחרת המוכרת 

.להם

:לדוגמא

נבהל כששמע" שועל"נקלטה אצלו כ" שואה"ילד שהמילה •

".יום השועל"כי היום 

"נעצים"הובנו על ידי ילד אחר כ" נאצים"ה•

" משחק זיכרון"נשמע כ" יום הזיכרון"•



אסון גדול שבו נהרגו המוני אנשים-שואה.

אנשים שחיו לפני שנים רבות בארצות רחוקות והיו אכזריים ורעים -נאצים
.מאד והרגו יהודים בשל יהדותם

יום להיזכרות באנשים שכבר לא חיים-יום הזיכרון לשואה ולגבורה  ,
.שנהרגו בשואה והיו גיבורים

מומלץ לפשט מספר מצומצם של מושגים  

.ולא להשתמש באלה שלא ניתן להם פירוש



הבנת מושגי הזמן

תפיסה מרחבית

הבנת רצף אירועים

הבנה בין סיבה לתוצאה

חיפוש עובדות חד משמעיות

שימוש בדמיון להבנת המציאות

סקרנות חקרנות והכללות



.הינו מושג מופשט-מושג הזמן 

אצל הילדים החשיבה היא קונקרטית ולכן עלולים הילדים לבלבל בין 
חשוב להבהיר שאין זה , הזמנים ולחוש שהשואה קרובה אליהם בזמן 

.מתרחש בימים אלו

ילד אינו מסוגל לאמוד את המרחק של האירוע הן –תפיסה מרחבית 
צריך . מבחינת מיקומו והן מבחינת הבנה של קיומה של מדינת ישראל

על מנת . לפשט ולפרט לילדים שאפילו ההורים לא נולדו עדיין בתקופה זו
ליצור תחושת בטחון לילדים חשוב מאוד ליצור תחושת מרחק מן 

.  האירועים הללו



.פעמים רבות אנו שומעים ילדים מערבבים בין גיבורים בחגים

והרצף  , כמו כן אנו נוטים לשמוע ילדים שמבלבלים את מושג הזמן

.מה קדם למה-של האירועים 

לכן בהצגת תקופת השואה בפני ילדים צעירים חשוב למעט  

. בתיאור רצף האירועים וההשתלשלות ההיסטורית



ילדים רבים מתקשים לחבר סיבה לתוצאה

התפתחות סיבה ותוצאה מתרחשים בהבנתם ככל שהם

.גדלים וחשיבתם המופשטת מתפתחת יותר

את המושג יוצרים הילדים לעצמם קשת של' הבין'על מנת ל

. סיבות ותוצאות

!היהודים חיו חיים רגילים לגמרי-חשוב מאוד מאוד להדגיש, לכן

. אין לקשור את מעשיהם לגורלם במקרה זה



  חשוב שהגננת תדגיש כי הפגיעה הקשה ביהודים לא הייתה

.תלויה במעשיהם

אנשיםסיפורי גבורה יתוארו כפעולות להצלת.

  חשוב לנקוט זהירות באמירות ובהסברים ולמנוע תפיסה

"אינם גיבורים"מוטעית של ילדים כי היהודים שנהרגו 



הזדהות עם דמויות משמעותיות

תגובות מצוקה במצבי חיים בלתי שגרתיים

פחדים



:3-4בגנים של גילאי 

 ללא מושגים מופשטים, הסבר ראשוני

 תמונותללא המחשות וללא

מענה על שאלות על פי הצורך בקבוצות קטנות

 אין לחייב את הילדים לעמוד-הכנה לצפירה!



 5-6בגנים של גילאי:

 ללא מושגים מופשטים, הסבר תמציתי

ללא המחשות וללא תמונות

 בזמן השמע הצפירה( של מספר דקות)אפשרות של טקס

הדלקת נר זיכרון

סיפורים רלוונטיים המתאימים לגיל הילדים



הצפירה היא חלק בלתי נפרד מההזדהות עם הנספים  .

היא מושמעת בכל רחבי הארץ למשך שתי דקות .

  הצפירה מהווה עבור מרבית הילדים אירוע משמעותי וחוויה המעוררת סערה

.  רגשית

עלולה הצפירה , שנחשפו לאזעקות בעת מלחמה, עבור חלק מן הילדים

שכן , הצפירה מהווה מקור לבהלה, אך גם לאחרים. להתקשר לסכנה מידית

.במקומות רבים נשמעת הצפירה בצליל רב עוצמה

שירותי : אצל חלק מן הילדים יתעוררו אסוציאציות שונות כמו, בנוסף לכך

.'ניידת משטרה וכד, כבאית, הצלה אמבולנס



 חשוב להכין את הילדים מבעוד מועד לצפירה שתישמע .

אלה הן דקות  )"לעמוד בעת הישמע הצפירהנהוגלהבהיר כי

"(עצב ומחשבה על כל האנשים שנהרגושל , של כבוד

ולא לחייבם לעמודיש להתגמש  .

המבוגרים בגן יעמדו בעת הצפירה ויהוו מודל לחיקוי.

ביום זהאין לצפות מילדים צעירים להפחית במשחק ובשמחה
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שמעתי צפירה של מכבי אש

.6עם סולם המגיע לקומה 

שמעתי אמבולנס הצופר בקול

.שבאור אדום לנסוע יכול

.שמעתי צפירה של אוטו משטרה

.כולם צופרים כי משהו קרה

יש גם צפירה אחרת

לאלו שחיים על אילו שאינם

.כי זה יום הזיכרון וזכרם לא תם

את קול הצופר

.אשמע גם מחר

אעמוד דום

.כי כך מתחיל יום הזיכרון



נרות שונים יש בעולם

,נרות שבת

,נרות חנוכה

נרות הבדלה

קלועים כמו חלה

.ויש נרות לקישוט סתם

הרבה נרות, הרבה

בכל מיני צורות

ובכל מיני צבעים

!כולם נרות שמחים

אך יש עוד נר אחד בודד

לזכר בן אדם שמת

.נר נשמה

ויש שמדליקים נרות

בדומיה ובכבוד

.ששה נרות בלי צבעים

,כולם נרות עצובים

ששה נרות לזיכרון

.להמון אדם המון

!ששה מלון



:  ההדגש המומלץ לנושא השואה בגן הילדים הוא התקומה

סיפורי תקווה והצלה

עליית הניצולים לארץ

ל "הקמת המדינה וצה.

!  דגש נוסף וחשוב

היום כל יהודי יכול להגיע למדינת ישראל  

. זו המדינה שלו והיא מגינה עליו



בהשוואה ליום הזיכרון לשואה )מאפיינים נוספים שיש לקחת בחשבון 

(:ולגבורה

 צפירה בערב יום הזיכרון–חשיפה רחבה יותר

זמן ומרחב קרובים יותר

שיח בבתים רבים

ישוביים/טקסים שכונתיים

סמיכות ומעבר לחגיגות יום העצמאות



:עקרונות לעבודה בגנים

התייחסות לגיל הילדים

התייחסות למידת החשיפה

בטחון  , חוסן, התייחסות לרגשות של צער וכאב במקביל לעוצמה

ואופטימיות

מידתיות!


