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  דמויות מופת בגטו ורשה

  מטרות

 ויות מופת מגטו ורשההתלמידים יכירו דמ. 

  תהשל היסטוריה בדרך למידה מקווחווייתית ומה. 

  

  רקע כללי

עב גטו ורשה היה הגטו הגדול ביותר. בשיא היו בו קרוב לחצי מיליון אשים. התאים בגטו היו מחפירים, ר

ם מתו כתוצאה מתאי החיים, עוד בטרם אשי 80,000 -ו. כומחלות היו מת חלקם של רוב התושבים בגט

 האקציות. בגטו פעלו ארגוים פוליטיים, תועות וער, ארגוי עזרה יהודיים והייתה גם עיתוות מחתרת

  עפה. 

 - במסגרתה גורשו מהגטו למחות שוים כ", האקציה הגדולההתבצע בגטו הגירוש הגדול או " 1942ביולי 

כסו הגרמים לגטו במטרה לחסלו,  1943באפריל  .ם. בגטו ותרו כמה עשרות אלפי אשיםאשי 300,000

אך יהודי הגטו פתחו במרד. שי ארגוי מחתרת תקפו את הכוחות הגרמיים שכסו לגטו. היו אלו אשי  

". י היהודיהארגון הצבא, ובמקביל אליו פעל גם "בגטוגדול שהיה ארגון המרי ה", הארגון היהודי הלוחם"

וסף על פעילות הארגוים הייתה גם "לחימת הבוקרים" של יהודי הגטו. מי שיכלו, לחמו במעט האמצעים 

שברשותם, ואחרים הסתתרו וסירבו להיעות לקריאות הגרמים. רק לאחר חודש ימים הצליחו הגרמים 

 סופו של גטו ורשה.זה היה להכריז שהכיעו את הגטו. 
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  מהלך

 פתיחה:  . 1

חידון מקוון שעשה בשילוב עם בלימוד עצמי זאת ורשה. עשה  גטולמד היום על חמש דמויות מופת מ

 כולו יחד.

 

  חידון דמויות המופת. . 2

 3-1(שקופיות  הסבר על הפעילות(  

  8-4גטו ורשה ועל חמשת הדמויות שבהן יעסוק החידון (שקופיות רקע על( 

  .על חמש הדמויות. דקות לחקור כמה שיותר  10צות מקציבים לקבוחלוקת התלמידים/ות לקבוצות

 10בתום יתן להפעיל את הטיימר שמופיע בשקופית.  ).9בשקופית מופיעים שוב (שמות הדמויות 

 לחידון.חזור הדקות 

(שיחת וידאו בוואטסאפ) או פשוט  face time -הקבוצות יכולות לפתוח, כל קבוצה בפרד, שיחה ב -

 . על איזו דמותתחקור /בקבוצה יחקורלהחליט מי 

 ה חידה שהתשו)40-10(שקופיות  חידון עצמובלה היא אחת מהדמויות בה ש, בכל שקופית יש

את הרשות לעות. , יקבלו את התשובהשיגידו שיודעים/ות  ה/הראשון ה/. התלמידשלמדו עליהן

 קודה.צדקו, הקבוצה שלו/ה תקבל אם 

 אומרת האם התשובה כוה או לא.שע שקופית הדמויות תופיאחת על של המורה לחיצה אחרי  -

 על מת לעבור לשאלה הבאה כל מה שצריך לעשות הוא ללחוץ על המקש השמאלי בעכבר. -

אם הופיעה השקופית של התשובה השגויה, יש באפשרותך שתי אפשרויות: בפיה הימית  -

לאותה השאלה ויתן לתת יחזיר ", חזרהים. הראשון, "מקש שי של השקופית ישהתחתוה 

 השי, "המשך" יעביר לשאלה הבאה.  לקבוצה אחרת הזדמות לעות על השאלה.

 

 סיכום . 3

  ?ה / הרשימה אתכם/ן, ומדועאיזו מהדמויות סקר 

  ?י אדם להשפיע על המציאות סביבםיתן ללמוד מפעולתן של דמויות אלו על כוחם של ב מה 
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  במצגת שאלות ותשובות

 :מי היה/תה פעיל/ה ומוביל/ה מרכזי/ת בעזרה הסוציאלית העצמית בגטו ורשה? שאלה לדוגמא 

 (עמואל ריגלבלום)

 ?מי מהדמויות עשתה עליה לארץ לקיבוץ עין חרוד (סקהסטפה וילצ'י) 

 ?בו אוכל בצד הארי והביאו למשפחה שלהם/ן בגטומי בתור ילד/ה, ג (סקייורק פלו) 

 :ה יהודית בגטו בכל גדולתהכיתי לר"חלום חיי קם והיה. ז מי אמר/המרדכי  ותפארתה."? אות הג)

 אילביץ')

 ער/ה פחד/ה מהחושך ומכלבים(טוסיה אלטמן)? על מי מהדמויות היה ידוע שבתור ילד/ה ו 

 ים בצורה יוםים ופרטי מידע בין הגטאות השושק, עיתו שא/ה על גופו/ה טוסיה  ומית?י-מי)

 אלטמן)

 ו יודעים היום הרבה על מה שהתרחש בגטו ורשה?בזכות פועלו/ה של מחי א (גלבלוםואל ריעמ) 

 פגש עם תלמידים שהגיעו למכון מורשת ים רבותמי שרד/ה את השואה ובמשך ש? (סקייורק פלו) 

 ?מי הלך/ה ביחד עם ילדי בית היתומים אל מותו/ה (סקהסטפה וילצ'י) 

  ילביץ')( ?18מי מצא/ה את מותו/ה בגטו ברחוב מילאמרדכי א  

  

  מומלץ להיעזר בסרטונים הבאים

  https://www.youtube.com/watch?v=9OfZgsem5gg&t=750sמרדכי אילביץ': 

  www.youtube.com/watch?v=Ip81jXO5LK4https//:טוסיה אלטמן: 

  https://www.youtube.com/watch?v=s9d8SlD7a5U&t=28sסטפה וילצ'ינסקה: 

  w.youtube.com/watch?v=LxlbPYlRnZshttps://wwיורק פלונסקי: 

 10yV5https://www.youtube.com/watch?v=CaGFwfעמנואל רינגלבלום: 

  


