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 עורכת  חן סגל

‘  ח
בסיון תשע

 ו“

והגדת לבנך
 

 שמואל דוד לוצאטו" / הזיכרון הוא המקיים את האדם בארץ החיים" 

מזיכרון לאומי ... והגדת לבנך: "בתקופה שבין פסח ליום העצמאות עוסקים אנו בתוכנית הלימודים בנושא
 . ציונית ואזרחית של תלמידינו, תוכנית זו היא חלק מתהליך שמטרתו לפתח את זהותם היהודית". לזיכרון אישי

בלימודי . סיפור יציאת מצרים וקבלת התורה –בהיבט המקראי . עסקנו בתוכנית משני היבטים' בשכבת ג
 .קיימות, בסביבה הקרובה שלנו –המולדת והחברה 

אנו נפתח את , אנו מאמינים  שדרך חגיגת פסח זו. ערכנו סדר כתתי, כחלק מתהליך ההטמעה של התוכנית
 .אזרחית של תלמידנו, יהודית, זהותם הציונית

זיכרון התהליך שעבר עמנו מערב רב . ברצוננו להבהיר את הקשר בין הזיכרון הלאומי שלנו לבין הזיכרון האישי
בעל ערכים ועדיין שומר על ייחודו של כל אחד ואחד , השונים אלה מאלה עד ליצירת עם מגובש, ביציאת מצרים

 .מאתנו
אנו שואפים לכך כי התלמידים יגיעו להבנה שהם חלק משרשרת הדורות ועליהם ליישם את חלקם בהעברת 

 .הזיכרון הלאומי לדורות הבאים
 'מחנכות כתות ג

 זיוה חדרי ורותי דגני , נירית סדוף



 

 והגדת לבנך 2עמוד   

 חג הפסח

 ליל סדר כתתי

כל ילד קיבל הגדה שצוות , בליל הסדר הכיתתי
 .המורים הכין

 .בהגדה היו שירים וקטעים מההגדה של פסח

חיללנו בחליליות וכל ילד קיבל ,שרנו שירים
 (.היו ילדים שקבלו שני קטעים) קטע לקרוא 

 .כל ילד שתה ארבע כוסיות של יין תירוש

כל ילד בא עם הורה וגם המחנכת באה עם 
 .אמה

בתום הטקס כל ילד קיבל הפתעה קטנה 
 .ומתוקה מוועד הכתה

אחר כך יצאנו מהכתות והיה בחוץ לביבות 

 ... כדורי שוקולד ועוד, תפוחי אדמה

    3'בר ושקד ג

 סדר פסח כיתתי

 2.4.01..0ביום ראשון 
ערכנו סדר פסח 

 .בכיתתינו

התאמנו בשיעורים על 
סדר פסח כדי שהסדר 
יצליח ורצינו להרשים 

 .את ההורים

בסדר כל ילד קרא קטע או שניים הקשורים להגדת פסח 
 .ויציאת מצרים

" חד גדיא", "בשורה טובה"בנוסף שרנו שירים כמו 
 ...ועוד

שאנו "ו" למרים טלה קטן"ניגנו בחליליות את השירים 
 ".למדבר

כל ילד קיבל הזמנה שרשום בה את הכיבוד שעליו 
 .להביא

היה סדר מוצלח מאוד כל אחד קרא טוב את הקטע שלו 
ולמרות שהיה בעיה עם הדיסק שרנו מאוד יפה את 
 . השירים ובסוף הסדר קיבלנו הפתעה מועד הכיתה

לשיר את השירים , היה לי כיף לקרוא את הקטע שלי
 .ולנגן

לאחר הסדר ההורים היו גאים בנו על הסדר היפה 

שעשינו וזה שימח אותנו מאוד לאחר העבודה שהשקענו 

 3' ג. שני ש.                                                בשבילו

 סדר פסח   
ליל סדר . 'לחוג את ליל הסדר של שכבת כיתות ג, התכנסנו תלמידי השכבה והוריהם אחר הצהריים

 .הוא מסורת בבית ספרנו, זה

כל ילד ידע . התכוננו בכיתה ובשיעורי המוסיקה והגענו מוכנים לליל הסדר, להקראה ולנגינה, לשירה
וכך יחדיו סיימנו , כל ילד הקריא קטע. את ליל הסדר ליוותה הגדה שחיברו המורות. היטב את תפקידו

 .את הקראת ההגדה כולה

 .כנהוג בליל הסדר, בין הקטעים שתינו ארבע כוסות יין תירוש

' בשורה טובה', 'ארבעת האחים', 'ניצנים נראו בארץ': ישבנו נרגשים סביב שולחנות ושרנו, לבושים לבן
 .ועוד

כל המרבה לספר ביציאת 'ידוע ש . בסוף ההגדה נכתב שנמשיך ונספר ביציאת מצריים בכל שנה
 .'הרי זה משובח, מצרים

 3' ג. שי ו.                                   התכבדנו משולחן משותף של מטעמים שכל תלמיד הביא, בסיום



 

 והגדת לבנך 3עמוד   

 חג הפסח

 טקס האביב

בטקס . 12/4/2016-טקס האביב התקיים בבית ספרנו ב

באולם , מול כל ילדי בית הספר והמורים' הופיעו כתות ג

השנה חגגנו גם את סדר פסח בכיתות והטקס . הספורט

.היה חלק מכל החגיגות שחגגנו לכבוד פסח  

הנושא של הטקס היה קשור גם ליציאת מצרים וגם 

". והגדת לבנך"לעונת האביב בארצנו כחלק מהתכנית 

, ילדי השכבה שרו שירים לכבוד האביב ויציאת מצרים

הבנות היו מקושטות בסרטים , הבנים ניגנו בחליליות

זרי פרחים על ראשיהן ורקדו ריקודים יפים , צבעוניים

חלק מהילדים הקריאו קטעים וביניהם . לכבוד האביב

זו . אחד מהילדים שכותבים את הכתבה, אלון, אני

הפעם הראשונה שכל ילדי השכבה שלנו מופיעים 

מאד נהננו מהחזרות לקראת הטקס והתרגשנו . בטקס

לדעתנו זה היה טקס מאד . מזה שהופענו מול כולם

בסיום הטקס כמו בכל הטקסים בבית ספרנו . חגיגי ויפה

".התקוה"שרנו את ההמנון של מדינתנו   

3'ג. ומיכאל פ. אלון א  

 סדר פסח כיתתי 
 

, ערכנו בפעם הראשונה סדר פסח כיתתי  כל הילדים לבשו חולצות לבנות', תלמידי כיתה ג, השנה אנו

. סידורי פרחים וגביעי יין,  השולחנות עם מפות לבנות . הכיתה הייתה ערוכה ומסודרת בצורה חגיגית  

קראנו קטעים נבחרים . כל תלמיד בכיתה הגיע מלווה באחד מההורים וישבנו יחד סביב השולחן

.שרנו שירי חג וניגנו בחלילית,מההגדה   

  ". ההבטחה: "הקראנו קטע מאוד חשוב ויפה הנקרא, לאחר שסיימנו את כל השירים וקטעי הקריאה

. בסוף נהנינו מקינוחים ושתייה קלה  

1'ג.  נועם ד.  מיוחד ומרגש מאוד, היה יפה סדר פסח כיתתי ראשון  

 סדר פסח כיתתי

שרנו שירים וכל , בכיתה התכוננו לסדר פסח
לכל תלמיד היה קטע , התלמידים השתתפו

 .קריאה

פרסנו , ביום הסדר ערכנו את שולחן הסדר
 .מפה לבנה ושמנו יין ופרחים

כל ילד  קיבל , אחר הצהרים הגענו עם ההורים
הגדה של פסח ויחד עם ההורים קראנו את 

 .סיפור ההגדה ושרנו שירים

                                             .מאוד נהניתי שאמא באה איתי

 2'ג. מרדכי ו



 

 והגדת לבנך 4עמוד   

 חג הפסח

 סדר פסח כיתתי 

,               בסדר פסח הכיתתי היה כיף מאוד

 .וגם ההורים באו

בסדר פסח ישבנו בכיתה סביב שולחנות ערוכים 

 . וקראנו בהגדה, וחגיגיים

 .שרנו שירים וניגנו בחליליות, שתינו מיץ ענבים 

התכוננו עם המחנכת רותי ועם ,לפני סדר פסח
, למדנו שירים חדשים:המורה למוזיקה בלה

אחרי הסדר אכלנו כל מיני .וניגנו בחליליות
, כדורי שוקולד,לביבות :כמו,מאכלים טעימים

 .אבטיח ועוד

מאוד נהניתי וגם ההורים נהנו ואם אתם הייתם 

 3'ג.  עדי ש.     גם אתם הייתם נהנים מאוד,שם

 סדר פסח כיתתי    

 

 . כולנו הגענו לבושים בלבן. חגגנו בכיתה סדר פסח

הכתה הייתה מסודרת בצורה מאוד יפה . ישבנו בקבוצות של הורים וילדים סביב שולחנות ערוכים
 .התרגשתי כשנכנסתי לכתה. וחגיגית

 .בקבוקי יין והגדות של פסח, על השולחן הייתה פרושה מפה לבנה ופרחים

שיירת "ו" ״למרים טלה קטן: שרנו שירי חג וניגנו בחלילית שני שירים, קראנו יחד את ההגדה 
 ".גמלים

״ אנו מבטיחים לספר את : בסיום הסדר קראנו יחד את ההבטחה והמשפט החשוב שאמרנו הוא
 ”  .סיפור יציאת מצרים להעביר מדור לדור את הזיכרון הלאומי של פסח

 .המחנכת זיוה חלקה לנו שוקולדים בצורת לב

  0'ג. סקאי ב. לאחר הסדר היה מזנון של אוכל בחוץ ונהנינו מהכיבוד שהביאו הילדים

 טקס אביב  בבית ספר הדר

ובו  הבנות רקדו ' טקס האביב  נערך על ידי כיתות ג
". הדר"והבנים שרו וקראו מול כל תלמידי בית ספר 

הכי אהבתי את הריקודים כי הבנות עבדו והתאמנו 
הילדים שרו . הרבה זמן ויצא ריקוד יפה מאוד

2'ג. ניר ס. מקסים  וקראו בצורה ברורה ויפה    

 טקס אביב

 .טקס האביב היה עבורי מיוחד

 .השתתפה בטקס וגם אני' כל שכבת ג

הבנות רקדו את שיר האביב ויצרנו צורה של פרח 
 .בריקוד

 ,גל קרא למנהלת לעלות לבמה

 .           המנהלת בירכה אותנו לחג אביב שמח

 2'ג.  אור מ



 

 והגדת לבנך 5עמוד   

 כתבים צעירים מדברים על חירות

 שיעבוד חיינו

 .עבדות. משכון, נתינה בתמורה להלוואה. הכנעה, שלילת החופש  -הוא " שיעבוד"פירוש המילה 

 .בכיתה קראנו קטעי קריאה בהם מתוארים מקרים בהם אנו משתעבדים ומאבדים את החירות שלנו

בחרתי במקרה בו מתואר על ילד בשם תומר שעובד בעבודה שהוא אוהב ואחיו מציע לו ללכת לעבודה 
 .אחרת שהיא משעממת והוא לא אוהב אבל הוא יקבל הרבה יותר כסף

אבל מצד שני מקבלים . אני חושבת שדבר ראשון מה שאתה עושה אתה אמור לאהוב אותו לא משנה מה
 .בעבודה השנייה הרבה יותר כסף

אני חושבת שאם המצב הכלכלי במשפחה של תומר קשה אז עדיף לו לעבוד בעבודה המשעממת ולהרוויח 
הרבה יותר כסף אבל בזמנו הפנוי יוכל תומר ללכת לחווה לטפל בסוסים למרות שזה בלי כסף אבל זה 

 .עדיין מה שהוא אוהב

אמי . היה כשנאלצתי להכין הרבה שיעורי בית שהמורה נתנה בחשבון‘ משועבדת’מקרה שבו הרגשתי 
המורה הייתה קשובה  והפחיתה בשיעורי . שוחחה עם המורה והסבירה לה ששיעורי הבית מעמיסים עליי

 . מיקה ש: כתבים צעירים. אני מרגישה שמצאתי את החירות שלי בדרכים לגיטימיות. הבית

והכוונה היא שהחג , זמן חירותנו או חג החירות חג הפסח נקרא גם
מציין את זכר יציאת עם ישראל לחירות מן העבדות הארוכה והקשה 

הוא עצמו יצא  כל אדם חייב לראות עצמו כאילו, כידוע. במצרים
ולכן החג הזה הוא הזדמנות לדון בהיבטים שונים של , ממצרים
 .כאן ועכשיו –בקשר לחיים שלנו  חירות המושג

  
החירות  אבל. ערך עליון, ערך רב חשיבות, נתפסת כערך חיובי החירות

 (בין הצלצולים: מתוך. )עלולה לפגוע בזולתי שלי לנהוג כרצוני

 .בשיעור כתבים צעירים שוחחנו על המושג חירות ומשמעותה

' שיעבוד'בשיעור כתבים צעירים שוחחנו על 
 . בחיינו

, שלילות החופש: פירוש המילה שיעבוד הוא
 .הכנעה

תומר עובד בחווה : בחרנו בתיאור מקרה 
 .הוא מקבל שכר נמוך אבל כיף לו, ליד ביתו

אחיו הציע לו לעבוד בחלוקת עלונים ויקבל 
תומר מתלבט אם להישאר , כסף יותר גדול

בחווה ולקבל שכר נמוך אבל יהיה לו כיף או 
שיעבוד בחלוקת עלונים משעממת אבל 

 .יקבל שכר גבוה

אני הייתי מייעץ לו שיישאר במה שהוא 
 .אוהב

אם הייתי במקומו הייתי נשאר בעבודה 
 .והייתי מבקש לקבל יותר שכר

לי יש כל מיני מקרים רבים שאני חש -

כשאני צריך להופיע : למשל. משועבד

כשאני מבקש ‘ להשתחרר’למדתי . בטקסים

 . עידן ס: כתבים צעירים.  לא להשתתף

 .בשיעור כתבים צעירים שוחחנו על שיעבוד בחיינו

 .עבדות:  פירוש המילה שיעבוד הוא 

בחרתי בתיאור המקרה ששירה וחברותיה העריצו את גסטין 
ביבר והם שמעו שהוא מגיע להופעה בישראל והן מאוד רצו 
ללכת למופע אבל כששירה שמעה שכרטיס אחד עולה        

ליום הולדת שלה ₪ ..0היא אמרה שהיא קיבלה רק ₪  .28
והיא בכלל רצתה לקנות בכסף הזה גיטרה שיא כל כך רצתה 
ובכל מקרה הכסף לא יספיק לה הם ניסו לשכנע אותה לקנות 

בכל מקרה למרות שההורים שלה יכעסו עליה אם הם יגלו 
 .שהיא עשתה את זה

אני חושבת ששירה תקנה את הכרטיס בגלל הלחץ החברתי 
 .שהטילו עליה

אני לא הייתי עושה את זה בגלל שלא הייתי רוצה להסתיר 
מההורים שלי דבר כזה וזה לא נראה לי נכון שבגלל לחץ 

 .חברתי לעשות דברים שאסור לך או שאתה לא רוצה

אני הרגשתי משועבדת כאשר היה לי המון שיעורי בית 
 .והכריחו אותי לעשות אותם והרגשתי שאני משועבדת

לדעתי הפתרון הנכון הוא לגשת למורה ולהגיד שיש עליך 
הפתרון השני הוא לדבר עם .  עומס ולנסות שהיא תעזור לך

 .  ההורים ולבקש עזרה מהם או ממורה פרטי שיכול לעזור לך

 .עדן ו: כתבים צעירים



 

 והגדת לבנך 6עמוד   

 יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 נר זיכרון לשואה ולגבורה  -לכל איש יש שם 

 : תיאור הפעילות

 .המורה חילקה לכל ילד נר

 .בו מתוארת דמות, כל ילד קיבל נר עם שם שונה

 .במצעדי המוות ובעבודות כפייה, בגטו, במחנות ההשמדה, הדמויות היו אנשים שנספו בשואה

, היה צריך להדליק את הנר ביום השואה לזכר הדמות שכתובה על הנר ולקרוא על הדמות של אותו אדם
 .דרך הברקוד שכתוב על הנר

 .לאחר מכן היה צריך לדבר בכיתה על הדמות שכתובה על הנר

קריאת הפרטים של כל דמות מהנספים מסיעת לנו . קשה להבין ולתאר מוות של שישה מיליון יהודים בשואה
 . להבין טוב יותר מי היו  ששת מיליון הנספים

 :תיאור הדמות שעבורה הדלקנו נר

 . בלארוס, מסטיסלב .081בספטמבר  .0:תאריך לידה

 .לטביה, ריגה, 0420בדצמבר  8:תאריך פטירה

 (.80נפטר בגיל )

 .רוסיה, מסטיסלאב: מקום לידה  

 .גטו ריגה: מקום פטירה

 .סופר והיסטוריון: עיסוק

 3' ג. כפיר ש..                                                                  בעיר רעננה יש רחוב על שמו של דובנוב

 טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה

בטקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה הייתי על 
 .הבמה

 .אני שרתי

 .השירים היו עצובים

 .התרכזתי במילים

 .גם הן היו עצובות

 .אני אוהבת להופיע

 .לא רציתי להופיע, בטקס הזה

 .הזכיר לי דברים לא נעימים, הטקס הזה

 .כיבדתי את האנשים שהיו בשואה, אבל

 .וגם אנשים שנספו, גם אנשים ניצולים

 .אני לא אוהבת את הנאצים

איזה , ולבחור, אם הייתי יכולה להחזיר את הזמן
הייתי בוחרת בתקופת , אירוע למחוק שלא יתרחש

 3'ג. איילין מ.                                        השואה

 יום הזיכרון לשואה ולגבורה

התקיים בבית הספר  5.5בתאריך , ביום חמישי
 .טקס יום הזכרון לשואה לגבורה

נשמעה  ..:.0בשעה , הגענו בחולצה לבנה
 בזמן הצפירה עמדתי דום, צפירה

הייתי ,וחשבתי על האנשים שמתו בזמן השואה
 .מאוד עצובה

מדינת , תודה שיש לי מדינה, אמרתי לעצמי
 .ישראל

אתמול הדלקתי בבית נר נשמה לזכר אנה שמתה 

 2' ג, .סתיו א.                                      בשואה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94_%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%91


 

 והגדת לבנך 7עמוד   

 כתבים צעירים מדברים על 

 ציות עיוור לסמכות

 –יום הזיכרון לשואה ולגבורה 

 ציות עיוור לסמכות  

 .בשיעור כתבים צעירים שוחחנו על ציות עיוור לסמכות

אנו צריכים לזכור , יום השואה הוא יום חשוב לכל יהודי
חברה . את הסבל שהיהודים סבלו בימי השואה הנוראים

דמוקרטית אינה יכולה להתקיים בלי ציות לסמכות 
 .וחוקים

קראנו על תיאור מקרה בנושא שבמגמת ביולוגיה '
מנתחים צפרדעים אבל יש כמה ילדים שמתנגדים לנתח 

הם עשו עצומה אבל המורה אמרה שאם . צפרדעים
 '.מישהו מסרב לנתח הוא יקבל עונש

גם כי אני לא , לדעתי הילדים צודקים שלא רוצים לנתח

. אוהב ניתוחים ולא בא לי לראות מה יש בתוך הצפרדע

זה מתקשר לציות עיוור לסמכות בכך שהתלמידים לא 

והם חייבים , רוצים לנתח אבל גם לא רוצים להיענש

 .עידן  ס: כתבים צעירים .לבחור לאיזה צד הם יסכימו

 ציות עיוור לסמכות -יום הזיכרון לשואה ולגבורה 

 

 . בשיעור כתבים צעירים שוחחנו על ציות עיוור לסמכות

יום השואה הוא יום חשוב לכולנו אנחנו מצווים לזכור את הסבל של העם 
היהודי בימי השואה הנוראיים אחת הנטיות האנושיות בידי הנצים שהתגלו 

 .בשואה היא ציות עיוור לסמכות

 .ניתוחי בעלי חיים בתחום בית ספרי: קראנו על תיאור מקרה בנושא

הסיפור מספר על מורה לביולוגיה שמצווה על תלמידיה לנתח בעלי חיים 
 .המורה מקפידה שבעלי החיים לא יסבלו ולמרות זאת בעלי החיים מתים, בשיעורי ביולוגיה

חלק מתלמידי הכיתה החליטו שלא רוצים עוד לתרום לסבל בעלי החיים ופותחת עצומה נגד בניתוחים של 
בעלי החיים התלמידים מנסים לצרף עוד ועוד תלמידים לעצומה אך המורה מאיימת על תלמידי הכיתה 

 .שאם לא יעצרו את העצומה היא תעניש את כל התלמידים הפעילים בעצומה

אנו מסכימות עם תלמידי העצומה כי אנחנו חושבות שלבעלי חיים לא מגיע התעללות ומוות כזה גם אם זה 
 .לא חיות מחמד

גם ליהודים , בגדים ועוד, מים, אוכל: גם בתקופת השואה ליהודים לא היה מגיע זכויות אדם בסיסיות כמו

 .ומיקה ש. יולי ו, .עדן ו: כתבים צעירים. בשואה לא היה מגיע מוות כזה בהתעללות בידי הנאצים

 

 מרטין לותר קינג

במהלך שיעור כתבים צעירים שוחחנו על 

בנושא ציות . יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום שואה הוא יום חשוב . עיוור לסמכות

לכולנו אנחנו מצווים לזכור את הסבל של 

העם היהודי בימי השואה הנוראיים בעת 

המשמעות הערכית החשובה של מה 

.                                               שקרה

.                                                                כולם שווים לא משנה מה אמונתם צבעם

מרטין לותר קינג היה מוביל המהפכה של 

 0412בשנת  . בארצות הברית, השחורים

מרטין זכה בפרס נובל לשלום בגלל מאבקו 

. לשוויון הזכויות לשחורים בארצות הברית

בגלל מאבקו של מרטין הוא נכנס כמה 

.                                                                 פעמים לבית הכלא

.                                                                           מרטין לותר קינג נרצח 0418בשנת 

במדינה דמוקרטית אפשר להבחין בין חוק 

הגיוני ובין חוק לא הגיוני למשל חוק הגיוני 

וחוק לא הגיוני . לא לגנוב, לא לרצוח: נגיד

שעשו הפרדה בין השירותים של : נגיד

הלבנים ושל השחורים ושלשחורים אין זכות 

 . בחירה

 .יואב ג. ירין א: כתבים צעירים



 

 והגדת לבנך 8עמוד   

 כתבים צעירים מדברים על 

 ציות עיוור לסמכות

 ציות עיוור לסמכות -יום הזיכרון לשואה ולגבורה  

 .ושוחחנו על ציות עיוור לסמכות, בשיעור כתבים צעירים למדנו על נושא השואה

ציות עיוור לסמכות זהו משפט שאומר שכאשר המנהיג רוצה לעשות משהו לא 
. כל השאר עושים את מה שהוא אומר בלי לחשוב בכלל על מה שהם עושים, טוב

, התחיל את ההשתלטות על המדינות( מנהיג גרמניה)כאשר היטלר  -למשל
ושיכול לגרום , החיילים שלו זרמו אתו בלי לחשוב שהם עושים משהו לא טוב

 .לשואה

אלא , שמראה כי לא רק בשואה יש את תופעה זו, קראנו בשיעור על תיאור מקרה בנושא ציות עיוור לסמכות
 -וזהו המקרה. לפעמים גם בחיים האמתיים

אמנם המורה לביולוגיה מקפידה מאוד . הספר מנתחים מדי פעם צפרדעים ועכברים -במגמה לביולוגיה בבית
תלמידים אלה . למרות זאת כמה תלמידים במגמה מתנגדים לניתוחים האלה, אך, שבעלי החיים לא יסבלו

הקוראת , הספר לחתום על עצומה -וגם ביקשו מכל התלמידים בבית, החליטו לסרב לבצע את הניתוחים
המורה כינסה את כל תלמידי המגמה לביולוגיה . לתלמידי המגמה לסרב לבצע את הניתוחים בבעלי חיים

 -כל מי שמסרב להשתתף בניתוחים ומפיץ את העצומה. אי אפשר ללמד ביולוגיה בצורה כזאת: "והודיעה לה
 !".ייענש

, רק לצורך שיעור, כי זאת התעללות בבעלי חיים, אני מסכימה עם דרכי הפעולה של התלמידים נגד הניתוחים
זה מתקשר לנושא ציות עיוור לסמכות בגלל שכול התלמידים . שאפשר ללמדו גם בדרכים אחרות

 .  בלי לחשוב מה הם עושים, שמשתתפים בעצומה בעצם נסחפים אחרי התלמידים שהקימו אותה

 .יעל ב: כתבים צעירים

 ציות עיוור לסמכות

שזה בעצם אומר  –בשיעור כתבים צעירים למדנו על ציות עיוור לסמכות 
אך יש מקרים ( 'שליט וכו, ממשלה)שלפעמים אתה צריך לציית לסמכויות 

 .שהציות לסמכויות עלול להיות מסוכן ועלול לפגוע באחרים

מרטין לותר קינג נולד . מרטין לותר קינג -קראנו על תיאור מקרה בנושא
 .0444בשנת 

 .במקרה מתואר על מאבקו למען שוויון זכויות לשחורים בארצות הברית

חוקים של הפרדה בין שחורים ללבנים בתחבורה : בנוסף הוא הפגין נגד החוקים הגזעניים לדוגמא
 .ציבורית

 :את עמדתו הוא הציג במילים אלו

מרטין לותר !" )אף על פי כן אני בטוח שאילו חייתי אז בגרמניה הייתי עוזר לאחיי היהודים ותומך בהם"
 (מדבר על זמן השואה, קינג

בגיל  0418לפני שנרצח בשנת  . בגלל מעשיו הוא נשלח לכלא פעמים אחדות אך לא וויתר על השוויון
 .הוא זכה לפרס נובל לשלום על מאבקו, בגלל דעתו ורצונו 04

אנו חושבות שמעשיו היו נכונים מפני שהוא רצה שיהיה שוויון בין בני האדם אך לצערנו הוא נרצח בגלל 

 .                                                  אנשים שלא הסכימו למאבקו ודעותיו

מקרה זה מתקשר לשואה מפני שבשואה לא היה שוויון בין בני האדם ובגלל זה רצחו ועינו אנשים חפים 

מקרה זה אי אפשר . מפשע רק בגלל שהיו מיעוט והאמינו בדתם ואף בגלל צבע העור שלהם והגזע

מה שלא חשבו בשואה . יהודים וגם מיעוטים אחרים ...,...,1זה היה מקרה נוראי בו מתו , לשכוח

 .ועמית ח. נעם א: כתבים צעירים.                                      שהיחס לכל אדם באשר הוא אדםהוא 
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 ימי זיכרון

 שרד את השואה ונפל בקרב

 . הוא שבוע מיוחד עבור משפחתי, ל"השבוע שבין יום השואה ליום הזיכרון לחללי צה

אביו . כשהיה בן שלוש פרצה מלחמת העולם השניה. 0401נולד בוורשה , זלמן קולס, הדוד של אמא שלי
אמא שלו מסרה אותו לאשה , כשהמצב בגטו החמיר. גויס לצבא הפולני וזלמן הוכנס עם אמא שלו לגטו

שם גדל במרתף , אותה אישה מסרה אותו למנזר. נוצריה תמורת סכום כסף גדול כדי שתציל אותו
 . בהסתר במשך מספר שנים

 . בתום המלחמה הגיע הרב שיינפלד מאנגליה והעביר ילדים יתומים למשפחות יהודיות בלונדון

אביו העלה אותו לארץ לאחר מאבק . אז הסתבר שאביו ניצל, עשרה-זלמן גדל באנגליה עד גיל שש
 .עם המשפחה האנגלית שגידלה את זלמן, משפטי

השתתף במלחמת ששת הימים ולאחר סיום השרות , בארץ זלמן התגייס לצבא
 .הצבאי עבד למחייתו ולמימון לימודיו באוניברסיטה 

 .ירון ויאיר: ונולדו להם שני ילדים, דודתה של אמי, הוא נשא לאישה את לאה

ביום האחרון למלחמה הוא . בעת מלחמת יום כיפור זלמן גויס למילואים 03בגיל 
הוא נורה ע״י צלף בצריח , ותוך כדי עליה עם הטנק להר, נשלח להר החרמון

 . ונהרג, הטנק

 .כשנהרג היה בנו יאיר בן שלוש ובנו ירון בן ושבע

המשמש כיום כמזכירו , הוא בעצמו איש צבא בכיר, תת אלוף יאיר קולס, בנו
 .ל"היה הכתב הכלכלי של גלי צה, בנו ירון. הצבאי של שר הביטחון

כמו של ילדים אחרים שניצלו מהשואה ונהרגו במלחמות , הסיפור של זלמן
מסמל יותר מכל את גורלו של העם היהודי בכלל ותקומתה של ישראל , ישראל

 . בפרט

 0'ג.  אמי ל.       אך תמיד אשמור את זכרו בליבי, לא זכיתי להכירו, לצערי

 



 

 והגדת לבנך 10עמוד   

 יום העצמאות

 יום העצמאות

הוא יום מיוחד בו אנו בבוקר מציינים את יום הזיכרון , יום העצמאות
מעבר . ובערב אנו עוברים ליום העצמאות, לחללי מערכות ישראל

 .מאווירה עצובה לאווירה משמחת

 . אנו לא מכירים עוד ימים כאלה שבו אנו עוברים מעצב לשמחה

, בערב אנו יוצאים לבמות משחקים עם פטישים ושאר משחקים שונים
 .פוגשים חברים שומעים שירים ומבלים עד מאוחר בלילה

למחרת אנו יוצאים לראות את מטס חיל האוויר ולפעמים הולכים לבסיסי צהל רואים טנקים וכל מני 
 .לאחר אנו נפגשים חברים ועושים ארוחת צהרים שבדרך כלל בשר על האש. סוגי נשק

בקיצור עמוס ולמלא פעילויות שבסופו אנו מותשים ורוצים . ובערב יש סרטים ומשחקים נחמדים

 3' ג. ואור ב. אופיר ע.                                                                                    להתקלח ולישון

 יום העצמאות

 

ראינו הופעות וגם . אבא שלי ואחותי הקטנה, ביום רביעי בערב הלכנו לרחוב אחוזה עם אמא שלי
 .פגשתי המון חברות וחברים. ראינו את מירי מסיקה ואת רוסלנה מהישרדות

נהניתי מאוד . היו זיקוקים מרהיבים בצבעים שונים וקנו לי ספרי חוטים וספרי שלג ..:40בשעה 
 .מההופעות והפעילויות

 .הגענו הביתה עייפים ותשושים 

הלכנו לחברים של אבא שלי ועשינו שם על , בצהרים, ביום העצמאות, יום לאחר הזיקוקים  
 .האש

 .אכלנו בשרים וצלינו מרשמלו על האש . הלכנו לגן שעשועים מאוד גדול והיה שם ממש כיף

 0'ג.  נועה ג. אני חושבת שזה היה יום העצמאות הכי כיף שחגגתי מאז שהייתי קטנטנה

; מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות...“

תהא מושתתה על ; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה

; הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, יסודות החירות

, תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת

תשמור על ; חינוך ותרבות, לשון, מצפון, תבטיח חופש דת ; גזע ומין

נאמנה לעקרונותיה   ותהיה ; המקומות הקדושים של כל הדתות

” ...של מגילת האומות המאוחדות   



 11עמוד  והגדת לבנך

 חוגג את יום ירושלים "הדר"בית ספר 

 טקס קהילתי לציון יום ירושלים

יום ירושלים הוא חג לאומי שנחגג בישראל                         
יום זה מציין את סיום הקרב על . ח באייר"בתאריך כ

 . שנים 28ירושלים ואיחודה לפני 

אפילו יותר מימים , בשבילי יום זה מרגש במיוחד
כי יום זה נחגג מדי שנה בבית ספרנו , חגיגיים אחרים

בטקס מופיעים ילדים מכל . בטקס קהילתי מרגש וייחודי
שרים , רוקדים, כולם עולים לבמה, שכבות בית הספר

: מופיעים גם הרכבים מיוחדים כמו, בנוסף. ומנגנים
, חליליות  -נגנים שונים ותזמורת, מקהלת בית הספר

 .דרבוקות ועוד

ההורים וכל , ואליו הוזמנו הילדים, הטקס התקיים בערב
כדי שהטקס יצא , לפני הטקס ערכנו חזרות. המורים

באותו יום של הטקס הגעתי מוקדם יותר . מוצלח ויפה
כדי להתאמן על השירים עם המקהלה בה , לבית הספר

שרנו שניים משיריו של המשורר אהוד . אני משתתפת
". אין דבר"ואת השיר " רוח דרומית, רוח צפונית:" מנור

כדי שנוכל , עליתי לכיתתי  והצטרפתי אליה, לאחר מכן
בטקס הופיעה גם זמרת . כולנו ביחד לרדת לטקס

ששרה עם הקהל את שיריו של אהוד מנור שרובם 
בין קטעי השיר עלו . קשורים גם לירושלים ולעם ישראל

 .והופיעו ילדי בית הספר

" חי:"אני עליתי עם השכבה שלי לרקוד לצלילי השיר 
תחילה התביישתי . שנכתב גם כן על ידי אהוד מנור
אבל התגברתי על , לעמוד מול הקהל ולרקוד לפניו

ילדי . המבוכה וניסיתי להנות ולשמור על קור רוח
אחזה בידיה סרטים ורקדה ', שכבת ג, השכבה שלי

סיימו את הטקס . בקצב אחיד עם חיוך על הפנים
 . גאים ומאושרים -בשירת התקווה

אני נהניתי מאוד ביום ירושלים ושמחה מאוד ששבית 
שמחתי לשתף אתכם . ספרי ישנו טקס כזה מקורי

 .                                                                      נתראה בשנה הבאה. בחווייתי ורגשותיי

  0‘ ג. נגה כ

 יום ירושלים
 

נערך טקס יום ירושלים  5.1.01-בבית ספרנו ב
השנה בחרנו את . ובו המורות בוחרות נושא

 .המלחין והמשורר אהוד מנור: הנושא
 

תזמורת , מקהלת בית הספר: בטקס השתתפו
 .בית הספר וחליליות בית הספר

 
״רוח : מקהלת בית הספר שרה את השירים

 .צפונית רוח דרומית״ ו״אין דבר״
 

במהלך הטקס כל שכבה רקדה ריקוד של אחד 
שכבת ג׳ , לדוגמא, משיריו של אהוד מנור

 .רקדה לצלילי השיר ״חי״
 

גם שרנו שירה בציבור שכל בית , עם זאת
הספר שר יחד את שירי אהוד מנור כגון ״שיר 

 .עם נקי״ ו״שיר ישראלי״
 

אני מאוד נהינתי בטקס ומקווה שהילדים 
 0ג׳. ליה ס. וההורים נהינו גם כן


