
 
 יהודית רותם /    עד שאבא יחזור 

  

 לפני ההאזנה לספר 

  בעקבותילד אחד שעולמו טולטל רֹוּבי )רוברט( קסטנר, הספר שאנו עומדים להאזין לו מספר על 

 השואה. מאורעות

השואה , נתבונן בציורים המתארים את העולם היהודי במזרח אירופה לפני ולפני ההאזנה לסיפור

חי   ובשהמקום את להבין ושל סיפורנו תקופה לננסה להתחבר . באמצעות הציורים ובמהלכה

 .רובי

שצייר הצייר מאיר אקסלרוד, תמונות  מופיעות . במצגת מצגתה הקרינו לתלמידים את •

 והסברים.  ותרותללא כ

 ולזהות את המתואר בהם. בציוריםלפני ההקרנה הנחו את התלמידים להתבונן היטב  •

לדמיין את העולם האמיתי המתואר בציורים ואת התחושות של הדמויות  בקשו מהם

 המופיעות בציורים.  

 .שתי קבוצותלחלוקה של הציורים להציע  התלמידים בקשו מבעקבות פעילות דמיון זו,  •

 

את ת ואהמקרין יכול לרבעת ההקרנה ) הסברים לכל ציור וסיפוהוהפעם רו על המצגת חז כעת

 . (בלחיצה על "הערות" בסרגל התחתון לתמונות ההסברים

 

 פירוט התמונות במצגת   –   יהדות מזרח אירופה והשואה 

 (1902-1970רוסיה בלראוס וב)צייר: מאיר אקסלרוד, חי ב

 

 : המלחמה   לפני   היהודיים החיים 

  במזרח רבות עיירותב. רבים יהודים גוררותה בהש  לעיירה כינוי הוא "שטעטל "ה – יהודית עיירה

 .  יידישה שפת בעיקר הנשמע וברחובות, התושביםבקרב  רוב היוו היהודים אירופה

 מינסק  בעיר ברחו – בציור) הגדולות בערים  גם כמובן גרו רבים יהודים – מינסק   בעיר רחוב

  פרוץ  עם חיו, "עד שאבא יחזור" הסיפור  גיבור נולד בה, ש(ברטיסלבה) פרשבורג בעיר  .( בבלארוס

 .יהודים 18,000-כ המלחמה

   זוג יהודים במזרח אירופה

 יהודי לעומת זאת) מסורתי אופייני ביגוד  על שמרו אירופה  מזרח מיהודי רבים – יהודי נער

.  שונים  מסוגים במסחר עסקו רובם (.חליפות כמו יותר מערביים בגדים שלבשו, למשל, גרמניה

 . גברים בגדי חנות הייתה, למשל, גיבור סיפורנו  רובי של למשפחתו

 

 : השואה   פרוץ   עם

 טאותגל היהודים מן רבים גירשו הם, לערי מזרח אירופה הנאציםכאשר הגיעו  – (גירוש) אקציה

  .ריכוז למחנה שנשלחת ילדים קבוצת נראית כאן. והשמדה ריכוז למחנות או

https://docs.google.com/presentation/d/1ZTTNG7YgYC6khI-DQtLWPg0XhAESBf15SYU9DbjMNug/present?slide=id.p
https://www.nli.org.il/he/images/NNL03_CJA700427959/NLI_CJA
https://www.nli.org.il/he/images/NNL03_CJA700427933/NLI_CJA
https://www.nli.org.il/he/images/NNL03_CJA700427938/NLI_CJA
https://www.nli.org.il/he/images/NNL03_CJA700427930/NLI_CJA
https://www.nli.org.il/he/images/NNL03_CJA700427892/NLI_CJA


 
 תנאים . במחנות שררוריכוזעבודה ו במחנות יהודים אסירים נראים ציורב – במחנה הריכוז

   . הקשים החיים מתנאי כתוצאה מתו או נרצחו םהאסירי ורוב, ומחלות קור, רעב של איומים

 

ת הציורים הראשונים מתארים את העולם היהודי פני" ו"אחרי": ארבעהתמונות נחלקות ל"ל

במזרח אירופה לפני עליית השלטון הנאצי, ושני הציורים האחרונים מתארים את עולמם במהלך  

: הסגירה  , למשלמצבים רבים שהיו אופייניים ליהודים בשואה אינם מתוארים בציוריםהשואה. 

 , הרג. פרדת משפחות, מחבואבגטאות, רעב, ה

 

 שאלות:

לדעתכם? )במזרח  הדמויות אינן נראות שמחות. מדוע ,השואה גם בתמונות של "לפני" •

 ת ליהודים עוד קודם לשואה(יואירופה היו פרעות, אנטישמיות והתנכלו

"טוש"(,  –בעוד חלק מן הציורים שמתארים את ה"לפני" הם בצבע אחד )עיפרון או דיו  •

עזה בציוריו   וד. מדוע לדעתכם טרח הצייר על צבעוניותהציורים מן השואה צבעוניים מא

 אלה?

 

 על חייו של ילד באותה תקופה: שוחחו, בציוריםבעקבות ההתבוננות 

 ? בו עולים ורגשות תחושות אילו •

 ?בחייו מתחוללים שינויים אילו •

 

אשר  כ  7בסלובקיה והיה בן ש בעיר פרשבורג )ברטיסלבה(, שנולד נאזין לסיפורו של רֹוּביכעת 

  ירו.כבשו הנאצים את ע

 

 לספר   בעקבות ההאזנה 

 

 משפחתו של רובי  :)הצעה א( פתיחה  

לכל  .או מכרי המשפחה בין בני משפחה שונים  בסיפור שהאזנו לו מתוארים טלטוליו של רובי

 אחד מבני המשפחה הנזכרים בסיפור חלק בגלגוליו ובקורותיו.

מידע    מובא  בעץ .עץ משפחהבאמצעות   משפחההדמויות המרכזיות באת ויזואלית  נמחיש בדרך

.  ו של רובישל הדמות בסיפור החלקבסיסי על כל דמות. התלמידים יוסיפו מידע משלהם על 

 אפשר להכווין אותם בשאלות: 

 מה השפעתה של הדמות על חייו של רובי?  -

 ות קשורה לסיפור בריחתו?הדמ כיצד -

 )אהבה, דחייה, אמביוולנטיות( ומדוע? מהו יחסו הרגשי של רובי אל הדמות -

 

 

 

https://www.nli.org.il/he/images/NNL03_CJA700427888/NLI_CJA
https://view.genial.ly/5e30584c896b2c653e53545b/guide--


 
 המסע של רובי :  פתיחה )הצעה ב( 

וניזכר בקשיים   שעבר מסלולהנעקוב אחר רובי עבר מקומות רבים, והחליף שמות ומשפחות. 

 בכל מקום.  שעמד בפניהם

 

 הציגו את המפה, ובכל מקום בקשו מהתלמידים להיזכר בפרט הקשור למקום )מה היה הכינוי של

? כיצד חש שם? מי מבני משפחתו היה איתו? האם  שלו  מי היו המארחים ?רובי באותו מקום

 אירוע משמעותי?(אירע שם 

יש לעבור בין המקומות באמצעות לחיצה על החץ. בחלק מן המקומות יש תצלום שניתן להציגו  

 בלחיצה על הסמן. 

 

 רשימת המקומות: 

 יהקב  לוֹ בס  ( הב  ל  טיס  ר  ּב  )רג ּוּבש  ר  פ  בית הוריו ב •

 אני 'בטֹופֹולצ  בית הסבא ברנרד וסבתא ברטה  •

 –בדרך לשם קיבל את שם בן דודו   ,בהונגריה טש  פ  ד  ּוּבלה ודוד אלי בט  ביתם של דודה ס   •

 . בנדי שטיינר

 ש דּוג  ר ה  ט  שם כונה פ  , (רג  וֹ עם הכלב ּב)בהונגריה ג  מ  ק  'צ  מט בכפר ק  י נ  'זּו'ה וזל  ּו'ביתם של ג •

אּוּבי ביתם של דודה  • צ'י ודוד ט   ואחיונדי עם בן דודו ּב  , בהונגריהט ש  יפ  שטיינר בכפר אּוא 

 חזרה לבודפשט לדודה סטלה •

, ראש הנקרה, טורקיה, יוון, פיה סוֹ , טש  ר  ק  ּוּב, בודפשט: עליית הנוערמסלול המסע עם  •

 ה השמדהשמו של ילד שכנראה נלקח למחנ, בנסיעה הזו קיבל את השם אשר ברוך .עתלית

 . ורובי קיבל את הסרטיפיקט שלו

ואימץ את שם  , משה –שינה את שמו לשמו העברי . בבית דודו, סיום המסע  –תל אביב  •

 .)על שם סבו( בר יודא –המשפחה של דודו 

 

זו ולהוסיף לה תצלומים שמצאו ברשת. מומלץ לעשות מו ליצור בעצמם מפה כ מהתלמידיםנבקש 

 .  StoryMapזאת באתר 

 

 הנחיות לעבודה באתר: 

 פתיחת מפה חדשה 

יש   –, ואז להירשם עם חשבון גוגל )אם אין חשבון גוגל Make a StoryMapפתור יש ללחוץ על כ

 (, לתת שם למפה, ולאשר.Newלפתוח לשם כך(. יש לפתוח מפה חדשה )

כאשר נפתח הדף הראשי של המפה, יש למלא את כל הפרטים שמעוניינים בהם: כותרת המפה, 

טקסט הקדמה. תמונה מהמחשב(, וכן  תצלום פותח )אפשר להזין כתובת של תמונה או להעלות

אפשר   Optionsמופיעה מפת העולם, שבה יסומנו המקומות הנבחרים. בכפתור הראשי בדף 

https://view.genial.ly/5e315460896b2c653e538d95/learning-experience-challenges--
https://storymap.knightlab.com/


 
של צבעי  עיצוב )למשל עיצוב רחובות, וגם הסימון , הצבע –לקבוע את השפה ואת מראה המפה 

 .(מים

 הזנת המקומות 

ל יש ללחוץ על סימן ה+ עם ההתוויה כעת יש להזין את כל המקומות שיסומנו במפה. בצד שמא

Add Slide נפתח דף דומה מאוד לדף הפתיחה. בתיבת החיפוש המופיעה על המפה שבראש הדף .

יש להזין שם של מקום ולבחור מתוך הרשימה. אפשר לנסות בעברית או באנגלית. אפשר להזין  

ת עם כפתורי הזום , תוך התקרבות והתרחקובמפה זת הסימון למקום המתאיםמקום על ידי הז

בצד שמאל. מומלץ להוסיף לכל מקום תמונה, כותרת ומידע. אפשר לשנות את מראה הסמן  

 והרקע באמצעות הכפתורים בתחתית הדף מימין. 

את המידע   מעוניינים לציין במפה. יש להקפיד לשמורבדרך זו יש להוסיף את כל המקומות ש

במרכז למעלה.  Previewם יש ללחוץ על . כדי להציג את המפה שלכSave –בכפתור התכלת 

 . Editבעזרת החיצים ניתן לעבור מנקודה לנקודה. כדי לחזור למצב עריכה לחצו על הכפתור 

 מימין למעלה. Shareאפשר לקבל קישור למפה בלחיצה על כפתור 

 

 סיכום 

והגיע לארץ. רבים מבני משפחתו   ממוראות השואה ניצלש  של רוביבמסעו הסיפור מתמקד 

 .  בשמם האמיתינזכרים הם בספר  – מורחבת לא ניצלו ונרצחו בשואה. חשוב לזכור גם אותםה

אפשר לבחור  . שנספה במיידנק אלפרד אברהם קסטנר –אביו של רובי  ננציח את זכרו שלאנו 

 ן הרעיונות הבאים: בימתאים מ אופן הנצחה 

 בבית הספר או בכיתה קט הנצחה פרוי -

 התנדבות עם ניצולי שואה  -

רת עטיפות לנרות נשמה לזכרו ולזכר קרבנות שואה אחרים כמו בני משפחה של  יצי -

כפי   מאפייניו האנושייםאת  תארלו, מילים לזכרו על העטיפות אפשר לכתוב התלמידים.

 . שעולה מן הספר

 


