תנועות נוער בשואה
רקע כללי :צפייה בעדות של חווקה פולמן ודיון – מיועד לחניכי השכבה הבוגרת.
עזרים נדרשים ,ZOOM :נאומים חווקה פולמן
זמן פעילות 50 :דקות

זמן

20
דק'

מהלך הפעילות

עזרים

הקרינו את נאומה של חווקה פולמן רבן ,חברת תנועת
"דרור" ולוחמת במרד גטו וורשה.

מקרן
מחשב/

https://www.youtube.com/watch?v=xciOKiAcPyU
החל מדקה 12:35

נספח 1

אופציה נוספת
הקריאו את נאומה של חווקה פולמן רבן (נספח ד').
 30דק' דיון:
•

האם כיום אתם מרגישים שכנערים וחברים בתנועת
נוער יש לכם כוח מיוחד להוביל שינוי? כוח שאין
למבוגרים?
האם גם כיום שינוי המציאות טמון בצעירים? האם
מוטלת עלינו האחריות לכך?

•

האם אתם רואים קווים דומים בין העולם הערכי
והעשייה של תנועות הנוער בזמן המלחמה לבין
העשייה והערכים של התנועה שלנו?

•

האם אתם מרגישים בסניף ,בתנועה ,כקולקטיב שיש
לו כוח לשנות?
מה אנחנו כפעילי כנפיים של קרמבו מביאים? איך
ואיפה אנחנו יכולים להשפיע ולהביא את ערכי קרמבו
לידי ביטוי וקידום השינוי?

•

דגשים
למדריך
והתאמות
הקרינו
את
הכתוב
במסך
משותף

סיכום -לשמחתנו הזמנים שונים ,אך לנו כחברי תנועת נוער
יש את האחריות לא רק להנצחת פועלם אלא גם להמשך
דרכם של חברי תנועות הנוער בשואה .לפעול ברוח ערכי
התנועה אל מול העוולות וחוסר הצדק שאנו רואים בחברה
כיום.
"איך? דרך אכפתיות ואי אדישות ,מעורבות ועשייה בבית,
בבית ספר ,ברחוב בכל מקום שפוגשים רוע .תהיו ראויים
ללוחמים ,לכל אלה שנאבקו ואבדו לנו בהרג ,בגז ובמיתות
משונות .תחנכו עצמכם ואחרים לאהבה ולא לשנאה,
לשלום ,לרעות ,ליופי ,לצחוק ושמחה" (חווקה פולמן רבן).

כיצד ימשך המרד?  /חווקה פולמן רבן
"אני נרגשת ,נבוכה וגם גאה להופיע כאן לפניכם בשנת ה 56-למרד גטו ורשה ושנת  51לעצמאות
מדינתנו .אני זוכה לייצג את כל אלה הלוחמים ,שנפלו במאבקם ,בקרבות ,במחנות ,ביער ובמרד .זו
עצרת גם לאלה שלא יכלו להשתתף במרד אך נאבקו על צלם האדם .מאלה ששרדו במלחמה רבים
כבר נפטרו כאן בארץ או ברחבי העולם .נשארנו מעטים ,יחידים.
המרד חייב להימשך .מרד אחר ,שונה .על הארץ הרחוקה ,הנכספת והבלתי מושגת חלמנו גם בגטאות ,וגם
במחנות.
בחלומנו היא היתה טהורה ,צדק שלט בה ,שוויון ערך אדם – חלום נפלא של בית .ויש לא מעט
אכזבה .במה נמרוד ? -שואלים אותי לא פעם צעירים להם אני מספרת לא פעם על התקופה ההיא
של מלחמת העולם השנייה – ואני עונה – החשוב לי עכשיו זה העתיד ,זה אתם – הדור השני,
השלישי ,הרביעי והדורות הבאים.
אתם בעלי חולצות כחולות ושרוכים אדומים ולבנים ועניבות צופים וכיפות סרוגות  -כולכם – צעירים ובוגרים
יותר .
עתידכם כאן בארץ הזו היחידה ,היפה ,האהובה ופגועה בגזענות ,שנאת האחר והזר ,יש בה חמדנות
וונדליזם וסכינאות ואלימות נגד חלשים וקשישים ורעבים – אתם יכולים ,אתם חייבים ללחום בכל הרוע
הזה ,בזיוף ובנוכלות בכל שנוגד לערכים אנושיים .אתם אמיצים ונאמנים בצבא בהגנה על ביתנו
מאויבים מבחוץ ,אתם תתרמו גם לסיום מעגל הדמים ,יש בכם גם כוח למרוד בנגעים שבפנים .איך?
דרך אכפתיות ואי אדישות ,מעורבות ועשייה בבית ,בבית ספר ,ברחוב בכל מקום שפוגשים רוע .תהיו
ראויים ללוחמים ,לכל אלה שנאבקו ואבדו לנו בהרג ,בגז ובמיתות משונות .תחנכו עצמכם ואחרים
לאהבה ולא לשנאה ,לשלום ,לרעות ,ליופי ,לצחוק ושמחה".
קיבוץ לוחמי הגטאות ,עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה 2011

