
"האם ניתן ללמד את 
 ההיסטוריה של השואה? 

 אני חושב שלא, 
 אבל חובה עלינו 

 לעולם לא להפסיק לנסות" 
אלי ויזל

יום השואה תשע"ט   
 אופציות לפעילויות 

עבור משתתפי 'מסע'
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הקדמה

צוותים חינוכיים יקרים,
לפני כשלושים שנה, במהלך ישיבת המליאה של הוועידה הבינלאומית הראשונה של בני ניצולי השואה 

בניו יורק, נשא אלי וויזל דברים, במסגרתם אמר:

"אנו מבקשים מכם דבר לא קל. אנו מבקשים שלא תשכחו את מה שרצינו נואשות לזכור. אנו 
מבקשים שתעשו מה שניסינו אנו לעשות, ומעבר לכך, שמרו על חייו ועל קדושתו של סיפורנו. 
אל תניחו לו לעבור פיחות. עליכם לדעת מה המחיר שתאלצו לשלם על מחויבותכם. לפני כמה 
שנים האשימו אותי בעשיית הון מן השואה; פתאום הבנתי מה מצפה לכלכם: יום אחד יסתייגו 
מכם, או יבקרו אתכם על עיסוקכם הכפייתי בנושא. יבקרו אתכם על שאתם לא מדברים על 
שום דבר אחר חוץ מעל השואה, יטענו שאתם שוללים מן הזרים את הזכות ליטול חלק בוויכוח. 
יאשימו אתכם שאתם מנסים לתפוס מונופול על האירוע, או אפילו לנצלו לטובתכם המקצועית 
או האישית. זה יכאיב לכם, ואני מצטער על כך. כשתדברו על אודות השואה, הם יאמרו: "מה? 

שוב?", אבל אם לא תדברו אודותיה, יגידו "למה אתה לא מדבר על השואה?"– 
איזו ברירה יש לנו או לכם? לא לדבר? לא ללמד? לא להיות עדים? האם עלינו לתת את זכות 
בתמונות  הנושא,  של  וולגריזציה  לבצע  להם  נניח  האם  יודעים?  שאינם  אלה  בידי  הלימוד 

המטופשות והזולות שבטלוויזיה?" 1 

לאורך  שבמסריו  הרלוונטיות  את  להדהד  ממשיך  שהוא  ונראה  נאום,  אותו  מאז  עברו  שנה  שלושים 
והחמישי לשורדי  ובנות הדור הרביעי  בני  רלוונטיות שעושה דרכה אל  שרשרת הדורות שחלפו מאז; 
הזיכרון  קולקטיב  של  ועיצובו  שימורו  על  ואחריות  וחשוב  קריטי  חלק  לקחת  אותם  ומזמינה  השואה, 
והגורל היהודי, מגזירות טיטוס ועד ליל הבדולח. הזדמנות יקרה ומיוחדת נקרית בדרכם של משתתפי 
'מסע' – ולא פחות מכך, של הצוותים החינוכיים המלווים אותם – שעה שבכוחנו להציע להם את המרחב 
של  ומיוחדת  ייחודית  אווירה  המשרה  מרחב,  המשותף:  הקולקטיבי  בזכרון  העיסוק  לטובת  הישראלי 
זכרון, מחזק את השפעת העיסוק באירועים היסטוריים שעברו על העם היהודי, מחדד את הזכרון על 

האירועים שמהם באנו ומעשיר את שאלת הכיוונים שאליהם אנחנו, כעם, הולכים.
לפעילויות שצוות הפיתוח  ונוספות  פעילויות אחרות  לפניכם מציעה  ערכת הצעת הפעילויות המונחת 
של  ועשיר  רחב  מגוון  מנגישה  עצמו,  השואה  יום  ובמהלך  השואה  יום  בערב  מוביל  ב'מסע'  החינוכי 
הזדמנויות חינוכיות והצעות לתוכניות מטעם מוסדות שונים בפריסה ארצית ומספקת אנשי קשר רלוונטים 
הזמינים עבורכם לאיתור פעילויות נוספות בשפות שונות, שעתידות להערך במספר ערים מרכזיות )באר 
שבע, תל אביב, ירושלים וחיפה(. הפעילויות שנבחרו ומוצגות בערכה שמות דגש על היכולת לאפשר 
ברוח עקרונות החינוך  ורלוונטי,  ועבור המשתתפים שלכם באופן מעצים  וזהותי עם  ובירור ערכי  שיח 
למבוגרים; באם בחרתם את אחת הפעילויות, נשמח מאד לשמוע על כך ולקבל מכם משוב על איכות 

הפעילות ומידת התאמתה לקבוצה שלכם.
אנחנו מקווים שתמצאו בערכה ערך ומקום לשותפות עם מוסדות בסביבה החינוכית שבה אתם פועלים, 

שתעשירו את המשתתפים שלכם ותתעשרו גם אתם. 

                מיכאל שוורץ,
                צוות פיתוח חינוכי 'מסע'

 1 אלי ויזל, איפה היהודים שלי? )תל אביב: משכל, 2008(, עמ' 226
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 מרכזים חינוכיים
שואה וזיכרון
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מכון 'משואה' 
קיבוץ תל יצחק )בין הרצליה לנתניה(

רקע ורציונאל
מכון 'משואה' מבקש להרחיב את התבוננות על השואה כאירוע היסטורי, להתייחסות לשואה ולאופן 
שבו זוכרים אותה גם כאל סוגיה המאפשרת לנו לבחון את חיינו היום ואת המשמעות הרלבנטית של דיון 

בנושא השואה לערכי הליבה שלנו כישראלים, כיהודים וכבני אדם.
השואה  זכרון  משמעות  לבירור  הזדמנות  מאפשר  'משואה'  מכון  במוזיאון,  והפעילות  הסדנאות  דרך 
והחינוך. שאלות אלה  ולבירור ערכי בדבר שאלות הקשורות במהות האדם, העם, המדינה, התרבות 
נוקט  שבה  הגישה  צעירים;  של  לעולמם  במיוחד  הרלוונטי  וקולקטיבי(  )אישי  זהותי  לבירור  מובילות 
המכון מעודדת פתיחות ומאפשרת למשתתפים לבחון מחדש את עמדותיהם, ולהעלות שאלות, דגשים 

ומשמעויות מן העולם המוכר להם.

פעילות מוצעת
הפעילות במכון משואה יכולה לכלול: ביקור בתערוכות המוזיאון, מפגש עם איש עדות, הרצאה או סדנא 

באחד הנושאים שיתואמו עם המנהלים החינוכיים בהתאם לדרישות ולאופי הקבוצה.
נוספות שנמצאות באתר של  )יחד עם סדנאות  עיון מצורף  לימי  והצעות  "תפריט" סדנאות, פעילויות 
המכון(; עם זאת חשוב להדגיש כי היחידות המועברות בסיור במוזיאון הן מדולריות וניתן להרכיב את 

הלו"ז בהתאם לצרכי המשתתפים שלכם ובתיאום עם המנהל החינוכי.

אשת קשר
צבייה פרידמן / אריאלה ירוחמי

tzvia@massuah.org.il;  ariela@massuah.org.il 

09-7497205/204 

   054-2440420 )צבייה(

משואה

המכון הבינלאומי ללימודי השואה

www.massuah.org.il 

 קיבוץ תל-יצחק, 45805

mailto:tzvia@massuah.org.il
mailto:ariela@massuah.org.il
http://www.massuah.org.il
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מכון 'משואה' 

 1.  תעשיית השנאה 
אנטישמיות וגזענות במאה השנים האחרונות 

התכנסות   08:30
סדנא - דמותם של אנשי הס"ס  09:00

הפסקה  10:00
10:30    סיור בתערוכה באגף החדש - "תעשיית השנאה" -  דעות קדומות, אנטישמיות 

וגזענות  במאה השנים האחרונות

12:00   אפשרות א' - עדות אישית
    אפשרות ב' – סיור בתערוכת "שישה מיליון קטגורים – מדינת ישראל נגד א' אייכמן" – 

השואה כפי שהשתקפה מבעד  לעדויות ולראיות שהובאו במשפט אייכמן. 

הקרנת סרט ודיון  13:30
דיון מסכם  14:30

 הצעות לפעילות במכון 'משואה' 
עבור משתתפי 'מסע'

מטרות
ימי העיון במכון 'משואה' מיועדים לעורר חשיבה ודיון בנושאים הבאים: 

+ מחויבות חברתית ומוסרית  לעורר שיח על זהות ועל סולידריות חברתית בעתות משבר.
והמיומנויות הקשורות במנהיגות באמצעות חשיפה  לפיתוח ארגז הכלים  +  מנהיגות בשואה  לתרום 

לדילמות עמהם התמודדו מנהיגים בתקופת השואה.
+  קבלת החלטות לעודד דיון על אחריות אישית, אחריות קולקטיבית, ותהליכי קבלת החלטות מציאות 

חסרת תקדים ובתנאי קיצון.
+  ערכים וזהות  לדון במעגלי הזהות וההשתייכות של היחיד והחברה ובמשמעותם של  ערכי הדמוקרטיה 

והמוסר בהתמודדות מול מנגנוני תעמולה וטרור.
ההיסטורי  בהקשרם   וההסתה  התעמולה  מנגנוני  את  ביקורתית  בראיה  לבחון  ותעמולה  +  הסתה 
העצמת  ה-21.  במאה  ותעמולה  הסתה   – לדהומניזציה  דה-לגיטימציה  בין  העכשווי:  ובהקשרם 
תופעת הדה-לגיטימציה של מדינת ישראל בשיח הבינלאומי בעשור האחרון; האנטישמיות בתעמולה 
הערבית-מוסלמית במאה ה-21: מוטיב הדה-הומניזציה והקשר היהודי העולמי בתעמולה בת זמננו; 

ההסתה ברשתות החברתיות (
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מכון 'משואה' 

2.  אנטישמיות - הכשר לרצח עם 
התכנסות ופתיחה באתר ההתייחדות  08:30

9:00   סדנא: אנטישמיות וגזענות באידאולוגיה הנאצית. הסדנא בוחנת את מקומה של 
האידאולוגיה במדיניות הנאצית כלפי היהודים, והדפוסים בהם שימשה כ'הכשר' לרצח 

העם היהודי. )בלווי קטעים מתוך סרטי תעמולה, כרזות, ספרי ילדים, וכד'(

 10:15   מוזיאון: "שישה מיליון קטגורים" – מדינת ישראל נגד אדולף אייכמן
השואה כפי שהשתקפה מבעד  לעדויות ולראיות שהובאו במשפט אייכמן. 

הפסקה  11:45
מפגש עדות   12:15

 14:00  הרצאה ודיון מסכם: דמותם של רוצחים – ציות לסמכות ואחריות אישית.
תהליך הפיכתו של אדם לרוצח המונים. בין נושאי הדיון: אחריות אישית; ציות לסמכות; 

"פקודה בלתי חוקית בעליל".

סיום משוער  15:30

3.  דילמות של מנהיגות בתקופת השואה
התכנסות   08:30

09:00  סדנא: דילמות של מנהיגים בתקופת השואה )יודנראט, תנועות נוער, ראשי המחתרות, 
שו"ת, מחנכים ורופאים( – הסדנה פותחת בפעילות המגדירה מנהיגות מהי? ומבקשת 

להציג ולבחון דילמות מוסריות וערכיות בחייהם של מנהיגים בתקופת השואה כגון: 
ראשי יודרנאט, הנהגה דתית, מפקדי מחתרות, רופאים ומחנכים. מה ניתן ללמוד 

ממנהיגות בימי משבר?

הפסקה  10:15
10:45    סיור מודרך במוזיאון: "שישה מיליון קטגורים – מדינת ישראל נגד א' אייכמן" – השואה 
כפי שהשתקפה מבעד לעדויות ולראיות שהובאו במשפט אייכמן ודיון על הזיקה שבין 

זיכרון השואה לזהות הישראלית היום. פעילות במרכז המולטימדיה ודיון בדילמות 
של מנהיגות כפי שעלו בעדויות במשפט אייכמן.  כולל פעילות במרכז המולטימדיה 
בתערוכה: דיון באולם "בית המשפט" בליווי עדויות של מנהיגי המחתרת מתוך משפט 

 אייכמן: יצחק צוקרמן, צביה לובטקין, ישראל גוטמן, הלה שיפר, רבקה קופר ואבא קובנר.

"הנמען עזב ליעד בלתי ידוע – דברי דואר מאירופה הכבושה"

הפסקת צהריים  12:00
מפגש עם ניצול שואה  12:30

הפסקה  13:45
14:00  סיור בתערוכה באגף החדש - "תעשיית השנאה - אנטישמיות וגזענות במאה השנים 

האחרונות"

סיום  15:15



8יום השואה תשע"ט | אופציות לפעילויות עבור משתתפי 'מסע'

מכון 'משואה' 

4.  משפט אייכמן ועיצוב זיכרון השואה בחברה 
הישראלית 

רציונאל: 
בשנים האחרונות השואה הייתה לנושא שאינו יורד מסדר היום הציבורי בישראל ובעולם המערבי 

כולו. השואה בולטת בשיח התקשורתי, ביצירה האמנותית ובמחקר האקדמי. זיכרון קולקטיבי 
הוא דינמי מטבעו ומשתנה בהשפעת שינויים החלים בחברה ובצרכיה בהווה.  יום עיון זה 

יתמקד בקשר שבין זיכרון השואה לבין עיצוב זהותה של החברה הישראלית, כתופעה משתנה 
ומתפתחת תדיר. 

התכנסות ופתיחה באתר ההתייחדות  08:30
09:00  סדנא:  גטו ורשה בעיני צלמים גרמנים, ניצולי שואה ויומני התקופה –  בליווי קטעי 

סרטים ותצלומים  

 10:30  מוזיאון: "שישה מיליון קטגורים – מדינת ישראל נגד אדולף אייכמן" -  משפט אייכמן 
כנקודת מפנה בעיצוב תודעת השואה בחברה ישראלית.

הפסקה  11:30
מפגש עדות   11:45

ארוחת צהריים  13:00
13:30  אפשרות א': הרצאה: ניצולי השואה בקולנוע הישראלי -  השינויים שחלו ביחס לניצולי 

 השואה בחברה הישראלית, משנות ה-50 ועד היום
אפשרות ב': הקרנת מיצג רב- מסכי "עליית הנוער – גיבושה של זהות ישראלית" ודיון 

 במרכז המולטימדיה – דעות קדומות, סטריאוטיפים וגזענות
אפשרות ג': הרצאה: "מי יכתוב את ההיסטוריה שלנו?": מקומה של המדיה בעיצוב 

הזיכרון על רקע צילומים נדירים מגטו וורשה

סיום משוער  15:00
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מכון 'משואה' 

5.  היסטוריה, מוסר ומשפט: בין רפואה למוסר 
בימי השואה

09:00  התכנסות 
 09:30   הרצאת פתיחה – ממרפאים למרצחים - הרפואה בשרות המשטר הנאצי:

מהמתות החסד )אתונסיה( לניסויים רפואיים, בליווי קטע מסרט המבוסס על יומנו         
של רופא במחנה אושוויץ- בירקנאו 

10:30  הפסקה
 10:45   הרצאה:

אפשרות א' - הרצאה ודיון: בין ציות לסמכות לאחריות אישית: מבעד לניסויים 
בפסיכולוגיה חברתית הבוחנים את המנגנונים שאפשרו הפיכתם של אנשים רגילים 

 לרוצחי המונים.
אפשרות ב' - הקרנת הסרט "ילדי היטלר" המעלה שאלות אודות "פני הרוע" מפי 

צאצאיהם של בכירים נאצים, ושיחה עם הבמאי חנוך זאבי

11:45   הפסקה
12:00  סיור במוזיאון

13:15   הפסקת צהריים
13:45   הרצאה: "חלוק לבן בגטו" – הקמת מערך רפואה בגטאות, הכשרת רופאים במחתרת 

ודיון בדילמות של רופאים בימי השואה 

15:00  סיום משוער
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 בית לוחמי הגטאות
קיבוץ לוחמי הגטאות )בין עכו לנהריה(

פעילות מוצעת

יום השואה עצמו
עצרת בצאת יום השואה )2/5/19(

לידי  ועם מעבר העצרת הרשמית   1949 בישראל החל בשנת  העצרת הרשמית הראשונה שהוקמה 
'יד ושם' – העצרת מתפקדת כטקס נעילת אירועי יום השואה ומשתתפים בה כ-10,000 משתתפים, 
פתוחה לקהל הרחב ובחינם. יש התכנות לתרגום סימולטני )באמצעות מכשירי שמיעה נלווים( באנגלית, 

תתכן אפשרות לתרגום בשפות נוספות – תלוי בדרישה. 
המוזיאון פתוח עד השעה 18:00 חינם במהלך יום השואה, יש אפשרות לקיים פעילות של סיור במוזיאון 

וסדנאות – בשיחה מול רעיה )מנהלת קשרי חוץ(.

אשת קשר
רעיה

rkalisman@gfh.org.il 

04-9958017  

052-2820281   

mailto:rkalisman@gfh.org.il
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מוזיאון יד מרדכי 
 )בין ב"ש לאשדוד(

רציונאל
מבנה  בתוך  קובנר,  אבא  של  חזונו  פי  על   1968 בשנת  הוקם  לתקומה  משואה   – מרדכי  יד  מוזיאון 
שבין השואה  והדרמטי  הטרגי  בעשור  ישראל  עם  של  סיפורו  את  לספר  מנת  על  ייחודי,  ארכיטקטוני 
והתקומה, ולמעשה מציין השנה 50 שנות הנצחה והוראה בתחום השואה. התצוגות הקיימות במוזיאון 
מחיות את האירועים ההיסטוריים ומאפשרות לצופה להעמיק את היכרותו עמם באופן חוויתי; הן נעות על 
ציר הזמן שבין ראשית המאה ה-20 בפולין ועד למלחמת העצמאות וההגנה מפני פלישת המצרים בדרום.

פעילות מוצעת

ערב יום השואה ויום השואה עצמו
הוא  יום השואה עצמו  היום לקבוצות;  כל  ויום  יום השואה  לאורך ערב  פעילות בתשלום במוזיאון  יש 
יום מאד עמוס עם התארגנות לקראת עצרת נעילת אירועי יום השואה ולכן פחות עדיף. הם מעבירים 
בעיקר סיורים, אבל לבקשת 'מסע' ניתן להזמין איש עדות )עם תרגום על-ידי מתורגמן לשפות זרות( 
המומחים  אקדמיה,  אשת  או  איש  חיצוני,  מרצה  מפי  והרצאה  מצורף(  סדנאות   תפריט  )ראו  סדנא 
יש  צרפתית;  רוסית,  ספרדית,  אנגלית,  הסיורים:  הדרכת  שפות  הרלנווטיות.  ההיסטוריות  לתקופות 

אפשרות להדרכה קולית באוזניות עם אפליקציה באנגלית.
עצרת – פתוחה לקהל הרחב, ללא תרגום.

אשת קשר
טובה קרבי

tym@yadmor.co.il 

08-6734817  

mailto:tym@yadmor.co.il
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מוזיאון יד מרדכי 
 )בין ב"ש לאשדוד(

הצעות לפעילות במוזיאון יד מרדכי עבור 
משתתפי 'מסע'

1. מה עלינו לעשות עם זיכרון השואה?
מהי מטרת לימוד השואה ומהם לקחי השואה, האישיים והלאומיים? סדנה שכוללת עיסוק 

במקורות חזותיים וטקסטואליים ושואלת שאלות מן התחום הערכי והאזרחי )מומלץ כסיכום 
מסע, או כהכנה לצה"ל(.

2. תפקידן של תנועות הנוער בגטאות
לימוד על פעילות תנועות הנוער בגטאות, המחשבה והערכים שעמדו לנגד עיניהם של מובילי 

הפעילות, האומץ והיושר שנדרש מהם. בסדנה נפגשים המשתתפים עם עדויות ועמדות של 
דמויות בולטות כגון מרדכי אנילביץ' צביה לובטקין ועוד.

3. נוער בגטו
הסדנה עוסקת במצוקתם של בני נוער בגטו- הדאגה למשפחות והיפוך התפקידים בתוך 

המשפחה, קטיעת לימודיהם, עקירת השגרה מחייהם ועוד. המשתתפים נפגשים עם דילמות 
שעמדו בפני בני גילם בגטו ודרכי ההתמודדות השונות כאשר מושם דגש על אחריות ויכולת 

בחירה.  )מומלץ לתלמידי חטיבות הביניים(.

4. דילמות היודנראט
היכרות עם הסיטואציה המורכבת של מועצות היהודים בגטאות תוך בחינת שאלת הבחירה 

החופשית וההשלכות המוסריות של שיתוף הפעולה. במהלך הסדנה המשתתפים נפגשים עם 
פעילותם של ראשיו יודנראט שונים בגטאות השונים והדילמות שעמדו בפניהם.

5. מנהיגות יהודית בגטו ורשה
תוך עבודה בקבוצות קטנות המשתתפים עוקבים אחרי דמויות שונות של מנהיגים יהודים בגטו 

וורשה ואיך התפתחה מנהיגותם והשתנו פעולותיהם בהתאם לנסיבות. עיסוק זה מוביל לדיון 
בתכונות הייחודיות הדרושות להנהגה בעת של מצוקה וחוסר ודאות.

6. עולם המחנות
הסדנה בוחנת ומנתחת דילמות "חיים ומוות" יום יומיות איתן התמודדו אסירי מחנות הריכוז. 

הסדנה משלבת קטעי מדיה ועבודה בקבוצות קטנות.



13יום השואה תשע"ט | אופציות לפעילויות עבור משתתפי 'מסע'

מוזיאון יד מרדכי 
 )בין ב"ש לאשדוד(

7. דמות הרוצח
האם היו הרוצחים "אנשים רגילים"? סדנה המבוססת על עדויות של משתתפי ההרג בבורות 

ובמחנות ועוסקת בשאלת שיתוף הפעולה עם מטרות ההשמדה.

8. "פטריית הרעל" 
התעמולה האנטישמית הנאצית: על שימוש בתעמולה גזענית לחינוך הציבור. המשתתפים 
נפגשים עם חומרי תעמולה מקוריים שהופצו בגרמניה הנאצית כנגד היהודים ולומדים על 

מרכיביו של תהליך הדה- הומניזציה, הדינמיקה והסכנות שלו.

9. חסידי אומות עולם
היכרות עם סיפורים אישיים שונים של חסידי אומות עולם, כמו גם עם החוק הישראלי בנושא 

חסידי אומות עולם ומטרותיו. הסדנה מגיעה לדיון בתכונות הנדרשות מאנשים אמיצים אלו 
ובהשראה שהם מהווים לחיינו. ניתן לשלב סדנה זו עם ביקור בקבר חסדי אומות עולם בבית 

הקברות ביד מרדכי שמיעת סיפורו וחלוקת כבוד לזכרו.

10. משפט אייכמן והשפעתו על החברה הישראלית
משפט אייכמן היוו נקודת מפנה חשובה ביחסה של החברה הישראלית לחברה. דרך מקורות 

שנכתבו בתקופת המשפט ולאחריו, עוסקת הסדנה בשינוי היחס לניצולים ועוד יותר מכך בשינוי 
האתוס הציוני בעקבות המשפט.
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מוזיאון בית העדות 
ניר גלים )ליד אשדוד( 

רקע ורציונאל
בית העדות הוא מוסד חינוכי ומוזיאון המספר את סיפור השואה והתקומה, עם דגש על יהדות הונגריה, 
ומאפשר לדון בשואה ובנושאים הנגזרים ממנה באווירה אינטימית ומתוך נקודת מבט אישית, המקרבת 

את המבקרים אל הנושא. 
ב"בית העדות" מדברים על נקודות האור בתוך חשכת השואה, סיפורי הצלה של יהודי בידי אחיהם 

ותהליך החזרה לחיים, אשר משקפים תעצומות נפש, גבורה וערבות הדדית ומהווים השראה לכל 
מבקר.

פעילות מוצעת

ערב יום השואה
בכל שנה מתקיימת בניר גלים עצרת זיכרון ובה משתתפים קרוב ל-3000 איש בהם ניצולי שואה, 

בני דור שני ושלישי וצעירים רבים. במידה ותעלה דרישה, יש ביכולת המוזיאון לבדוק התכנות לתרגום 

סימולטני של התכנים.

בכל יום וביום השואה
בלב הביקור עומדת הצפייה במיצג "בית הזכוכית" - מיצג אינטראקטיבי חדשני המעביר בצורה 

חווייתית ומרתקת את סיפור הצלתם של כ-100 אלף מיהודי בודפשט שהתרחש בשלהי ימי השואה. 

לצד המיצג, ישנן מספר אופציות לפעילויות סדנאיות, סיור במוזיאון ומתן עדות מפי ניצול שואה בן 

הקיבוץ באנגלית )ראו קובץ מצורף(. ישנן אפשרויות רבות ומגוונות לקיים את הביקור, וניתן לבחור 

אחת מההצעות המצורפות או לשלב ביניהן.

הפעילות מתקיימת בימים א-ה, בשעות היום או הערב לבחירתכם, בימי ו' עד הצהריים ובמוצאי שבת 

בחורף. הפעילות בתיאום מראש.
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מוזיאון בית העדות 
ניר גלים )ליד אשדוד( 

אשת קשר
 גליה לוינוביץ' 

)לציין שאתם תכנית 'מסע' ושהופנתם ע"י מיכאל שוורץ מצוות החינוך ב'מסע' ורחל רוזנמן, מנכ"לית 
'בית העדות'.(

galia@beit-haedut.org.il 

  08-8568476 )שלוחה 3(

עבור  העדות"  ב"בית  לפעילות  הצעות 
משתתפי 'מסע'

1. "מעט מן האור"
בתוך חשכת השואה מנצנצים בחוזקה סיפורי הצלה שבהם יהודים ושאינם יהודים חירפו נפשם 

כדי לנסות ולהציל נפש מישראל.בסיור זה נתמקד בנקודות האור שבחשכה - נערה בת 12 
מצרפת, רוכב אופניים מפורסם מאיטליה, צעירי תנועות הנוער בבודפשט ועוד.

הביקור כולל – פתיח מול בתי השורדים בניר גלים, סיור בתצוגות בית העדות, צפייה במיצג בית 
הזכוכית, סדנה בנושא חסידי אומות העולם. 

2. "דילמות הצלה והישרדות" 
לעולם לא נוכל להיכנס לנעליהם של מי שהיו שם, אך הניסיון לראות מבעד לעיניהם את 

ההתמודדויות המוסריות שהם חוו יסייע, ולו במעט, להבין את מורכבות התקופה. בסיור זה 
נתמקד בדילמות המוסריות שהיו כרוכות בהישרדות ובהצלה בתקופת השואה. 

הביקור כולל – פתיח מול בתי השורדים בניר גלים, סיור בתצוגות בית העדות, צפייה במיצג בית 
הזכוכית ודיון בדילמות העולות ממנו, וסדנה חווייתית בנושא דילמות הצלה והישרדות.

3. "ִמֶשֶבר לתקווה"
כיצד חוו השורדים את רגע השחרור? לאן פנו ביום שאחרי? איך מצאו בתוכם את כוחות הנפש 

לבנות את חייהם מחדש? הביקור בבית העדות ממחיש מקרוב את התשובות לשאלות אלה, 
ואת דרכם מעוררת ההשראה של השורדים בבחירתם בחיים.

הביקור כולל – סיור במושב ניר גלים, סיור בתצוגות בית העדות, צפייה במיצג בית הזכוכית וסיור 
בתערוכה "שחרור ותקומה". 

4."קצר ולעניין" 
גם קבוצות שזמנן קצוב יכולות לזכות בסיור משמעותי ומלא בתוכן. בפעילות שמשכה שעה עד 

שעה וחצי ניתן לסייר בבית העדות ולצפות במיצג בית הזכוכית.

mailto:galia@beit-haedut.org.il
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פעילות לפי ערים 
מרכזיות 

רכזי העלייה והקהל דובר שפות זרות עתידים לפרסם במהלך מרץ-אפריל את 
הפעילות המוצעת בערים השונות, אתם מוזמנים ליצור עמם קשר כדי לשמוע 

על הפעילות המתוכננת בערים:

באר שבע
נטלי טססרסקי

natalyt@kivunim7.co.il 

052-4214497   

תל אביב
ג'יל ריינך

Reinach_ j@mail.tel-aviv.gov.il  

052-6633311   

ירושלים
גלית זומר )רפרנטית תכנון ועידוד עליה(

HzGalit@jerusalem.muni.il  

052-5556546   

גלינה דבויריס-חיסין )מנהלת פרויקט Connect Jerusalem במרכז הצעירים(

 galina@young-jerusalem.org.il  

054-2696610   

חיפה
סמדר סטולר-פורת

 haifaaliyah@gmail.com  

054-2341233   

mailto:natalyt@kivunim7.co.il
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