
ברוכים הבאים.
כמה טוב שאתם איתנו - ממשיכים את המסורת 

הישראלית החדשה של יום השואה בסלון הפרטי 
או הדיגיטלי.

זוכרים בכל מצב.

אף פעם לא קל ולא פשוט לדבר על השואה עם 
ילדים. גם עבורנו המבוגרים השואה היא משהו כמעט 

בלתי נתפס, והיכולת של ילדים לעכל, להבין ולהכיל 
את מה שהיה מוגבלת עוד יותר. רבים מאיתנו, ההורים, 

מתלבטים מה הדרך הנכונה והמתאימה ביותר לשלב 
אותם בדיון ובשיח ואם בכלל נכון לחשוף אותם 

לנושא.

השנה המשוגעת שעברה על כולנו השפיעה במיוחד 
על הילדים של כולנו, שאיבדו את השגרה ואת 

המסגרות המוכרות. בעת הזו, חשוב להיות רגישים 
ועדינים עם הילדים ולהפוך את העיסוק בזיכרון 

השואה לחוויה עמוקה ומהותית אך גם מגוננת 
ומשפחתית.

מומלץ לשוחח עם הילדים על כך שכל ניצולי השואה 
שהם רואים בטלוויזיה או בעיתונים היו ילדים פעם 
בדיוק כמוהם, וגם הם רצו לטרוף את העולם. יותר 

ממיליון וחצי ילדים נספו בשואה, וכל השורדים 
שעדיין נותרו איתנו – חוו את השואה כילדים.

 
המערך שהכנו עבורכם מבקש לעסוק בשואה דרך 

פריזמה שילדים יכולים להכיל, בסביבה הטבעית 
והמגוננת של סלון הבית. יחד עם זאת, חשוב לנו 

להדגיש שאתם מכירים את ילדיכם הכי טוב ורק אתם 
יודעים מה טוב עבורם ומה מתאים להם.

חלק אומנותי-שיתופי

שירו איתם:

עלי ושרון מוהר - תן לי יד
יגאל בשן- ציפור קטן בלב 

חנן בן ארי - שמש 

דיון

חמש שאלות שאנחנו ממליצים להציף 
בסלון. רק אתם תדעו מה עובד ומה 

מתאים לילדים שלכם.

למה הכי התחברתם בסיפור? מה הכי . 	
 ריגש אתכם?

לו יכולתם לשאול את אחת הדמויות . 	
 שאלות, מה הייתם שואלים?

במה שונים החיים שלנו כיום מהחיים . 	
בתקופה המתוארת בסיפור? במה הם 

 דומים?

מדוע נאלצה המשפחה למסור את . 	
צ'יקה למשמרת אצל מכרה לא 

 יהודייה?

ספרו על מקרה שבו נאלצתם לעשות . 	
משהו שלא רציתם.

 זוכרים יחד 
עם הדור הצעיר
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צ‘יקה הכלבה מהגטוצ‘יקה הכלבה מהגטו

עדות

גיל
מומלץ:

בסלון עם הילדים

https://www.youtube.com/watch?v=pj8s3fdj2sk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5sGtOCvfQrE&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=9pf83lYDWzw&ab_channel=OldIsraeliSongs%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A8%D7%A5%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%94%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94

