
א"התשפיום הזיכרון לשואה ולגבורה 

"עד היהודי האחרון"–בנושא שמונים שנה לתחילת ההשמדה ההמונית 

ב"י-א"מומלץ לתלמידי י

מבוא

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

עד היהודי האחרון

בסימןויעמוד,8.4.2021,א"תשפבניסןז"כ,חמישיביוםהשנהיחולולגבורהלשואההזיכרוןיום

."האחרוןהיהודיעד",ההמוניתההשמדהלתחילתשנהשמונים

הנאציםפתחו,ברברוסהבמבצעהמועצותבריתלשטחיהגרמניתהפלישהעם,שנהשמוניםלפני

החלאולם,גבריםבעיקרנורו,לפלישההראשוניםבשבועות.יהודיםשלושיטתיתהמוניתבהשמדה

."האחרוןהיהודיעד"להגיעבמטרהוילדיםנשיםגםוכללהרצחמעגלהתרחב,1941אוגוסטמאמצע

.שיזכורמייהיהלא,הבאיםהדורותללא.שזוכרהדוראנחנו:לומרנוהגיםהשואהשורדי

,תכניות, אגף תכנים

הכשרה והשתלמויות

power pointהורדת המצגת ב 

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


פתיחה  

" ?עד היהודי האחרון"מה המשמעות לדעתכם של הנושא המרכזי : שאלה לדיון

גוף הפעילות

'  חלק א

חלוקה לקבוצות

.  שואה במטרה להבין את השפעת המדיניות הנאצית על היהודיםשורדינעמיק בסיפורם של ארבעה 

(:לארבע קבוצות או לארבעה חדריםנחלק את הכיתה )שאלות מנחות לעבודה בקבוצות 

.  כתבו את התחושות שסיפור העדות מעלה בכם, במהלך הצפייה ובעת קריאת העדות1.

?בסיפור העדותלידי ביטוי באה " האחרוןעד היהודי "כיצד מטרת הגרמנים 2.

איזה  , לדעתכם. השואה והם מספרים את עדותם בבגרותםילדים ונערים צעירים בתקופת העדים הללו היו 3.

?מסר הם מבקשים למסור לכם בעדותם

במליאה

.סיפורו האישי של שורד השואהאת קבוצה מציגה כל : הצפייה והקריאהדיון מונחה לאחר 

בייטלרדינהעדות

(1נספח וסרטון)
אברהם קפיצהעדות  'פייקוביץעדות קופל 

פרנקוישראלסטלהעדות 

(2נספח וסרטון)

https://www.youtube.com/watch?v=jNEvbi3LtHE
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jNEvbi3LtHE
https://www.youtube.com/watch?v=YPiStP6CbNg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YPiStP6CbNg&feature=youtu.be


'חלק ב

עבודה אישית–פונאר

,וילקובסקיאלק.בגטותרבותחיילעודדבמטרהוילנהבגטומוזיקליתיצירהתחרותארגנו,1943באביב

שירשללחןהיההלחן."פיאנו"בשםלפסנתריצירהכתבוהוא12בןנעראזהיה,תמיראלכסנדרלימים

מילים,וולקובסקינחר"ד,אלכסנדרשלאביוחיבר,התחרותלאחר.בתחרותהרביעיבמקוםזכהוהואערש

שהיה,רגינסקי'קצשמרקההמשוררשלכתיבתופרינוספיםבתיםלונוספוובהמשך,ליצירהאחדלבית

כברותורגםהגטובימיעודלראשונההושרהשיר.השנייההעולםבמלחמתופרטיזןמשורר,עיתונאי,סופר

.לעבריתמיידישהשיראתתרגםשלונסקיאברהם.לרוסיתמיידישאז

(.ראו גם בנספח המצורף)פונארההריגהבגיאהרצחעלנוספתלקריאה

לקוראים התכוונו להעביר אילו תחושות הכותבים וכתבו ( נספחמילות השיר מופיעות ב)המצורף האזינו לשיר 

.ולמאזינים

.או לאביולאימובית נוסף לשיר או ציירו את תשובת הבן , פסקה, כתבו מכתב

.שיתוף במליאה בתשובות התלמידים

https://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%201888.pdf


.  בשיעור זה נפגשנו עם שורדי שואה דרך העדויות שלהם ודרך שיר שנכתב באותם ימים על רקע האירועים

כוסלובקיה שכתבה בפתח עדותה שורות  'שורדת שואה ילידת צ', ליבוביץנסיים את השיעור בדבריה של שרה 

:אלו

.חסר אנושיות, חסר היגיון אנושי, הסיפור הזה מטורף והזוי"

.הוא אמת לאמיתה–והסיפור הזה 

,הוא מה שקרה לי במשך שנה אחת בחיי

.בהיותי נערה בת שש עשרה באושוויץ

,ניצולה יחידה מכל משפחתי, הסיפור הזה הוא חלק ממני

.של כולנו, הסיפור הזה הוא של עם ישראל כולו

,מאמינים יותר, אני מקווה שתצאו ממנו חזקים יותר

."מבינים את ייעודכם, אוהבים יותר את החיים

.  כפנס וכמצפן, כצידה לדרךאיתנו' ניקח את מילותיה של שרה ליבוביץ

שאלה למחשבה

?כיצד עלינו לפעול כדי שבעתיד הנושא לא יישכח? מה תפקידה של החברה הישראלית בשימור הזיכרון

סיכום



בייטלרדינה

במשפחהשנייהילדה,1934בשנתבווילנהנולדהלויןלביתבייטלרדינה

גורש,סובייטיכיבושתחתוילנהכשהייתה,1940בשנת.ילדיםשלושהשל

,וילנהאתהגרמניםכבשו1941-ב.קפיטליסטהיותובאשמתלסיביראביה

,דינהנתפסו,בגטושנערכהבאקציה.בגטונכלאואחיהושניאימה,ודינה

נורוהםהבורשפתעל.פונארההריגהלבורונלקחווסבתההבכוראחיה

.מהגטושהובאויהודיםאלפיעודעם

סרטון

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jNEvbi3LtHE


פרנקוסטלה

עד.ילדיםשבעהבתבמשפחההבכורה,1926-בברודוסנולדה

.אותהסיכנהולאמרודוסרחוקההמלחמהנראתה,1943

.בבנייןהיהודיםכלאתוכינסוהכפראלהגרמניםנכנסו,1944ביולי

משאספינותארבעעלהיהודיםאלפייםהועמסו,מכןלאחריממה

-לאושוויץהגיעו,ומיםמזוןללא,כךאחרחודשכמעט.לפיראוס

.בירקנאו

היהסטלהשלאביה.סלקציהמיידעברובמסעששרדוהיהודים

בתוועםהזקניםהוריועםללכתבחרהואאך,למדיובריאצעיר

.משפחתהמכללבדהנותרהוסטלה,הקטנה

סרטון

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YPiStP6CbNg&feature=youtu.be


"טיקטיןספר":מתוך',פייקוביץקופלשלעדותו

ביערשחפרובורותאודותליסיפרכן...היהודיםאודותמשהושמעבכנסיהכיוסיפרבעירמהכנסיהליזנסקיחזר...אחדיום"

ולראותבעצמיהדבראתלבדוקחפצתיזאתבכלאניאך,לטנקיםהסוואהעמדותלשמשנועדושהבורותטעןהוא.לופוחובה

חמישהאורךמטרכעשרהענקייםבורותשנילעינינתגלושםלופוחובהליערהגויהובילניערבלפנות.עיני-במוהבורותאת

אתסיפרתיבבית,לטיקטיןחזרתי.רעותליניבאליביטנקיםבשבילבורותאלההיולא–הבוררוחבמטרוחמישהעומקמטר

כלעםלהשארשעלינוטענההיא,לדרשתילהקשיברצתהלאאמי...חששותיאתבפניהםגיליתיואףושמעתיראיתימהכל

כלכאשר,באוגוסטושמונהעשרים...מריוםאותועדבעיראיפאנשארנווכך.אמא-בדברידבקההמשפחהכל...העיירהבני

'קב'קבועמדושהקדימונירבותמשפחותכברמצאתיהשוקבכיכר...השוקבכיכרהתאפסו,בבוקרהשכימוהעירבני

ליהודיצפויבאמתמה,לשעררצהלאאו,שיערלאאיש,בניחושיםעסקובעיקר,לעשותעליהםמהעצהומטקסיםמסתודדים

ביניעורשבקרביהקיוםחוש,מזוייניםבחייליםהשוקכלהוקףרגעבין,קרבותמכוניותרעשנשמעלפתע.טיקטין

יומייםבמשך.מהכיכרחמקתיהגרמניםשללאפםמתחתוממש,העומדיםביןדרךליפילסתי,ממקומיניתרתילפתע

שבהאךלטיקטיןכךלשםבמיוחדנסעהואףמשפחתיבגורלעלהמהלבררלילעזורניסתההיא.כפריתאצלהסתתרתי

.באואיןיוצאאין–העירעלסגרוהמיליציהמשמרותכישבאהכלעומת

הביתפינותבכלחיפשתי,החדריםכלאתעברתיבחשאי,שבטיקטיןביתילחצרוהגעתי...התגנבתילילהבחצותהשניביום

"...ענהלאאישאך–מישהובהםנותראולייקיריבשמותקראתיואף



(35-33עמ" )נער צעיר משיח עם המוות"מתוך , עדותו של אברהם קפיצה

העיריהודירובהתכנסו.היהודיםביןקשריצירתהמקומיהמשמרשלפטרוליםמנעושבוהעוצרלילאחרי,לאוגוסט25-השלבוקרבאותו

שהיתהכאילו.המתייצביםשמותאתגרמניםחייליםושלושהפולניםנדרמים'זרשמוועליושולחןהועמדהרחבהבירכתי.השוקרחבתאל

גומימגלבי.לצייתמיהרו,עבדיםעם,והפולניםקולותבקוליפקודותיהםאתצרחוהגרמנים....פורמליותשלפניםלהעמדתגדולהחשיבות
.הנאספיםעלשסגרההברזלטבעתבעדלצאתיכוללאאיש.החייליםבידינשקוכליהפולניםנדרמים'הזבידיהופיעו

בחלוםכמוהתנהלהכל.וקשישים,וצעיריםנוערבני,מלאכהבעלי:במקוםנוצרוקבוצותשלוש.המיוןתהליךהתחילבבוקרבשמונה
.ומכותגסיםאיומים,אכזריותמלאיפנים,הדיפות,צעקות:בלהות

חיצבאיבתרגילכמוהמכוניותמתוךקפצוהם.יריהבמכונותאוחזים,הגסטאפואנשימלאותמשאיותשבעבכיכרהופיעוהמיוןסיוםעם

תוך,לרביעיותחולקהטור.להליכההכשיריםהגבריםנערכוהשניובצדאחדבצדהועמדווהילדיםהזקנים,הנשים.הכיכראתוהקיפו

-הכליאחריהם.גרמשהוחותנוהעציםסוחרחורושובהיעקב,(הגבוה)בויכערדיקל'חצ,הקומהגבוהיצעדובראש.הצורהעלהקפדה

פקדוהגסטאפוקציני.חברי,משהשלאביו,הכנרקבקאואליהמתופףסוקולוביץשמלקע,החצוצרהבעלהחייט,דויטשדניאל,זמרים
.הכפרלכיווןשיצאוהמשאיותעלוהילדיםהנשיםשלהעלאתםגםהסתיימהעתבאותה..."התקווה"אתלנגןעליהם

הספרביתבבנייןנכלאוטיקטיןיהודי.היגוןאווירתאתהלםכמוהקיץבאמצעהסגריריהאווירמזג.טפטףגשם.התקדרוהשמיים

ערנותאתטשטשהשקריהעשןמסך.מידעאותוקיבלוהפולניםנדרמים'הזגם.רבוני'צלגטויועברושבקרובלהםנאמר.בזאבאד

הבורותאותםאל,לופוחובהיעראלפניהןעשוהמשאיות.לתכולתהמעברשהועמסהמשאיתלמקוםהגיעהדקותעשרמדי.הקורבנות
.מהםקטןהיההשלישי.מטרחמישהובעומקמטרארבעהברוחב,מטרעשרשניםבאורךגדוליםבורותשני,החלחלהמעוררי

.חיהנפשנותרהשלאעדבהםקצרוהבורותפתחעלשעמדוגרמניםחיילים.בחייםבעודם–חלקם,האנשיםהושלכוהאלההבורותלתוך

...המחרידהמחזהונשנהחזרדקותעשרומדיאנשיםמלאהמשאיתלמקוםהגיעהדקותעשרמדי

מלאכתעלשהשגיחוהגרמנים.פולניםאיכריםידיעלהבורותכוסובערב.יהודים1700-מלמעלהנטבחו,נאספהכשהשמש,היוםבתום

.רצוחיםוילדיםזקנים,נשיםראועיניהםבמו.האמתאתידעוהפולניםאולם.מלחמהחלליגופותהםשאלולהםסיפרו,הראיותטשטוש
...האדמהלפנימתחתזעקוהנרצחיםקולות,מנוחהבלאוזעההאדמהנעההבורותכיסוילאחררבותשעותעד

הם.וזקניםילדים,נשיםבעיקר–בכיכרהתיצבושלאאלהאתוהוציאולדלתמדלתעברופולניםנדרמים'ז.המבצעהתחדשהיוםלמחרת

טיקטיןוהעירשפתועדהתמלאהשניהבור.הטבחנסתייםלאוגוסט26-בהצהרייםאחרבשתיים.סופםאלוהובלוהמשאיותעלהועמסו
.מיהודיההתרוקנה



פונארההריגהגיא
.לגרודנוהראשיהכבישעל,לווילנהמדרוםמ"קעשרה,מיוערנופשמקום.וילנהלידהמוניםהשמדתאתר

.המכליםאתלהתקיןהספיקולאאך,דלקלמכליענקייםבורותבמקוםהסובייטיםהשלטונותהכינו1941-1940בשנים

אזרחיםושלסובייטיםמלחמהשבויישלוכןוהסביבהוילנהמיהודירבבותלרצחמקוםבורותיהעלפונארהייתה,הגרמניםבידיהכיבושבתקופת

ומשטרהאסאסאנשיבידיהבורותאלונורו,אלפיםשלואףמאותשלבקבוצות,וברכבתברכב,ברגללפונארהובאוהקורבנות.הנאציםמתנגדי

תחילה.1944יוליתחילתעדונמשך1941יוליתחילת-יוניבסוףהחלבפונארהיהודיםהמונירצח.ליטאיםפעולהבמשתפישהסתייעוגרמנים

בשרפת.הפשעעקבותאתלמחוקכדיהנרצחיםגוויותאתולשרוףהבורותאתלפתוחהחלו,1943בספטמבר.שבמקוםבבורותהנרצחיםנקברו

הצליחומהם15אך,במקוםנהרגורובם,נועזתבריחהפונאראסיריביצעו,1944באפריל15בליל.יהודיםאסיריםכשמוניםהועסקוהגוויות
.יהודיםהמכריערובם,נפש100,00-ל70,00ביןבפונארנרצחו,שונותהערכותלפי.רודניקיביערותלפרטיזניםולהצטרףלהימלט

פונאר

רגינסקי'קצ( קה'שמר)שמריהו , וולקוביסקינח 

אברהם שלונסקי: עבריתרגום לנוסח 

(וולקוביסקי)אלכסנדר תמיר : לחן

ט קֶׁ ט, שֶׁ קֶׁ ִני , שֶׁ הבְּ ִרישָׁ !ַנחְּ

ִרים בָׁ ִחים קְּ אן צֹומְּ ,כָׁ

עּו ם נָׁטָׁ ִאים אֹותָׁ ַהּׂשֹונְּ

ִרים ה ֵמֲעבָׁ .פֹּ

ל  ִכים יֹוִבילּופֹוַנאראֶׁ רָׁ ,דְּ

ר זֹּ ְך ֵאין ַלחְּ רֶׁ ,דֶׁ

א ַלְך לֹו ַאבָׁ ִלי שּוב הָׁ ִלבְּ

אֹור ִעּמֹו הָׁ .וְּ

ט קֶׁ ִני ִלי, שֶׁ מֹוִני ִלי, בְּ ,ַמטְּ

ֵאב ה ִבכְּ כֶׁ !ַאל ִנבְּ

ֵינּו ה ִבכְּ ה וָׁכֹּ ִכי ֵבין כֹּ

ֹּא יִָׁבין אֹוֵיב ,ל

בּולֹות וָׁחֹוף לֹו ,ַגם ַהיָׁם גְּ
יָׁג וָׁסֹוף לֹו  א סְּ לֶׁ –ַגם ַהכֶׁ

ֱענּוֵתנּו זֹּאת

בּולֹות ִלי גְּ ,ִהיא בְּ

בּולֹות ִלי גְּ .ִהיא בְּ

ָך צֶׁ ל ַארְּ א אֶׁ ִביב בָׁ ,ּתֹור אָׁ

נּו  ולָׁ תָׁ ֵבלסְּ אָׁ

רּועַ  ל זָׁ דֹול ַבכֹּ ,אֹור גָׁ

ִביֵבנּו ֵליל .ּוסְּ

ר  בָׁ וכְּ תָׁ תַהסְּ רֶׁ ִהיב ַצּמֶׁ ,ַיזְּ

ַבר אֹוב ִיגְּ ,ַהַּמכְּ

ת רֶׁ אֶׁ ֵאם ִנשְּ ה הָׁ :ַשכּולָׁ

נָּׁה הּוא  פֹונָׁארבְּ .בְּ

יָׁהֵמי  תַהִּוילְּ לֶׁ בֶׁ ַהִנכְּ

ר  בָׁ אּוכְּ יָׁםִיּׂשְּ כְּ , דָׁ

ַרח ֵעי ַהקֶׁ זֹוֲעִפים ִקרְּ

ִאים ַליָׁם ִנּׂשָׁ

ַכת יֵָׁמינּו שְּ ֻמַגר חֶׁ ,ּתְּ

ֵלינּו ַרח עָׁ דֹול ִיזְּ ,אֹור גָׁ

ש, בֹוא רָׁ !ֲעֵלה, פָׁ

ָך קֹוֵרא ,ִבנְּ

ָך קֹוֵרא .ִבנְּ

ט קֶׁ ט, שֶׁ קֶׁ ַסַער, שֶׁ ,ַאל בְּ

!ַמבּוֵעי ַהֵלב

נָׁה לְּ ר חֹומֹות ִּתפֹּ ,ַעד ֲאשֶׁ

ֵאב ֵלם ִבכְּ .ֵנאָׁ

ִני ִלי, ַאל נָׁא ַחק נָׁא, בְּ !ַאל ִּתצְּ

חֹוק  ולֹּא ֵעת צְּ שָׁ :ַעכְּ

ת  ַפְך אֶׁ ֲאִביֵבנּוַצר הָׁ

ה  לֶׁ עָׁ ולְּ תָׁ ַבסְּ

ַפְךַאט  : נָׁא ַהַּמבּועַ יְּ

ט קֶׁ !ֵבן ַרחּום, שֶׁ

א רֹור יָׁשּוב ַגם ַאבָׁ ִעם ַהדְּ

ה ה, נּומָׁ .נּום, נּומָׁ

מֹו  יָׁהּוכְּ תִוילְּ רֶׁ רֶׁ ֻשחְּ ,ַהּמְּ

ת רֶׁ ה ַצּמֶׁ ן עֹוטֶׁ ִאילָׁ ,כְּ

אֹור ה לְּ כֶׁ עֹוד ִּתזְּ

רֹור בֹוא ַהדְּ ,בְּ

רֹור בֹוא ַהדְּ !בְּ

סרטון

https://www.youtube.com/watch?v=_pLBqZSRM8Y

