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 ".צלקת"את הסיפור  יוני גרין קורא

 :לצפייה בסרטון הקליקו על איור הסרטון
 

 

 תקציר הסיפור

. הסיפור מספר על התנהגותם של ילדי כיתה בבית ספר פולני כאשר מגיע ילד חדש יהודי לכיתה

 . בוחרת המורה לשתף בסיפור מעברה ומבקשת מהילדים בקשה, נוכח התנהגותם

 

 הקדמה

כאן ישנה הצעה לשיעור אחד סביב , ות/הסיפור מזמן נושאים מגוונים לעסוק בהם עם התלמידים

 .ראת הסיפורהצפייה בסרטון הק

 

 הצעה למהלך השיעור

 :פתיחה  .1

 .אק'מאת יאנוש קורצ" הצלקת"בשיעור הקרוב נשמע את הסיפור 

 .על רקע תקופה של עליית המתח בין פולנים ליהודים, הסיפור נכתב בפולין

נשמע את הסיפור ולאחר מכן נשוחח על מחשבות . בסיפור מתוארת אווירת כיתה בבית ספר פולני

 .שהוא מעלה בנוותחושות 

 

 .מפיו של יוני גרין" הצלקת"צפייה בסיפור    .2

 

 :דיון  .3

 עוסק הסיפור הזה, לפי  דעתכם, במה ? 

https://www.youtube.com/watch?v=5o0J2j-8uxA
https://drive.google.com/file/d/1UpoQIRb33iJJhEVCc9wWGfiLkMqvGAmb/view?usp=sharing


 

 מה . היהודי, בו מתוארת התנהגות הילדים כלפי הילד החדש, נחזור לראשית הסיפור

האם גם אתם נתקלתם בהתנהגות ? היו הסיבות שגרמו לילדים להתנהג כך, לדעתכם

 ? דומה

 

 

 מורה בוחרת לספר את סיפורה האישיה, 

o מדוע לדעתכם היא בוחרת לעשות זאת? 

o בקרב התלמידים בעקבות סיפורה אישי של , ן/לדעתכם, אלו תחושות עשויות לעלות

  ?המורה

 "אבל גם בנפש נשארת צלקת מהאבן הזאת והצלקת בנפש ממשיכה , צלקת בראש לא כואבת

 ".לכאוב

o  צלקות בנפש"מהן" ? 

o כשיש צלקת כזאת מה מרגישים? 

o לגרום לצלקת כזאת, ן/לדעתכם, מהם הדברים שיכולים? 

 

 : משימה אישית .4

והתייחסו בו להשפעה של הסיפור של המורה על התנהגות התלמידים , כתבו המשך לסיפור

 .בהמשך

 

 :איסוף במליאה .5

 .שניים או שלושה ילדים משתפים בהמשך הסיפור שכתבו

 

 : דיון .6

 ?על מי נספר –במקום ילדים פולנים וילד יהודי . פור על ילדים בישראלאם נרצה לספר את הסי

 

 :סיכום  .7

, אק בסיפורו מנסה להראות לנו שבכל חברה יש שונה או אחר שקל לשנוא אותו'יאנוש קורצ

 . להשפיל אותו ולפגוע בו

 . אחר וזר בסביבה חדשה, יכול למצוא עצמו  חדש, כל אחד מאיתנו

בהתנהגותנו אנחנו . השונים והזרים, ות על  התנהגותנו בחברה כלפי החדשיםלכולנו יש אחרי, לכן

 .מעצבים את העתיד שלהם ושל החברה כולה



 

 


