
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבע דגן מעלה את -בת
 חוויותיה של נערה 

 ָארּור ַהדְִּמיֹון                      , בָּרּוְך ַהדְִּמיֹון
                      עדות לחיים                                                      

 

 נקודות לדיון בשיח הומניסטי             
 שבע דגן-בת- מחברת שירי העדות 

 שבע דגן-בת: כתיבת נקודות לשיח הומניסטי
                           ברכה גולדברג

 
 
 
 

 יעקב גוטרמן- איור 



 .הכתוב מכוון לבנות ולבנים במידה שווה

 שיח הומניסטי- ארור הדמיון , ברוך הדמיון

 

 

 

פדגוגית -פיתחה גישה פסיכו. פסיכולוגית ומחנכת, שבע דגן-בת
 .להוראת השואה

שבע דגן מעלה את -בת" ארור הדמיון, ברוך הדמיון"בספר 
, חוויותיה של נערה המתבגרת במחנות ריכוז תחת הכיבוש הנאצי

 .במסכת שירים תיעודיים ומקוריים
 

פיתחה גישה , ספר יסודי-מחנכת ומורה בבית, ברכה גולדברג
 . דידקטית להוראת השואה-פדגוגית

הוראת השואה - היות אדם (ל)כתבה את תכנית הלימודים 
 .בראייה הומניסטית

 

                 

 שירי העדות מזמנים דיון הומניסטי המשלב מתן מידע אודות 
 .החיים במחנה ריכוז בתקופת השואה והשמת האדם בלב השיח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכרה נפשית  .קיום תודעה
בתחום רוחני 

 .מסוים

. דברי הסבר
 .אינפורמציה

בקיאות 
בעקבות עבוד 

  .מידע

כלל החוויות 
. המוכרות לאדם

במצב מסוים 
 .וברגע מסוים
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 -  הכותר= שם הספר 

ְמיֹון רּוְך ַהּדִּ ְמיֹון, ּבָּ רּור ַהּדִּ  אָּ
 

 .בלבד (הכותר=)בשלב זה יש לחשוף את שם הספר  - פנייה למורה

 .הבא תימוכין לדבריך? ידובר בספר, לדעתך, על מה* 
 ?מה מפתיע אותך בשם הספר* 
 ?מה היית רוצה לדעת או לשאול בעקבות קריאת שם הספר* 
 ?למה הם מכוונים? מה תפקידם? מה דעתך על הניגודים בכותרת* 
 ?במה ברוך ובמה ארור הדמיון: שער* 
 תאר מצבים בהם הדמיון יכול להיות ברוך ומתי עלול להיות * 

 ?  ארור
 

 .בשלב זה יש לחשוף את כריכת הספר - פנייה למורה
 
 ?אלו פרטי מידע באיור* 
 ?אלו רמזים באיור מובילים אל הרעיון המובע בשם הספר* 
 
 
 
 

 כ
 קול הספר
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ֹאל ש ְ ים לִּ הִּ ּתַ ש ְ  9מ "ע, ַלּמִּ

 .ל-א-סמן את המילים השייכות לשורש ש* 
 ?כמה מילים סימנת. ספור את המילים שסימנת* 
 ? יש משמעות*7מתי פגשת בתיאור אירוע בו למספר * 
 אתר ומיין את המילים המתארות . בשיר מתוארים זמנים* 

 .ומרמזות על זמנים/   זמנים 
 בחר בדרך לא מילולית להציג את :  * הזמנה לתערוכה* 

 .  בהתאם לרוח השיר,                    הזמנים
 .הכן את המיצג                 * 
 .כתוב דף הסבר למיצג                 * 
 .הצג את המיצג בתערוכה הכיתתית                 * 
 .צרף את דף ההסבר לקטלוג התערוכה                 * 

ֹאל"השווה את תיאורי הזמן בשיר *  ש ְ ים לִּ הִּ ּתַ ש ְ  עם תיאורי " ַלּמִּ
ל ְזַמן"  הזמן בשיר  ּלֹון ש ֶׁ  . 44-43מ "ע, "מִּ

ֹאל קורא לקורא לפעול- השיר *  ש ְ ים לִּ הִּ ּתַ ש ְ  . ַלּמִּ
 ?לעשות, הקורא, מצופה ממך, לדעתך,   מה

 ? מה בולם או מונע מהקורא לבצע את המצופה ממנו* 
 אתר משפטים שמחזקים את ? כך לשאול היום-מדוע חשוב כל* 

 .  דבריך
 שבעת ימי "ולרעיון " שבעה"יש להתייחס למושג  - פנייה למורה *

  ( לתקומהרגשי ותרבותי, פיזיממוות = )ולשילובם ".                  בריאה
 .מנהגי אבלות בשבוע הראשון לאחר מותו של קרוב= שבעה              

 .ך"פי התנ-על, הזמן בו נוצר העולם=                     שבעת ימי בריאה 

 בעקבות אדם 

       עדות לעד
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 124-123מ "ע, שבע דגן-בת

 .שבע דגן-בת, קרא את המידע אודות המחברת* 
 כתוב שאלה במעוין - ארגן את המידע בתרשים זרימה פעיל * 

 .                                                    וענה עליה במלבן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  בקטע מתוך השיר "עדות"כיצד בא לידי ביטוי המושג * 
ֹאל   ש ְ ים לִּ הִּ ּתַ ש ְ  ?ַלּמִּ
 

ֲאלּו ַהּיֹום    ש ַ
י ַהּיֹום    ּכִּ

ת ֵעדּות מֶׁ  .  עֹוד ַקּיֶׁ
ֲאלּו ַהּיֹום    ש ַ

ר חָּ י מָּ    ּכִּ
ְפרּות ה ַרק סִּ ְהיֶׁ    ֹזאת ּתִּ

ה ֹונֶׁ ּבּוד ש     אֹו עִּ
נּות ְרש ָּ  .  אֹו ּפַ

 

 התחלה

 סוף
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 שם הפרקים בספר

 .                     בשלב זה יש לחשוף את שמות הפרקים - פנייה למורה

 .                כל ילד יבחר בשם פרק אחד

 
 ?אלו ציפיות מעורר בך שם הפרק שבחרת * *1שלב 

 
 

 .בשלב זה יש לחשוף את שמות השירים שבכל פרק - פנייה למורה
 

 ?אלו תחומי חיים באים לידי ביטוי בפרק שבחרת * *2שלב 
 ?מה תרומת תחומי החיים שאיתרת לעדות       * 

 
, להכין כרטיסים לכל פרק בספר: הצעה דידקטית - פנייה למורה

 - לדוגמא 

 2שלב  *                                  1 שלב *

 

 

 

 

 

 נגיעות    

 דוגמאות לשיח הומניסטי
 בעקבות השירים

 לא רק השם שנתנו ההורים     מחירה של תמימות               

 המבט                      איך אכלו שם לחם

 Dios, no kiero murirבתא הכלא                  

 הזכות ללחם לבן             מעין מגדל בבל

   מבוא לתורת הלשון
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ים ְתנּו ַההֹורִּ ּנָּ ם ש ֶׁ  13מ "ע, לֹא ַרק ַהש ֵ

 ?למי מעניקים שמות* 
 ?מדוע מעניקים שמות* 
 ?מי העניק לך את שמך* 
 ?מה משמעות שמך* 
 ?מדוע? האם יש לך שם נוסף* 
 ?אלו שמות מופיעים בבית הראשון בשיר* 
 .*השמות מרמזים על ארצות מוצא האנשים* 

 מהן ארצות המוצא של האנשים ,   ברר עם בני משפחתך
 .  ששמם מוזכר בבית הראשון

 להשתמש בשמות , שבע דגן-בת, בחרה המחברת, לדעתך, מדוע* 
 ?  אלה

 מהו הצו המתקשר ". צו"בדוק במילון את פרוש המושג * 
 .תאר את הצו המתואר בשיר במילים שלך?   לשמות היהודים

 ?אלו רגשות התעוררו בקרב היהודים נוכח הצו- שער * 
 איך תרגיש אם יאלצו אותך להוסיף שם שיהיה שם משותף * 

 קבוצת כדורגל שאתה , תנועת נוער: לדוגמא)  לקבוצה אליה אתה שייך 

 ? מדוע('דייר ברחוב בו אתה גר וכו, ספרך-בית,   אוהד
 
 

 

 מהונגריה- ָמְנִסיָקה : מקור השמות *

ָה   מרוסיה-                יָש 

 מהולנד-                ְפרֹואּוֶקה 

 מרוסיה-                ָנָטָשה 

 מפולין-                ַאְנֶטק 

 .מגרמניה-                ּפֶֶטר 
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ה ֵזרָּ  28מ "ע, ַעל ַהּגְ

 ?"גזרה"מה פירוש המילה * 
 ?אלו גזרות אתה מכיר* 
 ?באיזה הקשר פגשת את המושג* 
 ?מה מרגיש מישהו שגוזרים עליו גזרה* 
 איזו גזרה היא הקשה ביותר בעיני ; קרא את הבית הראשון* 

 ?מדוע? שבע דגן-בת,   המחברת
יט ה ְלַהְחלִּ ש ֶׁ    קָּ

ם יֹוֵתר יב ש ָּ ְכאִּ ה הִּ  ,  מָּ
רֹועַ  ר ַעל ַהּזְ ְסּפָּ    ַהּמִּ

ר ַאֵחר בָּ  .  אֹו ּדָּ
י ה לִּ ְדמֶׁ ם ּזאת נִּ    עִּ
ר בָּ ל ּדָּ ה ּמּכָּ ש ֶׁ ּקָּ    ש ֶׁ
ר עָּ ְבַדן ַהש ֵ ה אָּ יָּ  .  הָּ

 ?לאלו שינויים רגשיים גרמה הגזרה* 
 ?עם אבדן השיער, שבע דגן-בת, כיצד התמודדה המחברת* 
 ? שבע דגן השתנה-בת, האם הדימוי העצמי של המחברת* 

 .הסבר את הסיבות לכך?   כיצד
 . תקווהסימנישתי השורות האחרונות בשיר מבטאות * 

בּוי  ...  ב חָּ ּלֵ ּבַ ּתֹו ַהֲחלֹום ש ֶׁ  ְואִּ
ּכּוי,   אּוַלי  ?אּוַלי ֵיש  עֹוד סִּ

 חרף ,   איך ניתן להסביר את סימני התקווה בבית האחרון
 ?  הגזרה המתוארת בשיר
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ם ה+   ?   ַהֻאְמנָּ ילָּ ה ְרגִּ אָּ ַמֲחרָּ  59, 56מ "ע, ּבְ

 " ?האמנם- "יש להתייחס בדיון בחלק השיר  - פנייה למורה
 .הטקסטים מצורפים. במלואו" במחראה רגילה"                ובשיר 

 

 .הפרק מתייחס לתנאים למימוש צרכים קיומיים בסיסיים
 ?אלו צרכים קיומיים אתה מכיר* 
 ?מה צריך כדי לממש את הצרכים הקיומיים שתיארת* 
 ?באלו תנאים קיומיים אתה חי* 
 ? האם קרה שמנעו ממך את קיום הצרכים הבסיסיים* 

 ?איך חשת-   אם כן 
 ?מדוע-   אם לא 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ותיאורך, שבע דגן-בת, עמוד על הפער בין תאור המחברת* 
 שער מדוע . שבירת חרוז-  אמצעי אמנותי ?האמנםבשיר * 

 .להשתמש בשבירת חרוז, שבע דגן-בת,   בחרה המחברת
 
 

ה ילָּ ה ְרגִּ אָּ ַמֲחרָּ  ּבַ

ה ילָּ ה ְרגִּ אָּ ַמֲחרָּ ם ּבְ  ּגַ
ה ֵאלָּ ְ י ַהש ּ ה ּבִּ רָּ ּקְ  נִּ

ים כִּ רָּ ֹות ַהּצְ ר ַלֲעש  ְפש ָּ  ֵאיְך אֶׁ
ים נִּ ה ּפָּ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָּ  .מּול ּכָּ

ת ַהּכֹחַ  ְמֹצא אֶׁ  ֵאיְך לִּ
יש  לֹא נֹוחַ  ּלֹא ְלַהְרּגִּ  ?ש ֶׁ

פּוי ב ַהּכָּ ּצַ ל ַלּמַ ּגֵ ְסּתַ  ֵאיְך ְלהִּ
לֹות ּפָּ ף ַהַהש ְ ו ֵחרֶׁ ַעְכש ָּ ת הָּ ְחיֹות אֶׁ  ֵאיְך לִּ

רֹוד ש ְ ּכּוי לִּ ֹמר ַעל סִּ ש ְ ֵדי לִּ  !ּכְ

ם  ?ַהֻאְמנָּ
 

ר ם ְמֻדּבָּ ים ֲעֵליהֶׁ רִּ בָּ ין ַהּדְ  ּבֵ
ר בָּ עָּ ן הֶׁ גּום מִּ ק עָּ רֶׁ ח ּפֶׁ ּכַ ש ְ  ,נִּ
ים ֹוְכחִּ ם ש  לֹא ְסתָּ א ש ֶׁ  :נֹוש ֶׁ

ים כִּ רָּ ת ַהּצְ ּיַ  .ֲעש ִּ
 

ה א ּכֹה ְטעּון ְמצּוקָּ ר ַהּנֹוש ֵ ֲאש ֶׁ  ּכַ
ה יקָּ תִּ ר ש ְ ש ֶׁ יבֹו קֶׁ ר ְסבִּ ְקש ַ  .נִּ

ים טִּ ְפרָּ ר לִּ בָּ עָּ ת הֶׁ ת אֶׁ טֶׁ ּפֹורֶׁ י ש ֶׁ  ַוֲאנִּ
ים טִּ בָּ ַלְמרֹות ַהּלְ  מֹוֵצאת ש ֶׁ

אּוי ם רָּ א ּגַ אּוי ַהּנֹוש ֵ  רָּ
ּטּוי ַעם ּבִּ ל ְולּו ּפַ  .ְלַקּבֵ

ה ְמבּוכָּ י ּבִּ  .ַוֲאנִּ
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ְמיֹון רּוְך ַהּדִּ ְמיֹון, ּבָּ רּור ַהּדִּ  69מ "ע, אָּ

 באשר , שבע דגן-בת, השיר מתאר את רגשותיה של המחברת* 
 .  לדמיון

 הסבר את ? (ברוך או ארור)  עם איזה תיאור אתה מזדהה 
 .  בחירתך

 .הוסף איור לשיר* 
 . קרא את השירים שבפרק* 
 .אתר את נקודות הברכה שבדמיון* 
 , שבע דגן-בת, כיצד נקודות הברכה שבדמיון עזרו למחברת* 

 ?  להתמודד עם המציאות
 הסבר את . לייצג את הפרק, לדעתך, בחר בשיר אחד שיכול* 

 .  בחירתך
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ABCיץ ל אֹוְשוִּ  94מ "ע,  ש ֶׁ

 ?על מה מספר השיר* 
 חיים במחנה: פי ההכללות-אתר ומיין את המושגים על* 

                                     מבנה המחנה
                                     דמויות
                                     אסורים
                                     תחושות
                                     ערכים

 ?מה מטרת השיר* 
 .ולקסיקון/ השווה בין מטרת השיר ומטרת מילון* 
 ?מדוע כתבו ושרו את השיר במחנה* 
 ?לכתיבת מילות השיר" לכובע שלי"מדוע נבחר לחן השיר * 
 ?מה תרומת השיר כעדות* 
 . השיר מהווה מרד* 

 .הסבר את קביעתך?   האם אתה מסכים עם הקביעה
 .נסה להוסיף אייקונים או סמלים לכל אחד מהמושגים* 
  8-7מ "בע, שבע דגן-בת, קרא את דברי המחברת* 

 -   ואת השיר 
ים ים ּבֹוֲערִּ נִּ ְבש ָּ    מּול ּכִּ

ים רִּ בָּ י ּדְ ַמְדּתִּ  .  לָּ
ירֹות ְתבּו ַאּסִּ ּכָּ ים ש ֶׁ ירִּ י ש ִּ ַמְדּתִּ    לָּ

ילֹות ּלֵ ר ּבַ תֶׁ ּסֵ    ּבַ
ה מָּ ְנקָּ י ְולִּ רִּ ּטּוי ְלמֶׁ  ,  ּבִּ
ה מָּ חָּ קֹור ְלֹכַח ּוְלנֶׁ  .  מָּ

ם עֹולָּ ים ּבָּ רִּ בָּ ש  עֹוד ּדְ ּיֵ י ש ֶׁ ַמְדּתִּ    לָּ
מם יָּ יש  לֹא יּוַכל ְלַהֲחרִּ אִּ  .  ש ֶׁ

ם ילּו ש ָּ  .  ֲאפִּ
 בחרה להוסיף את השיר , שבע דגן-בת, המחברת, לדעתך, מדוע* 

 ?בפתיחת הספר, "דבר המחברת"  ל
 ?לשיר, שבע דגן-בת, מה מוסיפים דברי המחברת* 
 



 .הכתוב מכוון לבנות ולבנים במידה שווה

 שיח הומניסטי- ארור הדמיון , ברוך הדמיון

 

 
   
 
 
 

                                    
                       

                             

 

 

 . התבונן באיורים והשלם את הטבלה בהתאם לקריטריונים* 
   קריטריונים

 
 

 איור
 ... ל

 דמות
 ורקע

 שילוב גוונים צבעים
 תיאורי 

 טבע

אלמנט 
 מרכזי

נקודת 
 התצפית 

 של 
 המאייר

 תחושה אווירה
 שעולה
   בך

 -פרק א 

מכל עם 
 10מ "ע, ולשון

        

 -שיר 

מחירה של 
מ "ע, תמימות

20 

        

 -שיר 

לא על לחם 
 35מ "ע, לבדו

        

 -שיר 

אשר "ברכת 
 55מ "ע, "יצר

        

 -שיר 

, ברוך הדמיון
, ארור הדמיון

 69מ "ע

        

 -שיר 
מתנת יום 

 73מ "ע, הולדת

        

 ?מה משותף לכל האיורים* 
 ?מה אפשר להבין בעקבות התבוננות באיורים* 
 
 

      גם 
 איורים מספרים
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 שיח הומניסטי- ארור הדמיון , ברוך הדמיון

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פי התבנית -בשלב זה הילד יבחר בשירים ויעבוד על: פנייה למורה
 .              המוצעת

 

 .תאר את הקושי המוצג בשיר* 
 ?עם הבעיה, שבע דגן-בת, כיצד התמודדה המחברת* 
 בשיר והסבר את , בעיניך, סמן את השורה המשמעותית ביותר* 

 .  בחירתך
 .תאר את הרגש והסיבה לרגש זה? אלו רגשות מתוארים בשיר* 
 .הוכח את דבריך? על אלו רגשות נרמז בשיר* 
 . לשיר שבחרת" תשובה-שיר= "כתוב שיר בעקבות השיר * 

 : מהאפשרויותאחתבחר ב... -   הדובר בשיר הוא
 חבר של , שבע מתקופת השואה-חבר של בת, שבע-בת,   אתה
 .שבע מהיום-  בת

 .אייר איור לשיר שבחרת* 
ֹאל"בשיר *  ש ְ ים לִּ הִּ ּתַ ש ְ  , שבע דגן-בת, מצפה המחברת" ַלּמִּ

 .  שתשאל שאלות
 .  שאל שאלות שמתעוררות בך בעקבות קריאת השיר

 .עיין בספר ונסה למצוא תשובות לשאלותיך* 
 .הסבר את קביעתך? האם בשיר שבחרת הדמיון הוא ברוך* 
 , מדוע לצרף את השיר שבחרת לספר השירים ברוך הדמיון* 

 ?  ארור הדמיון
 

   א
 להעיר את השיר

 



 .הכתוב מכוון לבנות ולבנים במידה שווה

 שיח הומניסטי- ארור הדמיון , ברוך הדמיון

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 הילד יבחר במשימה אחת מבין משימות היצירה  - פנייה למורה
 .                המוצעות

 
 

 
 .תן שם למבנה הקוביות והסבר את בחירתך* 
 ?איזה רעיון בא לידי ביטוי במבנה זה* 
 הצע מבנה גראפי אחר שיציג את* 

 .    אותו הרעיון
 
 
 
 
 
 
 
 

 :משימות יצירה
 .בעקבות השירים שקראת' הכן קולאז* 
 .הכן משחק מסלול שיציג שירים מכל פרק* 
 .בחר שיר מכל פרק וכתוב שיר בעקבות כל אחד מהשירים* 
 

 עדות מהדהדת

    בעקבות השירים

ל ַעם  ּכָּ מִּ
ֹון ש   ְולָּ

ַהּיֹום יֹום 
ּנֹום יהִּ ּגֵ  ּבַ

רּוְך  ּבָּ
ְמיֹון , ַהּדִּ
רּור  אָּ
ְמיֹון  ַהּדִּ

ה  ְך זֶׁ ּכָּ
ם ב ש ָּ ְכּתַ  נִּ

י ּיּומִּ  ... קִּ
ר  ְולֹא ְמֻדּבַ

ת ַבע-ּבַ  ש ֶׁ
ן גָּ  ּדָּ


