
,  תוכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות

ג"תשפהצעה לטקס יום השואה 
ד"חמגרסת 

התנגדות יהודית  

שנה למרד גטו ורשהשמונים 



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

."ורשה

שמתרחשיםמרגישאני[...]הגטומןפעמייםברחוהגרמנים.ביותרהנועזיםמחלומותינולמעלהשהואדברנפל"

".ועצוםרבערכולבצעהעזנואותווהדברגדוליםדברים



,  שאותם כתב ופרסם בעצם ימי המרד, (ל"אי)מפקד הארגון היהודי הלוחם ', אנילביץדבריו אלו של מרדכי : קריין 

.  מתמצתים את עוצמתו הייחודית של מרד זה

היה המרד העירוני הראשון נגד גרמניה הנאצית בכל השטחים  , 1943באפריל 19, ג"אשר פרץ בערב פסח תש, המרד

היה מרד גטו ורשה הממושך ביותר ומספר המשתתפים בו היה  , מכל התקוממויות היהודים בזמן השואה. שכבשה

.  הגדול ביותר

לאחר כמה ימי  . התבצרו יהודי גטו ורשה בבונקרים, בשעה שלוחמי הארגונים לחמו ברחובות הגטו. זה היה מרד עממי

החלו הגרמנים להצית ולפוצץ בשיטתיות את בתי הגטו כדי להתגבר על הלוחמים וכדי לאלץ את המסתתרים  , לחימה

.  לצאת ממקומות המחבוא



ידיעות על המרד  . רבים נספו בימי המרד במלכודות האש והעשן. כחודש ימים נלחמו יהודי גטו ורשה על נפשם: קריין

סמל לעצמאותה של רוח  , המרד היה סמל ללחימה של מעטים מול רבים. נפוצו במהירות והגיעו גם לעולם החופשי

.  האדם ולעוצמתה

:ס"ביהת /דבר מנהל

.אתם מתבקשים לעמוד, ולקריאת פרק תהלים" ל מלא רחמים-א"ו" יזכור"לאמירת : קריין

ר ,  ְוִגבֹוֶריהָ ַחְלֵלי ַהּׁשֹוָאה , ֱאלֹוִהים ֶאת ִנְשמֹות ֲאֵחינּו ְבֵני ִיְשָרֵאליְזכֹּ

,  ֶשהּוְמתּו ְוֶשֶנֶהְרגּו ְוֶשֶנְחְנקּו ְוֶשִנְקְברּו ַחִיים, ִנְשמֹות ֵשש־ֵמאֹות ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְשָרֵאל

ֶדש ֶשֶנְחְרבּו ַעל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשםְקִהּלֹותְוֶאת  .ַהקֹּ

ר ִמיֵמי עֹוָלם ְוִגבֹוָריוֱאלֹוִהים ֶאת ֲעֵקָדָתם ִעם ֲעֵקַדת ְשַאר ְקדֹוֵשי ִיְשָרֵאל ִיְזכֹּ

ֹּא ִנְפָרדּו. ִבְצרֹור ַהַחִיים ֶאת ִנְשָמָתםְוִיְצרֹּר .  ַהֶנֱאָהִבים ְוַהְנִעיִמים ְבַחֵייֶהם ּוְבמֹוָתם ל

ֹּאַמר ָאֵמןִמְשְכבֹוָתםָינּוחּו ְבָשלֹום ַעל  .ְונ



:  קריין

,שֹוֵכן ַבְמרֹוִמים, ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים

,ַעל ַכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה, ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה

,ְכזֹוַהר ָהָרִקיע ַמְזִהיִרים, ְבַמֲעלֹות ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים

,ַחְלֵלי ַהּׁשֹוָאה ְבֵאירֹוָפה, ֶאת ָכל ַהְנָשמֹות ֶשל ֵשֶשת ִמיְליֹוֵני ַהְיהּוִדים

,  ֶשִנְשְרפּו ְוֶשִנְספּו ַעל ִקּדּוש ַהֵשם, ֶשִנְשֲחטּו, ֶשֶנֶהְרגּו

.ִביֵדי ַהְמַרְצִחים ַהֶגְרָמִנים ָהַנאִצים ְועֹוְזֵריֶהם ִמְּׁשָאר ֶהַעִמים

,ָלֵכן ַבַעל ָהַרֲחִמים ַיְסִתיֵרם ְבֵסֶתר ְכָנָפיו ְלעֹוָלִמים

.ְוִיְצרֹור ִבְצרֹור ַהַחִיים ֶאת ִנְשמֹוֵתיֶהם

,ְבַגן ֵעֶדן ְתֵהא ְמנּוָחָתם, הּוא ַנֲחָלָתם' ה

ֹּאַמר ָאֵמן, ְוַיֶעְמדּו ְלגֹוָרָלם ְלֵקץ ַהָיִמין .ְונ



תהלים מזמור פג: קריין

.ִשיר ִמְזמֹור ְלָאָסף

ט ְוַאל ֶתֱחַרשַאל ּדֳִּמי ָלְך ַאל ֱאֹלִהים .ֵאלִתְשקֹּ

. ָנְשאּו רֹּאשּוְמַשְנֶאיָךֶיֱהָמיּוןִכי ִהֵנה אֹוְיֶביָך 

.ְצפּוֶניָך ַעל ְוִיְתָיֲעצּוַעל ַעְמָך ַיֲעִרימּו סֹוד 

ֹּא  .ֵשם ִיְשָרֵאל עֹודִיָזֵכרָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמגֹוי ְול

.ִכי נֹוֲעצּו ֵלב ַיְחָּדו ָעֶליָך ְבִרית ִיְכרֹּתּו

ֵלי ֱאדֹום ְוִיְשְמֵעאִלים מֹוָאב ְוַהְגִרים .ָאהֳּ

ְשֵבי צֹור .ְגָבל ְוַעמֹון ַוֲעָמֵלק ְפֶלֶשת ִעם יֹּ

.ִעָמם ָהיּו ְזרֹוַע ִלְבֵני לֹוט ֶסָלהִנְלָוהַגם ַאּׁשּור 

.ְבַנַחל ִקישֹוןְכיִָביןֲעֵשה ָלֶהם ְכִמְדָין ְכִסיְסָרא 

ֹּאר ָהיּו ּדֶֹּמן ָלֲאָדָמה .ִנְשְמדּו ְבֵעין ּד

ֵרב ְוִכְזֵאב ּוְכֶזַבח ְנִדיֵבימֹוִשיֵתמֹו ְנִסיֵכימֹוָכל ּוְכַצְלֻמָנע ְכעֹּ

.ֱאֹלִהיםֲאֶשר ָאְמרּו ִניְרָשה ָּלנּו ֵאת ְנאֹות 

. ַכַגְלַגל ְכַקש ִלְפֵני רּוחַ ִשיֵתמֹוֱאֹלַהי

.ְכֵאש ִתְבַער ָיַער ּוְכֶלָהָבה ְתַלֵהט ָהִרים

.ְתַבֲהֵלםֵכן ִתְרְּדֵפם ְבַסֲעֶרָך ּוְבסּוָפְתָך 

.ַמֵּלא ְפֵניֶהם ָקלֹון ִויַבְקשּו ִשְמָך ְיהָוה

שּו  ֹּאֵבדּוְוִיָבֲהלּוֵיבֹּ  ֲעֵדי ַעד ְוַיְחְפרּו ְוי

 .ְוֵיְדעּו ִכי ַאָתה ִשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון ַעל ָכל ָהָאֶרץ



.אפשר לשבת: קריין

:קריין
.לא היינו שם

,לא חווינו, לא עברנו
אנו רוצים לקבל על עצמנו את–ועם זאת 

.  ולזכור באחריות, האחריות לזכור
,וגם אם יש לך מעט, וגם אם אין לי מילים

,וגם אם אני קרובה, גם אם אני רחוק
,  וגם אם אנחנו שייכים

וגם אם איננו
מרגישים שום שייכות  

,  נתכנס אל תוך עצמנו–
,ננסה להתכנס יחד, נתכנס בינינו

.אנחנו פה היום

(מילים)שיר ללא שם:שיר

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


:  קריין

,אני מקווה שזה לא יפתיע אתכם–מלחמת העולם השנייה , זיכרונות המלחמה"

.הזיכרונות האלה קשורים אצלי בהרבה אהבה

.אין סוף אהבה

,אימהות לא אוכלות ורק מאכילות, מי שהיה בגטו וראה איך אימהות מגוננות על ילדיהן

.איך נערים ליוו את הוריהם כדי לא להשאיר אותם לבד והגנו עליהם עד הרגע האחרון

,זה לא מתוך מראות הזוועה, כשאני שואל את עצמי מאין נובעים הכוחות לכתוב

.אלא מתוך מראות האהבה שהיו שם בכל מקום

,העולם שלי לא נשאר בדמות תליין

.הרוע האין סופי, העולם שלי לא נשאר בדמות הרוע שאי אפשר לתקן אותו

."נשארתי עם בני אדם ואהבתי אותם

.אהרון אפלפלד, מתוך דבריו של שורד השואה



:  קריין

של ארגונים ושל תנועות להתנגדות לכוונות הנאצים ולמעשיהם היא יריעה מופלאה ורב , התגייסותם של יהודים יחידים

."והכול אנחנו עושים–הכול אסור לנו : "מחנך ופדגוג שנרצח בטרבלינקה, כפי שכתב ביומנו אהרון קפלן, גונית

,  לא היה אח ורע אצל שום עם אחר באירופה הכבושה, על גווניה ועל יריעתה הנרחבת, להתנגדות היהודית לנאצים

.וזאת למרות היות היהודים מבודדים וחסרי כל סיכוי



: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

,ומי האיש שקיים תלמודו אסור ִבתפילין

,מי האישה שחילקה תעודות מזויפות

.ומי שִהגניב גבולות

:קריין

,האיש שכתב וצייר וסיפר וחלםמי 

,וצילם ותיעד את עדות האדם

,מי שצחק ּומי שאהב

,מי שכתבה ִמרשמים להשכיח רעב

.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

:קריין

,מי הילדים ששיחקו וחלמו

,וכתבו שיריהם בין גדרות

,ומי לא משה ידו מידם

.גם בלכתם אל מותם

הילד והזקנה, האישה, מי האיש

.שקידשו צלם אדם



:  קריין

גורש ברכבת  16ובגיל , טרזינשטטהוא גורש עם משפחתו לגטו . בפראג1928ל נולד בשנת "הרב סיני אדלר ז

:וכך כתב. לאושוויץמטרזינשטט

.  ליל שבת פרשת בהר סיני, אחריו באו גם היום והלילה השני. הלילה הראשון של נסיעתנו עבר"

הן  , על כל הנאצל שבו–היינו מרוחקים מכל העולם כולו . קידש אבי את השבת על פרוסת לחם, עם היכנס הלילה

אולם קדושתה של שבת פילסה לעצמה את הדרך אלינו לתוך קרון הבהמות העלוב הסגור על  –הרוחני והן הפיזי 

."מנעול ובריח ושמור היטב על ידי הזקיפים הנאציים



רזאלאהרון , "הדבר הכי גדול בעולם זה לעשות טובה למישהו אחר:  "שיר
((https://www.youtube.com/watch?v=dp20cAiX0j8

:  קריין

.  מפיאסצנהר "האדמו,שפיראקלמישקלונימוסהרב המוזכר בשיר הוא רבי

.  המכותרת על ידי הגרמנים, נלכד הרב שפירא בוורשה,מלחמת העולם השנייהעם פרוץ

.  אימווזמן קצר לאחר תחילת הכיבוש הגרמני מתה גם , כלתו וגיסתו, בהפגזות נהרגו בנו

.  ר להצעות בריחה שונות שהופנו אליו"סירב האדמו, למרות האסון האישי ולמרות הצרה הכללית

.  ר עשה מאמצים רבים לשמור על מסגרת החיים היהודיים בגטו"האדמו

ברית  לקיים, לקיים את החגים, עשה מאמץ עליון לאפשר גישה של נשים למקווה טהרה, למשל, כך

".אש קודש"הדרשות שאמר בפני חסידיו קובצו לספרו .ועודמילה

 .לובליןליד ,טרווניקיגורש הרבי עם היהודים שנותרו בגטו למחנה הריכוז, 1943באפריל , מרד גטו ורשהלאחר

.יחד עם שאר יהודי המחנה1943ר נרצח בנובמבר "האדמו

https://www.youtube.com/watch?v=dp20cAiX0j8


.  לנוער היהודי היה תפקיד מיוחד ומפואר במסכת ההתנגדות היהודית לנאצים: קריין

ללא הבדל השקפה והשתייכות  , במיוחד של חברי ארגונים ותנועות נוער, בלטה תרומתם של צעירים, בכל הפעולות

.  פוליטית

:קריין

.  בגטו ורשה ומראשי המרדל"איהיה ממייסדי ארגון , יליד וילנה, צוקרמן( אנטק)יצחק 

.ארגן את ההתנגדות גם בגטאות אחרים, לאחר נפילת גטו ורשה

:וכך אמר. עלה לישראל ונמנה עם מייסדי קיבוץ לוחמי הגטאות1946-ב

...בקבוקי הצתה... פצצות מתוצרת עצמית... רובים מעטים, אקדח לכל אדם, אקדחים: נשקנו היה"

.מסירות נפש, נכונות, אידאה גדולה: נוסף לכך היה לנו עוד נשק אחד

...ראינו את אידאת המרד כאידאה מרכזית בחיינו

!מרד: הייתה רוח כזו בתנועה החלוצית ובתנועות הנוער שלנו שאמרה

,להמשך אשר יבוא, לכבודם ולכבודנו, למענם ולמעננו, למען החיים ולמען אלה שמעבר לים: ידענו

!"מרד–לדורות הבאים 



גם כי אלך:  שיר
https://www.youtube.com/watch?v=0eYtGHjZapA

.  צוקרמןאנטקריאיון עם יצחק , "למרחב"עורך עיתון , קיים רם עברון, שנה לאחר מרד גטו ורשה25:  קריין

.הטקטי ואסטרטגי של מרד הגטו, מה יש ללמוד מן הצד הצבאי: השאלה האחרונה שהציג לו בריאיון הייתה

:אנטקזו הייתה תשובתו של 

:קריין

המדובר הוא במלחמה של פחות מאלף איש נגד צבא אדיר  . אינני חושב שיש צורך לנתח את המרד מבחינה צבאית"

.  ובלב איש לא היה הפקפוק ביחס לתוצאותיו המעשיות

.  לא הטקטיקה, לא המבצעים, לא הנשק. זה לא נושא ללימוד בבית ספר צבאי

.הרי שם זה צריך להיות מקצוע ראשי, אם יש בית ספר ללימוד רוח האדם

משמידיהםלקום על , אחרי שנים של השפלה, הדברים החשובים באמת היו טמונים בכוח שגילו צעירים יהודיים

.  טרבלינקה או מרד: ולקבוע בעצמם באיזה מוות יבחרו

."אינני יודע אם קיימת אמת מידה מקובלת ללמוד את זה

https://www.youtube.com/watch?v=0eYtGHjZapA


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

(שחקי שחקי)אני מאמין:שיר

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


והיה לאחד מחבריה הבולטים ולחבר " עקיבא"הצטרף לתנועת 13בגיל . בקרקובנולד , שימק, דרנגרשמשון : קריין

.הנהגתה

.  בקרקובהארגון הלוחם של הנוער היהודי החלוצי , "1942באוגוסט " החלוץ הלוחם"היה ממייסדי דרנגר

:כך כתב. וככל הנראה נרצח, נתפס בידי הנאצים, 1943בשמונה בנובמבר 

:קריין

.כי המחשבה הבריאה על העתיד היא המניע העיקרי של התנהגותנו"

.אנו עומדים בהתנגדותנו מתוך הכרה שזו דרכו של כל עם נדכא

.למצוא יותר מדרך בריחה אחת, באומץ לב ובכוח סבל, אילו ביקשנו להציל רק מה שנותר לנו היינו יכולים

,אנו נאבקים על צדק נעלה יותר

,על עניין החירות

.ולמען אלה אין אנו מהססים לסכן את הדבר היחיד שנותר לנו

,מה יכול אדם להפסיד, לא זו השאלה

."את החירות: אלא מה אפשר וראוי להשיג



.הקהל מתבקש לעמוד, לשירת התקווה ואני מאמין: קריין
התקווה

אני מאמין


