
 
 
 
 

 

 המלחמה והשואה  מהלך ב ברית המועצותיהודי  סיפור שלא סופר: גורל

ברית ההתקפה היבשתית של צבא גרמניה על    –ל"מבצע ברברוסה"  שנים    69  העולםמציין  יוני  חודש  ב

  הרצח   –  הפתרון הסופי  תחילתו שלאת  גם    מבצע זה מציין.  הגדולות בהיסטוריהפלישות  ה, מהמועצות

שליש מקורבנות השואה. חצי מיליון יהודים נוספים נלחמו   , המהוויםית המועצותההמוני של יהודי בר

שואה וב מלחמהב ברית המועצותסיפורם של יהודי  במסגרת הצבא האדום וכפרטיזנים. למרות זאת,

ההיסטורי, האישי  כניות חינוכית השופכות אור על סיפורם ולשם כך פיתחנו שתי ת. דיו וכרמ אינו

שיח של  מגוונות ותמתוד למידה אקטיבית, שלבותכניות מו. התית המועצותוהקולקטיבי של יהודי בר

 .משימות חקרפותחות ו שאלותהצפת דילמות, , קבוצתי

  :שמחים להציע לכם שתי אפשרויות לפעילות חווייתית בנושא זהאנו בבית לוחמי הגטאות 

 ןמוזיאולחוץ מווייתי אפשרות ראשונה: יום פעילות ח

 *מדריכי בית לוחמי הגטאות מגיעים למכינה

האישיות של  המשמעויותבמהלכן נברר את שבמהלך יום הפעילות נשלב מגוון סדנאות חווייתיות, 

חפצים  למסמכים,  ל  חשיפה  –  סדנת ארכיון  :שלנוהסדנאות  ממגוון    שלבניתן ל  סיפורים משפחתיים.

במהלכה נחקור את האירועים שהתרחשו   – "רשומון בעיירה"סדנת . המוזיאוןעדויות מתוך ארכיון לו

סדנה החושפת את  – פעילות חדר חידות אינטראקטיבי. יהרוסולייבעיירה היהודית גלובוקי בב

חוויית משחק ייחודית המשלבת חידות במהלך השואה באמצעות  ית המועצותהעמידה היהודית בבר

יהודים    21לד סוחה, שהציל  ונתמקד בדמותו של ליאופ  –  חסידי אומות העולםסדנת    .אינטראקטיביות

)וסילי   "הספר השחור"ניתן לשלב הרצאה בנושא:  הסתרתם בתעלות הביוב של העיר לבוב.    על ידי

   למה חשוב להכיר אותו?סיפור שלא סופר.  - גרוסמן ואיליה ארנבורג(

 אפשרות שנייה: יום פעילות במוזיאון

 *חניכי המכינה מגיעים לבית לוחמי הגטאות

 במהלכו נדגיש בנוסף למגוון הסדנאות החווייתיות שלנו נקיים סיור מודרך בתערוכות המוזיאון, 

המשתתפים ייחשפו למפה   – : אולם המחנותשואהב ית המועצותיהודי ברתכנים הנוגעים לגורל 

אולם   בידי יחידות האיינזצגרופן. המועצותת בהם נרצחו יהודי ברישחלק מבורות ההרגה ציגה המ

  ועוד.   מדליות  ,מכתביםנים,  יומ  דוגמת,  מברית המועצות  םבפריטים שהיו שייכים ליהודי  נתמקד  –  יזכור

  קשיים ה ית המועצות. העדים מספרים על ברבילדים יהודים  מי שהיו  בעדויותיהם של נצפה  –  יד לילד

חסידי אומות העולם    מעשיהם שלנעמיק ב  –  גלריית חסידי אומות העולם  שחוו וכיצד התמודדו אתם.

 .ת המועצותיכנושא ערכי ורלוונטי לחיינו כיום, תוך התמקדות במעשי הצלה בשטחי בר

הפעילות בתוקף עד סוף  .ע"י בית לוחמי הגטאות . הנסיעה תמומןהפעילות היא ללא עלות*
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