
,  תוכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות

ג"הצעה לטקס יום השואה תשפ

התנגדות יהודית  

שמונים שנה למרד גטו ורשה



גטולמרדשנהשמונים–יהודיתהתנגדות"בסימןולגבורהלשואההזיכרוןיוםמצוין,ג"תשפשנת,השנה:קריין

."ורשה

שמתרחשיםמרגישאני[...]הגטומןפעמייםברחוהגרמנים.ביותרהנועזיםמחלומותינולמעלהשהואדברנפל"

".ועצוםרבערכולבצעהעזנואותווהדברגדוליםדברים



,המרדימיבעצםופרסםכתבשאותם,(ל"אי)הלוחםהיהודיהארגוןמפקד',אנילביץמרדכישלדבריו:קריין

.זהמרדשלהייחודיתעוצמתואתמתמצתים

השטחיםבכלהנאציתגרמניהנגדהראשוןהעירוניהמרדוהיה,1943באפריל19,ג"תשפסחבערבפרץהמרד

בוהמשתתפיםומספרביותרהממושךורשהגטומרדהיה,השואהבזמןהיהודיםהתקוממויותמכל.שכבשה

.ביותרהגדולהיה

כמהלאחר.בבונקריםורשהגטויהודיהתבצרו,הגטוברחובותלחמוהארגוניםשלוחמיבשעה.עממימרדהיהזה

אתלאלץוכדיהלוחמיםעללהתגברכדיהגטובתיאתבשיטתיותולפוצץלהציתהגרמניםהחלו,לחימהימי

.המחבואממקומותלצאתהמסתתרים



המרדעלידיעות.והעשןהאשבמלכודותהמרדבימינספורבים.נפשםעלורשהגטויהודינלחמוימיםכחודש:קריין

רוחשלעצמאותהסמל,רביםמולמעטיםשלללחימהלסמלהיהוהמרד,החופשילעולםגםוהגיעובמהירותנפוצו

.ולעוצמתההאדם



ס"ת ביה/דבר מנהל



הה

.לעמודמתבקשיםאתם,"רחמיםמלאאל"תפילתואתזיכרוןדברילאמירת:קריין

(ניתן להשתמש בכל טקסט אחר לבחירת בית הספר, מוצע טקסט של אבא קובנר)



.והם ָבֵרי הלבב
.העינייםפקוחיוהם 

.והם שהשליכו נפשם מנגד וידם קצרה מלהושיע
.נזכור את היום

.את היום בצוהריו
,את השמש שעלתה על מוקד הדמים

.את השמים שעמדו גבוהים ומחרישים
.נזכור את תלי הֵאֶפר אשר מתחת לגנים הפורחים

,יזכור החי את מתיו
.כי ִהֵנה הם מנגד לנו

.ִהֵנה ניבטות עיניים סביב סביב
.אל דומי לנו ֲעֵדי יהיו חיינו ראויים לזכרם, ואל דומי

אבא קובנר/ נזכור 
,את בתי העיר ואת בתי הכפר, נזכור את אחינו ואחיותינו

,את רחובות העיירה שסאנו כנהרות
,אורחֲעֵליואת הפונדק הבודד 

,את הישיש בקלסתר פניו
.את האם בסּוָדרה

,את הנערה בצמותיה
. את הטף את הטף

,את אלפי קהילות ישראל על משפחות האדם
את כל עדת היהודים

.אשר הוכרעה לטבח על אדמת אירופה מידי הכורת הנאצי
.את האיש שזעק פתאום ובזעקתו מת

.את האישה שָחבקה את תינוקה אל ליבה וזרועותיה צנחו
את התינוק שאצבעותיו מגששות אל פיטמת האם והיא כחולה  

.וצוננת
.את הרגליים שביקשו מפלט ולא היה מנוס עוד, את הרגליים

,ואת שקפצו ידיהם לאגרוף
,האגרוף שָחַפן את הברזל
.הייאוש והמרד, הברזל שהיה לנשק החזון



רֹוִמים, ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ,ׁשֹוֵכן ַבמְּ
ִכיָנה ֵפי ַהשְּ כֹוָנה ַעל ַכנְּ נּוָחה נְּ ֵצא מְּ ,ַהמְּ

הֹוִרים דֹוִׁשים ּוטְּ ַמֲעלֹות קְּ ִהיִרים, בְּ זֹוַהר ָהָרִקיע ַמזְּ ,כְּ
הּוִדים יֹוֵני ַהיְּ ָׁשמֹות ֶׁשל ֵׁשֶׁשת ִמילְּ ֵאירֹוָפה, ֶאת ָכל ַהנְּ ֵלי ַהשֹוָאה בְּ ,ַחלְּ

גּו ֲחטּו, ֶׁשֶנֶהרְּ פּו ַעל ִקּדּוׁש ַהֵׁשם, ֶׁשִנׁשְּ ֶׁשִנסְּ פּו וְּ רְּ ,  ֶׁשִנשְּ
ָאר ֶהַעִמים ֵריֶהם ִמשְּ עֹוזְּ ָמִנים ָהַנאִצים וְּ ִחים ַהֶגרְּ ַרצְּ .ִביֵדי ַהמְּ

עֹוָלִמים ָנָפיו לְּ ֵסֶתר כְּ ִתיֵרם בְּ ,ָלֵכן ַבַעל ָהַרֲחִמים ַיסְּ
מֹוֵתיֶהם רֹור ַהַחִיים ֶאת ִנׁשְּ רֹור ִבצְּ ִיצְּ .וְּ

נּוָחָתם, הּוא ַנֲחָלָתם' ה ֵהא מְּ ַגן ֵעֶדן תְּ ,בְּ
ֵקץ ַהָיִמין גֹוָרָלם לְּ דּו לְּ ַיֶעמְּ נֹאַמר ָאֵמן, וְּ .וְּ

רחמיםמלאאל:קריין



.אפשר לשבת: קריין



:קריין

.שםהיינולא

,חווינולא,עברנולא

אתעצמנועללקבלרוציםאנו–זאתועם

.באחריותולזכור,לזכורהאחריות

,מעטלךישאםוגם,מיליםליאיןאםוגם

,קרובהאניאםוגם,רחוקאניאםגם

איננואםוגם,שייכיםאנחנואםוגם

תוךאלנתכנס–שייכותשוםמרגישים

,יחדלהתכנסננסה,בינינונתכנס,עצמנו

.היוםפהאנחנו



חנוךשלום–שםללאשיר:שיר

:מילים

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=960&wrkid=28776)

:ביצוע

https://www.youtube.com/watch?v=ZWEH1VTJW94

.הקישור מוביל אל מילות השיר ולא אל ביצוע שלו

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=960&wrkid=28776
https://www.youtube.com/watch?v=ZWEH1VTJW94


.באירופההיהודייםהחייםרקמתאתלהרוסמאמץכלעשו,שלטונםשנותבכל,הנאצים:קריין

:אלמוניתנערהשלמיומנה

.הנשמהעליותרקלזורחתכשהשמש,יפההיום"

.אחריםלחייםמתגעגעאדם

,בכלובציפורכמולחופשמשתוקקתהנפש,העולםמשאראותנושמפרידההגדראתכשרואים

.בציפוריםמקנאהאניכמה,דמעותמתמלאותהעיניים

.עברובשניםנזכרתאני,מגעגועיםמתפקעהלב

?יודעמי?יותרטוביםבזמניםאחיההאם

"?יודעמי?והחבריםההוריםעםאהיההאם



:קריין

,אתכםיפתיעלאשזהמקווהאני–השנייההעולםמלחמת,המלחמהזיכרונות"

.אהבהבהרבהאצליקשוריםהאלההזיכרונות

.אהבהסוףאין

,מאכילותורקאוכלותלאאימהות,ילדיהןעלמגוננותאימהותאיךוראהבגטושהיהמי

.האחרוןהרגעעדעליהםוהגנולבדאותםלהשאירלאכדיהוריהםאתליוונעריםאיך

,הזוועהמראותמתוךלאזה,לכתובהכוחותנובעיםמאיןעצמיאתשואלכשאני

.מקוםבכלשםשהיוהאהבהמראותמתוךאלא

,תלייןבדמותנשארלאשליהעולם

.סופיהאיןהרוע,אותולתקןאפשרשאיהרועבדמותנשארלאשליהעולם

"אותםואהבתיאדםבניעםנשארתי

.אפלפלדאהרון,השואהשורדשלדבריומתוך



:קריין

הנאציםלכוונותלהתנגדותתנועותושלארגוניםשל,יחידיםיהודיםשלהתגייסותם

ופדגוגמחנך,קפלןאהרוןביומנושכתבכפי,גוניתורבמופלאהיריעההייתהולמעשיהם

."עושיםאנחנווהכול–לנואסורהכול":בטרבלינקהשנרצח

אצלורעאחהיהלא,הנרחבתיריעתהועלגווניהעל,לנאציםהיהודיתההתנגדותלמסכת

.סיכויכלוחסרימבודדיםהיהודיםשלהיותםלמרותוזאת,הכבושהבאירופהאחרעםאף



מי האיש נכתב על ידי מיכל גוברין: קריין

,מי האיש ששמר על צלמו גם כשהפכוהו אבק

,אב ששלח את בתו לחיים

,אם ששלחה את בנה

,נכדה שנאבקה על חיי סבתה

.ואדם שאחז ביד זר

מי האישה והאיש שאחזו בנשק

,וכתבו את שורות החירות בדברי הימים

תפילין ,ומי האיש שקיים תלמודו אסור בִּ

,מי האישה שחילקה תעודות מזויפות

גניב גבולות .ומי שהִּ



:  קריין

,מי האיש שכתב וצייר וסיפר וחלם

,וצילם ותיעד את עדות האדם

,מי שצחק ּומי שאהב

רשמים להשכיח רעב ,מי שכתבה מִּ

.ומי שחלקו פרוסת לחם



:  קריין

,מי האיש שהרים את הנופל במסדר

ומי שסיימה את מכסת העבדות של שכנתה

,מי שאמרו מילה של עידוד

,ערביים-ואלו שבשעת בין

,בצל משרפות

.היו עומדים לתפילה או שרים



,מי הילדים ששיחקו וחלמו: קריין

,וכתבו שיריהם בין גדרות

,ומי לא משה ידו מידם

.גם בלכתם אל מותם

הילד והזקנה, האישה, מי האיש

.שקידשו צלם אדם



:מילים
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=966&wrkid=7772

:ביצוע

https://www.youtube.com/watch?v=-36WqjtdBBA

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=966&wrkid=7772
https://www.youtube.com/watch?v=-36WqjtdBBA


.לנאציםהיהודיתההתנגדותבמסכתומפוארמיוחדתפקידהיההיהודילנוער:קריין

הבדלללא,נוערותנועותארגוניםחברישלבמיוחד,צעיריםשלתרומתםבלטה,הפעולותבכל

חלומותיהםאתלהגשיםיוכלובעתידכיתקווההצעיריםאתהניעה.פוליטיתוהשתייכותהשקפה

.כישרונותיהםואת



:קריין

ארגןורשהגטונפילתלאחר.המרדומראשיורשהבגטול"איארגוןממייסדיהיה,וילנהיליד,צוקרמן(אנטק)יצחק

:סיפרוכך,הגטאותלוחמיקיבוץמייסדיעםונמנהלישראלעלה,1946-ב.אחריםבגטאותגםההתנגדותאת

...הצתהבקבוקי...עצמיתמתוצרתפצצות...מעטיםרובים,אדםלכלאקדח,אקדחים:היהנשקנו"

.נפשמסירות,נכונות,גדולהאידאה:אחדנשקעודלנוהיהלכךנוסף

...בחיינומרכזיתכאידאההמרדאידאתאתראינו

!מרד:שאמרהשלנוהנוערובתנועותהחלוציתבתנועהכזורוחהייתה

לדורות,יבואאשרלהמשך,ולכבודנולכבודם,ולמעננולמענם,ליםשמעבראלהולמעןהחייםלמען:ידענו

!"מרד–הבאים



תרגיל בהתעוררות  : שיר

:מילים

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=16195&wrkid=37035

:ביצוע

https://www.youtube.com/watch?v=Sy3JWvyByYQ

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=16195&wrkid=37035
https://www.youtube.com/watch?v=Sy3JWvyByYQ


.צוקרמןאנטקיצחקעםריאיון,"למרחב"עיתוןעורך,עברוןרםקיים,ורשהגטומרדאחרישנה2:קריין

.הגטומרדשלוהאסטרטגיהטקטי,הצבאיהצדמןללמודישמההייתהבריאיוןלושהציגהאחרונההשאלה

:אנטקשלתשובתוהייתהזו



אישובלב,אדירצבאנגדאישמאלףפחותשלבמלחמההואהמדובר.צבאיתמבחינההמרדאתלנתחצורךשישחושבאינני":קריין

.המעשיותלתוצאותיוביחסהפקפוקהיהלא

.הטקטיקהלא,המבצעיםלא,הנשקלא.צבאיספרבביתללימודנושאלאזה

.ראשימקצועלהיותצריךזהשםהרי,האדםרוחללימודספרביתישאם

בעצמםולקבועמשמידיהםעללקום,השפלהשלשניםאחרי,יהודייםצעיריםשגילובכוחטמוניםהיובאמתהחשוביםהדברים

.מרדאוטרבלינקה:יבחרומוותבאיזה

".זהאתללמודמקובלתמידהאמתקיימתאםיודעאינני



.ניצחון הרוח–של אמונה , בהתנגדות היהודית המזוינת יש ניצחון של רעיון:קריין



(שחקי שחקי)אני מאמין : שיר

:מילים

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=168&wrkid=2933

:ביצוע

https://www.youtube.com/watch?v=4iMMsAZH4cI

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=168&wrkid=2933
https://www.youtube.com/watch?v=4iMMsAZH4cI


.הנהגתהולחברהבולטיםמחבריהלאחדוהיה"עקיבא"לתנועתהצטרף13בגיל,בקרקובנולד,שימק,דרגנרשמשון:קריין

.בקרקובהחלוציהיהודיהנוערשלהלוחםהארגון,1942באוגוסט"הלוחםהחלוץ"ממייסדיהיהדרגנר

.נרצחהנראהוככלהנאציםבידינתפס,1943בנובמברבשמונה



:קריין

.התנהגותנושלהעיקריהמניעהיאהעתידעלהבריאההמחשבהכי"

.נדכאעםכלשלדרכושזוהכרהמתוךבהתנגדותנועומדיםאנו

.אחתבריחהמדרךיותרלמצוא,סבלובכוחלבבאומץ,יכוליםהיינולנושנותרמהרקלהצילביקשנואילו

,יותרנעלהצדקעלנאבקיםאנו

,החירותענייןעל

.לנושנותרהיחידהדבראתלסכןמהססיםאנואיןאלהולמען

,להפסידאדםיכולמה,השאלהזולא

".החירותאת:להשיגוראויאפשרמהאלא



.לעמודמתבקשהקהל,התקווהלשירת:קריין

.לעמודמתבקשהקהל,התקווהלשירת:קריין



.לעמודמתבקשהקהל,התקווהלשירת:קריין


