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  : כתבו

  י"רכזת נושא השואה בשפ, CBT יועצת חינוכית ופסיכותרפיסטית - מיכל לב
  .ח תל אביב יפו"מנהל שפ' ס,  פסיכולוג חינוכי-משה אלון 

  
נושא השואה עולה לעתים קרובות ברבדים ובהקשרים שונים של סדר היום החברתי 

גלוי ו ישירהן באופן , יום יוםחיי הנושא בפים להשלכות של הילדים ומבוגרים חשו. בישראל
ההקשרים של עבר והווה , מאבקם של הניצולים לקבל את כספי הפיצויים: והן באופן סמוי

, יום השואה, ביקורה של קנצלרית גרמניה ונאומה בכנסת, בעת פינוי יישובי גוש קטיף
  .  ועוד הצפירה,הטקסים, האומנות

והם נחשפים אליה מידי שנה שואה איננו זר למציאות של ילדי ישראל עיסוק בנושא הה
וסופה של התקופה ,  המן הרשעמידי ו היהודיםבה ניצל, בתקופה מורכבת שתחילתה בפורים

  .ל ויום העצמאות"הוא ביום הזיכרון לחללי צה
 מסמך זה מתייחס להיבטים הרגשיים אשר חשוב להיות מודע אליהם בתקופה רגישה זו

  .בהתבוננות ובליווי של הילדים, טרתו לתת כלים אשר יסייעו בדרכים להעלאת הנושאומ
  

המבוגרים . מזמנת דיון בנושאים רגשיים מורכביםבגיל הגן התעסקות בנושא השואה 
ואולם עבור הילדים מדובר בהתמודדות קשה יותר כיוון , והילדים מעורבים באבל קולקטיבי

עולה בנו , כאנשי חינוך. היכולת הקוגניטיבית להתמודדותהניסיון ו, שחסרים להם הכלים
נושא השואה חושף את , ואכן. החשש לדון עם ילדים צעירים על תכנים של מלחמה ומוות

  . לדים קושי רגשייואלה עלולים ליצור ב, רוע וזוועות, התלמידים לחוויות של אימה
התחושות יועברו על ידי האופן בו מידת החרדה שיחושו התלמידים היא גם תולדה של 

  ). גדול ועודאח, סב, הורה (איתםמשמעותיים הנמצאים המבוגרים הושל , הגננת ביום זה

 בהפחתת גננתהיערכות נכונה לשיעור העוסק בנושא או ליום המוקדש לנושא תסייע ל
ככל שגילאי הילדים . מאידך, חיבור של התלמידים לנושאתועיל ליצירת ו, מצד אחד, החרדה

לדים לא בהכרח יוכלו יגם אם ה. חשיבות רבה והשפעה על תחושתםאיש החינוך ר יותר לצעי
אחראי אשר -עבורם יהיה מאד משמעותי הימצאותו של מבוגר, להבין את הנאמר ומשמעותו

 גננותשחשוב ל, מכאן. את תמיהתם, את אי הבנתם, יהםמשדר יכולת להכיל את חרדות
אך , )ייבחרו בזהירות ובקפידהאלה ו (הן חשובותלדעת שהמילים שיבחרו והפעילויות 

   . ויכולתם להעניק להם תחושת מוגנות הגןלדייעצם נוכחותם ליד היא יותר  החשוב

, בקריאהאו כתובות , עצמם במילים מדוברותבגיל הצעיר היכולת של הילדים להביע את 
, בניית פסל(יל בנושא אישיות או לתת ביטוי יצירתי פעגם מוגבלת ולכן מומלץ לערוך שיחות 

    ).מכתב או ציור להנצחת ילד בשואה ועוד, שותפות בפינת הנצחה, ציור
  

 עומס רגשי עקב החשיפה תרייצלבין  תניטכעילות גננת הוא לווסת בין פשתפקיד ה, מכאן
 בנוסף לכך עליה. לרוע האנושי ולסיפורים אישיים קשים, למלחמות, למוות, לעצב, לאבל

  .  רבה על ידי הכלה ולגיטימציה למגוון הרגשות שנושא זה מעוררלהגיב ברגישות
  

. ..אי שקט ועד בכי, ם ינועו על הרצף שבין אדישות ועד צחוקילדייש לשער כי תגובות ה
אלא הן משקפות את , תגובות אלה אינן מעידות על זלזול או אי הכרה בחשיבות הנושא

 של גננותולכן המסר ל. שירה עם הנושאהצורך של התלמידים להגן על עצמם מהתמודדות י
גם , הגילאים הצעירים הוא שכמעט בלתי אפשרי לצפות מילדים לעכל הנושא ולהבינו

 הוא להעביר הנושא באופן שהילדים יחוו גננותמה שמצופה מה. למבוגרים הדבר קשה מאד
. לי חרדיםאו,  להכיל הנושא ולהיות עם הילדים בזמן שאולי יהיו מבולבליםותכמסוגל ןתוא

הילדים צריכים . לא פחות ממציאת הנוסח המתאים או הצלחת הפעילות, חשוב להיות אתם
לא , לא מובן,  דיברה איתם על משהו מפחידגננתתישאר החוויה שהשבזיכרון שלהם 



נעשה תוך ר על תכנים קשים ובידהתה איתם עם תחושה ש/ה היהוא/אבל היא, אפשרי
   .של הכלה והתבוננות על כל אחד ואחד, נת חוויה של מוגנות יחסיתינת
  

   ? על יום השואה בגןנדברכיצד 
  

מהחיבור האישי גם הנובעת , שונות רבה בהתייחסות לנושא השואה בקרב הגננותקיימת 
יש גננות . המקצועיים והאישיים, ומאופן ההתמודדות של הגננת עם הנושא במהלך חייה

אחרות הגיעו ממשפחות של . פורי השואהאשר חוו תופעות של פחד וחרדה בעקבות סי
המעורבות . חלק מהגננות אינו נצר למשפחות של ניצולים. ניצולים וחוו כאב גדול ביום זה

רצף ניתן העל פני  .בקרב גננות, לעתים הפוכות, האישית לנושא עשויה ליצור תגובות שונות
  בנושאעסוקליחות לש לצד תחושת,  ניתוק רגשי ונוקשות כלפי הנושאלמצוא תגובות של

במקרים של ניתוק .  את ההתפתחות הרגשית של הילדיםמתתואבהכרח לא ש, בהרחבה
ועלול להיווצר פער בין החוויה הרגשית , רגשי המסר שיועבר עלול להיות לא מותאם

ההגזמה בפרטים ובתיאורים עלולים ליצור , מאידך. שמועברת לבין המסרים הלא מילוליים
. ?האם זה יכול לקרות גם לי ולמשפחתי: שאלות כגוןלהעלות ו,  הילדיםהצפה וחרדות בקרב

  
ובד , היא של סיפור חוויות תוך הימנעות מלתאר מצבים קשיםהמומלצת הגישה הכללית 

  .סיפורי האומץ וטוב לב, הצלה,  של הישרדות–בבד הדגשה של סיפורים מביעי תקווה 
 יש .פחדלם לחרדה ווגרללא על מנת  , עם הילדים על רכבות ועל תאי גזיםמומלץ לדבר לא 

   .ו בשואהרפורים על משחקים שעזידרך סולספר על התקופה , הילד עצמושל עולם ה מלצאת
שות לעאפשרי גם . ? איזה צבע מביע צער'  לדוג– על רגשות באמצעות צבעים ניתן לדבר

. ?כשאתה מפחד איך אתה מתגבר,  לדוגמא –קישור לרגשות עמם מתמודד הילד כיום 
  .שימוש בכוח הפנימי של הילד , כלומר

יש דף אצל גננות (חלק מהגננות משתמשות בערכה של יד ושם וכן נעזרים בהנחיות כלליות 
  )אשדוד

מהן השאלות קודמות והשנים מהסיפורים מהזוכרים מה הילדים לבדוק אצל דרך נוספת היא 
  .דרכן אפשר לזהות את ההתמודדות ואת ההבנה של הנושא, בהקשר זה עולות אצלןה

י הבעת רגשות של שותפות "היא ע,  הדרכים להתמודדות יעילה עם נושא השואהאחת
תורמת לתחושת , דים לעשות מעשה אקטיביליהזמנה של ה. גןשיעלו ב" ביחד"ותחושת 

עושים  לדעת מתי ה/לדילכן על ה. נפשיהחוסן ה החיבור והשייכות ובכך יש בה יכולת לחיזוק
  . מה ומי אחראי על מה וכמה זמן תיערך הפעילות

  
. רק הפעולהבהם היה תעביר שעורים מעניינים סביב הנושא שלא שהגננת תחשוב , לסיכום

השיח יהיה מוגן . שלא יהיה עומס ולא תהיה הצפה. שלא תהיה הפרדה בין רגש לקוגניציה
בהתאם להיכרותו על הילדים ועם , יגלה רגישות רבהוהמבוגר יהיה אחראי על ניהול הדיון ו

  .התכנים עמם מתמודדים בחיי היום יום שלהם
  

  עיצוב הסביבה הלימודית ביום השואה
 מבחינת ייחוד ויזואלי של פינת זיכרון ושל הפעלות ומסרים –יש הכנה רבה בגן ליום השואה 

מפה לבנה עם רצועה ,  ששה נרות נר זיכרון או–בכל גן יש פינת זיכרון . שמועברים לילדים
  .שחורה

  
   שמועברים לילדי הגן באמצעות הסיפורים על יום השואההמסרים 

לצד גישה המדגישה , מהצגה מציאותית מאד: יש מגוון של גישות ודגשים של הגננות השונות
יש המסבירות , ה"יש המדגישות את העובדה שעם ישראל נבחר על ידי הקב. את האמונה
  . וזו הביאה לרצון לכלותם, של היהודים במסחר ובכל דבר הביאה לקנאהשהצלחתם 

ואחרות מציינות את החיבור לעצמאות , גננות אחדות מדגישות את הביטחון ואת האמונה
  .במיוחד לאור ימי הזיכרון והחג הסמוכים, שואה ותקומה–ולהקמת המדינה 

  .ם שעדיין חיים בקרבנוכבוד גם לניצולי, יש גננות המדגישות במיוחד את הכבוד



האמונה בטוב ,  ששואה לא יכולה לקרות שוב, כמעט לכולן חשוב להעביר מסרים של תקווה
  .למרות הרוע הבלתי נתפש, חיזוק האמונה והתקווה, ליבו של האדם

זאת מבלי לחשוף , חלק מאיתנו, מסר נוסף הוא שחייבים להתייחס לנספים כי הם אחים שלנו
  .ם של סיפורים קשיםאת הילדים לתיאורי

  היבט הרגשי  התייחסות ל-יום השואה 
  

 מיכולת שונה של הגננות , אולי,הנובעת, קיימת שונות רבה בהתייחסות לנושא הרגשי
בשל הקושי שבסמיכותם של או , עקב תפיסות מקצועיות מגוונות, להתמודד עם נושא השואה

ולי גיל זה אינו מתאים מבחינה וכן מתוך החשיבה שא, ל"ימי הזיכרון לשואה ולחללי צה
  .ס היסודי"התפתחותית ועדיף שיעסקו בכך בביה

ניכר כי יש יותר עיסוק בעובדות ופחות ברגשות וכי מסרים רבים מועברים הם מסרים בלתי 
  .מילוליים אשר יש מקום לתת עליהם את הדעת

בור לעולם של תוך חי, חלק מהגננות עובדות עם הילדים על עולם הרגשות שלהםמצאנו כי 
   .קשיים היומיומיים וכמובן לכוחות/הפחדים

יש מודעות לכך שיום השואה מעלה התמודדות קודמת עם מוות ואבדן דמותם של סבים 
כגון הורה ,  בחייהםילדים אחדים מתמודדים ביום זה עם קשיים נוספים .וסבתות שנפטרו

  .אב שנהרג, חולה נפש 
שונות ביכולת שלה להתמודד עם הנושא המורכב מאד החיבור הרגשי של הגננת והש, מכאן

  .  ביום זהלידי ביטויבאים מאד 
  

, בדיון על נושא השואה יש לגלות ערנות ורגישות לתלמידים שונים וללוות אותם גם בהמשך
 םמי שה: כגון ( לנושאות רגיששיגלוהיו תלמידים תכן שייש להביא בחשבון שי. במידת הצורך

  משבר משפחתי בעת האחרונהום במיוחד או שעברמימי שמופנ, שואהדור שלישי לניצולי 
אשר יוכלו לסייע , הגןפסיכולוג /יועצת לשם כך חשוב שהתכנית תועבר בשיתוף עם . )ועוד

  .ליווי מתאיםיאפשרו באיתור תלמידים אלה ו
  

לעתים (חו חרדות ופחדים בעקבות יום השואה פת של ילדים ש מקריםיתיאורניתוח מתוך 
שמאד קשה לנו לגלות את הדברים כיוון שהילדים הבנו , )בעקבות השתתפות בטקספילו א

שינוי בתגובות הילדים ובהתנהגותם יכול לתת . גננתאת ההורים או משתפים את הלא תמיד 
ולכן עולה הצורך במעקב ובליווי גם לאחר , אינדיקציה לתהליך הפנימי שעובר עליהם

.התקופה
לדעת האם התקופה אמצעי הטוב ביותר  של הגננת עם הילדים הוא ההקשר היומיומי ההדוק
חשוב לדעת מה הבינו הילדים מהנושא ומהתקופה ולנסות לעבד אתם . אכן לא עוררה קושי

 וניתן לשתף אותם גם להורים יש תפקיד חשוב במעקב. אופן פרטניבגם , את הדברים
בהם אזורים ב, ואחרון. יתולבקש אף מהם לצפות בתגובות ובמחשבות של הילדים בב

 מומלץ שדרותבעוטף עזה וכגון ב, מתמודדים הילדים והמבוגרים עם מצב חירום מתמשך
, עם סיפור השואההמתמשך  היומיומי למפגש הזה של הסיכוןייחודיים וליווי לתת התייחסות 

  .בהתאם להנחיות שהוזכרו
 
  
 


