
"נצר אחרון"בעקבות חללי 

power pointהורדת המצגת בגרסת 

https://meyda.education.gov.il/files/noar/soa_day.pptx


שמוניםבסימןויעמוד,8.4.2021,א"תשפבניסןז"כ,חמישיביוםהשנהיחולולגבורהלשואההזיכרוןיום

.האחרוןהיהודיעד–ההמוניתההשמדהלתחילתשנה

החלוהפלישהלאחר,ברברוסהבמבצעהמועצותבריתלשטחיהגרמניתהפלישהעם,שנהשמוניםלפני

,אולם.גבריםבעיקרנורו,לפלישההראשוניםבשבועות.יהודיםשלושיטתיתהמוניתבהשמדההגרמנים

."האחרוןהיהודיעד"להגיעבמטרהוילדיםנשיםגםוכללהרצחמעגלהתרחב1941אוגוסטמאמצעהחל

: לאמרהשואה נוהגים שורדי
...שיזכורבלי הדורות הבאים לא יהיה מי . הדור שזוכראנחנו 

למורהקריאה נוספת

ויזלאלי " לשכוח את המתים יהיה כמעט כמו להרוג אותם שוב"

https://drive.google.com/file/d/1BZQ90LT3Xb5QaApiPA_FGgZYez3Ol5N-/view?usp=sharing




השמעת השיר והקרנת המילים

משמעות הנושא–חלק א 

זלדה-לכל איש יש שם 

https://www.youtube.com/watch?v=1Tj0tSlU2Xg


?מה התפקיד שלנו לדורות הבאים בעם היהודי ובחברה הישראלית•

?האם ישנו מידע אודות שמותיהם של כל קורבנות השואה•

.בשואהשנרצחויהודיםשלשמותמיליוןמארבעהלמעלהלאתרהצליחוהיוםעד

סיפוריהםאתשיספרמיואיןשנרצחושלמותוקהילותמשפחותיש.השואהקורבנותכלעלמידעאיןעדיין

.שמותיהםאתוינציח

-יסכםכךואחרתשובותסבבייאפשרהמנחה

.ולזכורללמודתפקידנו

יוכללאעםלהשמדתניסיוןכיולהבטיחקורבנותיהואתהאנושיתהטרגדיהאתלזכורהאחריותמוטלתעלינו

.הזיכרוןלקיוםאחריותהמבטאתלהנצחהלפעולעלינו,בנוסף.שובלהתרחש



הנצחה–'חלק ב



זה,לוהיקרכלאתהמקריבאדםשכןכללא,להיזכרראוילעולמושהלךאדםכל"

.נעלהתכליתלמעןנפשואתהמוסר

.מיוחדאתגרלכולנוומציבים'אחרוןנצר'חלליבאיםהזובראייה

,כאןכךואחראירופהבגולתקודם,במובהקוהירואיותייחודיותחייהםנסיבותהרי

.בארץ

הסכנהרבה,הראויהלהנצחתםשיעשווחבריםמכריםבאין,משפחהקרוביבאיןאך

".וההחמצההאסוןגודלאתיעצימורקואלה,והשכחההזיכרוןלאובדן



חדרים/חלוקה לקבוצות

:בקבוצותמשימה

.(מוסרטתעדות/נספחבמצורף)אודותיובסרטוןצפואוהחללעלהמידעאתקראו•

?עליולמדתםמה•

?בחייוהמשמעותיותהנקודותמהן•

?משפחתועלאועליולדעתרוציםשהייתםנוסףמידעישהאם•

:במליאה

.למדהעליוהחללשלהאישיבסיפורתשתףקבוצהכל•

https://www.youtube.com/channel/UCl8gzLXZwsIIHa9A7jbhqFA


אנדרטת נצר אחרון  -חלק ג 

.  היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחוןביוזמת 2004הרצל בירושלים בשנת האנדרטה הוקמה בהר 

. הרצלוהר ושם המחבר בין יד ניצבת בסופו של השביל האנדרטה 
(קישור לערך על האנדרטה ובו תמונות נוספות)

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%98%D7%AA_%D7%A0%D7%A6%D7%A8_%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F


יזכור

לכל איש יש שם"השיר 

סיכום

אתבהוקרהלנצור,ומחויבתאוהבתלמשפחהלהםלהיות,ישראלעם,כולנואנחנורקנותרנו"

חיימעץוייחוסםשמותיהםייכרתולאלמעןהיקרזכרםאתלעדולהנציח,למעננונפשםחירוף

".האומה

https://www.izkor.gov.il/40730234f36c0aad02b896de64b3dd70
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1Tj0tSlU2Xg


רגליםחיל

בנופלו30בן,(04.04.1948)ח"תש'בבאדרד"כביוםנפל

גשרהאזרחיהעלמיןביתמנוחתומקום

מגווניםפוליטייםחייםוניהלו19,400חיופשמישלבהבעיר,בפולין1918שנתב"בינולד,ויהושערחלשלבנם,יוסף

.וסעדתרבות,דתמוסדותהפעילווכן

."דרור"הסוציאליסטיםהציוניםבתנועתחברהיהמנעוריו,ציוניתבמשפחהגדלהוא

,בגטאותרוכזוהם.היהודיםמצבמאדהורעהשנייההעולםמלחמתבתחילתגרמניהידיעלפוליןכיבושלאחר

המלחמהתוםעד.השמדהלמחנותפוליןיהודימרביתנשלחוהבאותובשנים,עבודהלמחנותנשלחושבהםהכשירים

.פשמישליהודיכלכמעטנספו

הגבולאתחצה1939בספטמברפוליןכיבושועם,השנייההעולםמלחמתפרצהבטרםעודהפולנילצבאגויסיוסף

ולתושייהשנקטההסוואהלפעולתהודות.יערותבכריתתמפרכתעבודהועבדנוצריפניהעמידבהונגריה.להונגריה

.בחייםנותר,שגילה

בחורבןלחזותלאכדימולדתובעירלבקרשלאבחרהוא.ארצהעלייה-והיאאחתדרךרקלפניוראההמלחמהבתום

מהראשוניםהיההגבולותמבריחיזרםעם.הונגריהבירתבבודפשטהכשרהלקיבוץהצטרףיוסף.ומשפחתוביתו

."אנצוסירני"הקטנההמשאבאונייתישראללארץדרכואתעשהומשם,לאיטליהשהגיעו

.בעתליתהמעצרלמחנההובלווהמעפילים,הבריטיםידיעלהאונייהנתגלתההארץמחופירחוקלא

הוא.הירדןבעמקהשוכןגשרלקיבוץעוליםקבוצתעםיוסףהצטרף,המעצרממחנהשחרורועם,חודשיםכמהכעבור

הקושילמרות.הקיבוץובהוויבחברה,בעבודה,הארץבחייולהתערותהעבריתבשפהידיעהלולקנותהתאמץ

.ההגשמהלמפעלשותףוהיההחלוצילחינוכונאמןנשאר,החדשיםלחייםבהסתגלות

.קיבוצועלבהגנהומסירותאומץוגילהדעתשיקולהפגיןיוסף."גולני"לחטיבתצורףהעצמאותמלחמתכשפרצה

מלחמתמראשיתכברהסביבהערביימהתנכלויותהמשקחבריסבלו-גשרקיבוץשלהאסטרטגימיקומובשל

.קשותנפגעוהקיבוץקשיםקרבותגשרבאזורהתחוללוהמלחמהבמהלך.העצמאות

באששפתחהערביתכנופיהלהםארבה,השדותלשמירתוחבריויוסףבצאת,(4.4.1948)ח"תש'בבאדרד"בכ

.באכזריותונרצחהפורעיםלידינפל,הפצועלחברועזרהלהגיששמיהר,יוסף.לעברם

.בגשרהעלמיןבביתעולמיםלמנוחתהובאיוסף.בנפלושלושיםבן

."אחרוןנצר"הינוהחלל

נספחים 

"יזכור"אתר 

https://www.izkor.gov.il/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3 %D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C/en_79821633f515d4c2042f12776f8ed453


חיל רגלים

מקום מנוחתה בית העלמין הצבאי הר הרצל.  בנופלה21בת -( 13.05.1948)ח "באייר תש' נפלה ביום ד

. היא בת למשפחה חסידית מפורסמת וקיבלה חינוך דתי. ויילוןבעיירה , בפולין1926נולדה ב, בתם של רבקה ואביגדור אברמסון, עטרה

אחרים , ויהודים רבים נמלטו, עקב הפצצות כבדות( 1939ספטמבר )נחרבה כליל ביומיים הראשונים לפרוץ מלחמת העולם השנייה ויילון

. והגברים נחטפו לעבודות כפייה במחנות, נאסרו

.  אך היא הצליחה להינצל, משפחתה המסועפת של עטרה הושמדה בשואה

.אך שרדה, אחר כך הובאה למחנה המוות אושוויץ והתענתה שם בייסורים נוראים, בתחילה הוגלתה למחנות הסגר בגרמניה

.  ושם התארגנו לקראת עלייה לארץ ישראל, לחוות הכשרה בגרמניה,שהייתה בעלת רגש דתי , הצטרפה עטרה1945עם השחרור בשנת 

.בהמשך עברה עם חברי התנועה את הגבול לאיטליה

ואחר כך  , לאזור קפריסין נתגלתה על ידי הבריטיםבהגיעה".הסירהג יורדי "כ"באונייה1946באוגוסט 2-יחד עם חבריה העפילה ארצה ב

.הועברו המעפילים למחנות בקפריסין

.  1947היא זכתה להגיע לארץ רק בסוף פברואר . עטרה וחבריה שהו כחצי שנה במחנה בקפריסין

.והחלה רוכשת ביטחון בשפה העברית, עד מהרה נקלטה במקום ובחברה. היא התעקשה להצטרף לכפר עציון, לאחר עלייתה לארץ

.  בביצורים ובלוחמים, לפיכך הוכן הגוש למלחמה בנשק. המערכה על גוש עציון נתפסה כחלק מהמלחמה על ירושלים, במלחמת עצמאות

.נלחמו, ועטרה ביניהם, כל אנשי הגוש

,  היא הפגינה אומץ לב רב. סיימה קורסים לעזרה ראשונה והשתתפה בשמירה, בתקופת המצור על כפר עציון עברה עטרה אימונים בנשק

.מטפלת בפצועים במסירות ובעדינות, דרוכה לכל קריאה, מעורה במקום, הייתה רצינית ואחראית בעבודה

הישראלים הצטוו להפסיק את האש ולהיכנע  המגינים. פתחו חיילי הלגיון הירדני בהתקפה רבת עוצמה על הגוש1948במאי 12-ב

ממנו ניסו  , ואחרים הצליח לברוח אל מרתף בבניין, חלקם נהרגו. לפתע פתחו הערבים באש על הנכנעים. והתרכזו ליד בניין בית הספר

.השליכו פנימה רימונים רבים ולבסוף פוצצו את הבניין על יושביו, שלא יכלו לחדור לתוך הבניין, הערבים. להמשיך להילחם

עם כל יושבי הבניין נקברה עטרה למוות תחת . שם שימשו כחובשות, שהו בתחנת העזרה הראשונה שבמקלט, ובהן עטרה, נשות הכפר

.  כפר עציון נפלו באותו יוםממגיני130-כ.ההריסות

.עטרה הייתה בת עשרים ואחת שנים בנפלה

.בטקס ממלכתי, עטרה הובאה למנוחת עולמים עם יתר חללי גוש עציון בקבר אחים גדול בהר הרצל בירושלים

".נצר אחרון"החלל הינו 

"יזכור"אתר 

https://www.izkor.gov.il/%D7%A2%D7%98%D7%A8%D7%94 %D7%90%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9F/en_974958287c8d12c2ef98e331234d34ba


רגליםחיל

בנופלו23בן-(24.03.1948)ח"תש'בבאדרג"יביוםנפל

ירושליםסנהדריההאזרחיהעלמיןביתמנוחתומקום

.שטשביןבעיר,בפולין1925בנולד,ומאיררבקהשלבנם,יעקב

.ישראללמסורתונאמנהמשכילהציוניתבמשפחהגדל.לפייגלהאח,להוריובכורבן

.בונשמעעבריוצלילאביושלהמשרדחדרקירותאתקישטועציםותעודותמהארץתמונות

.בלימודיוהצטייןיעקב

הוקמוהבאיםבחודשים.השנייההעולםמלחמתבתחילתמיד,1939בספטמברהגרמניםידיעלנכבשהשטשבין

.יהודיהמרביתלהשמדהנשלחו1943עד.ליהודיםגטאות

המלחמהובשנותמהוריוהופרדיעקב.והאחותההוריםנספושם,ריכוזלמחנהנשלחויעקבשלמשפחתובניכל

שיחררו1945במאי.מעמדהחזיקאך,בטיפוסחלהאף,ורעבעינוייםסבל.כחשמלאיועבדמחנותביןהועבר

.הרוסיםאותו

מסעואתהמשיךהמרצחיםבמחנותנספוואחותוהוריוכילווכשנודע,לשטשביןיעקבשבהשחרורלאחרמיד

."הביתהלהסיעו"ודרשארצישראליכאזרחעצמוהציג,הבריטיהקונסוללפניהתייצב,לפראג

.מעפיליםבאונייתהארץלחוףהגיעו"תשהשנהראשבערב

.לירושליםשמצפוןיעקבבנווהגולדווסרפנחסדודואצללגורעבריעקב

.במחלקההבולטיםהתלמידיםלאחדהיהמהרהועד,העבריתבאוניברסיטהללמודהחליעקב

שירת.מגוריובאזורלשמירההתמסרויעקבהלימודיםהופסקו,העצמאותמלחמתבפרוץ,1947דצמברבראשית

התקפותמולהמשמרעלועמד,לתגבורתמירושלים"הגנה"הששלחהלמחלקהצורףבהמשך,המקומיתבהגנה

.הבריטיםשלהעוינת"הסדרשמירת"והערבים

יעקבלנווהשנשלחההאספקהבשיירתמקוםרבותבקשותלאחרקיבל(24.3.1948)ח"תש'בבאדרג"בי

וביןהערביםביןובקרב,שועפאטהכפרלידערביםשטמנומוקשיםידיעלנעצרוהשיירהמכוניותשתי.ולעטרות

.יעקבביניהם,השיירהמאנשיעשרשישהנפלוהמגינים

.ירושלים,בסנהדריההקברותבביתעולמיםלמנוחתהובא.בנפלוושלושעשריםבןהיהיעקב

והגדושיםהקצריםבחייולנוחהספיקמעטאשר",דודוספד,"זהרךלנעראכזריכהיהיההגורלכיהאמנתילא"

"...אהבאשרלארץלתתהצעירהיהיכולהרבה...סבל

."אחרוןנצר"הינוהחלל

"יזכור"אתר 

https://www.izkor.gov.il/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91 %D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%95%D7%A1%D7%A8/en_f4348e9cb1baee8ab24f5cd57abdd16d


שריוןחיל

בנופלו25בן-(03.06.1948)ח"תשבאיירה"כביוםנפל

ורבורגכפרהצבאיהעלמיןביתמנוחתומקום

.לינקובהבעיירה,בליטא1924בשנתנולד,ומרדכיפרומהשלבנם,יוסף

.ישראללארץלעלותובשאיפהתרבותיתבאווירהבניהאתשגידלה,מסורתושומרתנאורהציוניתלמשפחהבן

כולל,יהודיםכאלףאזחיובעיר.לינקובהאתכבשויוניובחודש,המועצותבריתנגדגםלמלחמההגרמניםיצאו1941-ב

.הבאיםהחודשיםבמהלךנרצחוכולםכמעט.מהסביבהשהגיעופליטים

.הנאציםידיעלנרצחויוסףשלאחיותיוושתיהוריו

,לגרמניההעבודהמחנותשרידישארעםנשלחובהמשךבמחנותהוחזק.קשותכפייהלעבודותונשלחבגטונכלאהוא

.דכאולמחנה

.השחרורליוםעדבדכאומעמדוהחזיק,המחנהתלאותבכלעמדיוסף

.ישראללארץהעפיל,1946בשנת,משם.לאיטליהוהגיעהפליטיםזרםעםיוסףנדדהשחרורלאחר

."הגנה"ליוסףהתגייסהעצמאותמלחמתבפרוץ

.נהרגזהובקרב,לאשדודסמוךהמצריםכוחותנגדבלימהבקרבנלחםיוסף

.לילהבאותושנהרגוישראלייםלוחמיםמעשריםמלמעלהאחדהיההוא

בקברעולמיםלמנוחתהובאווהם,האזורשחרוראחרירקנמצאוהנופליםרובגופות.בנפלווארבעעשריםבןהיהיוסף

.ורבורגבכפרהצבאיהעלמיןבביתאחים

."אחרוןנצר"הינוהחלל

"יזכור"אתר 

https://www.izkor.gov.il/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3 %D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%A8/en_3f1a2f7299df8b9b4df3f176dd103ff8


רגליםחיל

בנופלה24בת-(12.05.1948)ח"תשבאייר'דביוםנפלה

הרצלהרהצבאיהעלמיןביתמנוחתהמקום

.דתשומרתלמשפחהבת.שבפוליןמילץבעיר1923בנולדה,דרייסיגרומשהבלומהשלבתם,אסתר

.בשואהנספו,המאמציםדודיהוכןהוריה,אסתרשלמשפחתהבניכל

.השחרוריוםאתשראתהעד,למחנהממחנהשהועברהלאחרניצלההיארק

.ישראללארץעלייתםלקראתהכשרהלקיבוץלהצטרףאסתרהחליטה,ממשפחתהשרידמצאהמשלא,המלחמהבתום

."הסירהיורדיג"כ"המעפיליםאונייתעלקבוצתהעםאסתרעלתה1946באוגוסט2-ב,כביריםומאמציםתלאותלאחר

למחנותוהובלוגירושלאונייתהמעפיליםהועלואליםמאבקולאחר,הבריטיםידיעלהספינהנתגלתהקפריסיןלאזורבהגיעה

.בקפריסיןהמעצר

.ובחברהבמקוםנקלטהאטאט.עציוןגושיישוביראשון,עציוןלכפרוהצטרפהלארץהגיעה1947בראשית

.עציוןכפרתושב,קויפמןלזלמןאסתרנישאה,בואהלאחראחדיםחודשים,ח"תשבכסלו

,וחברותיהאסתר.בסערהאותווכבשוהכפרעלכוללתבמתקפההערביםהכוחותפתחו,(12.5.1948)ח"תשבאייר'דביום

,למקלטלחדורהצליחלאהלגיוןכוח.בכפרהגרמנילמנזרשמתחתבמקלטשהו,הראשונההעזרהמתןעלאחראיותשהיו

.ההריסותתחתנקברווהםיושביועלהבנייןאתפוצץכןעל

.ובעלהאסתרגםהיוהנופליםבין.שנכנעולאחרנרצחורבים,יוםבאותונפלוהכפרמגיניממאהלמעלה

.בנפלהוארבעעשריםבתהייתהאסתר

הרצלבהרגדולאחיםבקברעולמיםלמנוחתהובאוהם.ויותרכשנהבמשך,ירדןשטח,נפילתםבמקוםנותרוהנופליםגופות

.ממלכתיבטקסבירושלים

."אחרוןנצר"הינוהחלל

"יזכור"אתר 

https://www.izkor.gov.il/%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8 %D7%A7%D7%95%D7%99%D7%A4%D7%9E%D7%9F %D7%93%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%92%D7%A8/en_3db1dfa356a3fd85941ed580fa0f9bd1


רגליםחיל

בנופלו21בן-(17.04.1948)ח"תשבניסן'חביוםנפל

יצחקנחלתהצבאיהעלמיןביתמנוחתומקום

.ולאדאבעיר,בפולין1927ב"כביוםנולד,יוסף-וישראלדבורה-גיטלבן,יצחק

.בידםנסתייעלאהדבראךישראללארץלעלותהימיםכלשהשתוקקו,הוריובביתציוניתבאווירהחונך

.ונרצחוהשמדהלמחנההנאציםידיעלנשלחויצחקשלמשפחתובניכל

האויבנגדהפרטיזניםבפעולותיכולתוככלהשתתףמאז.ביערותלפרטיזניםהצטרף1943ובשנת,לברוחהצליחהוארק

.הנאצי

.אישמהםשרדשלאידעכיאף,ממשפחתומישהובחייםנשאראוליולראותהולדתולעירלנסועהחליטהמלחמהבתום

.לאיטליה"הבריחהנתיב"ביצאלפוליןבהגיעו

ל"האצלמחתרתוהצטרף,בחיפההתיישבכךאחרקצרוזמן,1946-בארצההגיע.בארימנמלוהעפיללאיטליההגיעיצחק

.כים"מקורססייםבהמשך.(הלאומיהצבאיהארגון)

בעוזונודעולסכנותלמוותבז,הצפוןבאזורהערביםנגדכךואחרהבריטיםנגדרבותבפעולותהשתתףהמחתרתבמסגרת

.רוחו

האפשרותאתלסכלנערךוהארגון,מחיפהלצאתעתידהבתחמושתעמוסהבריטיתרכבתכיל"לאצנודע1948באפריל

הרכבת.הרכבתעלולהשתלטהמסילהאתלפוצץל"אצכוחיצא(17.4.1948)ח"תשבניסן'חביום.לערביםיימסרשהנשק

עלכבדהבאשפתחמשורייניםקרונותבשנישישבבריטיאבטחהכוח.עליההסתערול"האצולוחמי,נעצרהשהגיעה

.יצחקוביניהםל"אצאנשישלושהנהרגוממנה,הלוחמים

.יצחקבנחלתהצבאיהעלמיןבביתעולמיםלמנוחתהובא.בנפלוואחתעשריםבןהיהיצחק

."אחרוןנצר"הינוהחלל

"יזכור"אתר 

https://www.izkor.gov.il/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7 %D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%9F/en_15921979baf7606747189ac16e168eeb


יזכוראתר •

"ההמוניתשמונים שנה לראשית ההשמדה –היהודי האחרון עד ": אתר יד ושם•

נצר אחרון: אתר יד ושם•

סירטונים-" לזכור ולהזכיר"–הנצחה פרוייקט -צים מחוז ירושלים "מש•

(ח"הוראת של)הדרכה לצעדת השביל המחבר תוכנית-מפעלי הנצחה •

https://www.izkor.gov.il/40730234f36c0aad02b896de64b3dd70
https://www.yadvashem.org/he/remembrance/archive/central-theme/80-years-since-the-onset-of-mass-annihilation.html
https://www.yadvashem.org/he/remembrance/survivors/1948/book.html
https://www.youtube.com/channel/UCl8gzLXZwsIIHa9A7jbhqFA?app=desktop
https://www.izkor.gov.il/699783dc4e5d94f379294dae41ed36ab

