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משמעותיים  ימים  של  בפתחם  עומדים  אנו 
למדינת ישראל ולעם היהודי, ימים המבטאים 
את הסיפור המשותף לכולנו, סיפור משואה 
לתקומה. ימי הזיכרון ויום העצמאות, החלים 
רוח  משרים  לזה,  זה  בסמיכות  שנה  בכל 
מיוחדת במדינת ישראל ומאפשרים לנו לשוב 
ולחוות מעט מן האירועים הגדולים שהתרחשו 
בדורות האחרונים, להיזכר שוב מאין באנו ולשאול 

שוב לאן אנו הולכים.
וחשובה  טובה  הזדמנות  מספקים  אלו  ימים  החינוך,  מערכת  עבור 
הקשר  לחיזוק  ולהעמקתה,  הזהות  לבירור  חינוכי  תהליך  לקיום 

לארץ ולמדינה ולהכוונה לחיים של שליחות ושל עשייה.
בונים   – ”מתחברים  הארגונים  רשת  בשיתוף  ונוער  חברה  מינהל 
עתיד ביחד“ חברו לפיתוחה של תכנית חינוכית, במטרה לחזק את 
גווני האוכלוסייה בחברה הישראלית, לחזק את הזהות  בין  החיבור 
הערכית של בני הנוער בישראל ולחזק את השפעתם של אירועים 

היסטוריים משמעותיים על חיינו כיום. 
התכנית מציעה רצף חינוכי המתבסס על ארבעה ימי ציון משמעותיים 
בלוח השנה, המבטאים נרטיב משותף: יום הזיכרון לשואה ולגבורה, 
ערב יום הזיכרון לחללי צה“ל ולנפגעי פעולות איבה, יום העצמאות, 

ולראשונה – יום הנפת הדגלים בגטו ורשה.
יום  ואת  הזיכרון  ימי  את  מציינים  הספר  בתי  ושנה  שנה  בכל   
העצמאות בטקסים ובשיעורים מיוחדים, השנה בחרנו להרחיב את 
הפעילות במערכת החינוך ובקהילה על מנת ליצור רצף תוכני, ערכי 
שהם  האווירה  את  ושיעצים  האלו  הימים  תכני  בין  שיחבר  וחווייתי 
ייחוד נוסף של התכנית הוא בשותפות של ארגונים  משרים בארץ. 

ומוסדות בקהילה ובחברה לקידומה.
בערב  ממשיכה  ולגבורה,  לשואה  הזיכרון  ביום  מתחילה  הפעילות 
יום הזיכרון וביום העצמאות, ומגיעה לשיאה ב-19 באפריל, יום שבו 
נזכור ונוקיר את מעשה הנפת הדגל היהודי בגטו ורשה בעת המרד 

העקוב מדם שהתרחש לפני שבעים שנה.
לאור  החינוכי  התהליך  של  שיאו  להיות  נבחר  הדגלים  הנפת  יום 
לברון  שכתב  במכתב  המדינה,  חוזה  הרצל,  זאב  בנימין  של  דבריו 
ויריעת אריג? לא אדוני, דגל  ”דגל מהו? כלונס  הירש בשנת 1895: 
הוא למעלה מזה. בדגל אפשר להוליך בני אדם לכל מקום.... למען 

הדגל הם בני אדם חיים, ועליו הם נהרגים..“
נוער  בני  עם  שיח  לקיים  החינוך,  אנשי  לנו,  מאפשרת  זו  תכנית 
במעגלים שונים, בבית הספר ובקהילה, ולפתח בהם זהות ישראלית 
אני מקווה  והנכונה אל אתגרי העתיד.  על העבר  גאה, המתבססת 
שתהיו שותפים לתכנית ולהפעלתה בסביבה החינוכית שבה אתם 

פועלים, שתעשירו את תלמידכם ותתעשרו גם אתם.
בברכה,

ארז אשל, 
מנהל מינהל חברה ונוער

 פעילות 
מטרות  מטרות    

לדון בחשיבותם של 4 ימי ציון המשמעותיים לפרט ולחברה הישראלית. א. 
לעמוד על הזיקה בין האירועים ההיסטוריים לחיינו כיום ולהתמודדות עם אתגרי העתיד. ב. 

לעודד את בני הנוער לגלות אחריות ומחויבות לקהילה ולחברה. ג. 
של  לחוסנה  בחברה  הקבוצות  מגוון  בין  שבחיבור  החשיבות  את  הנוער  בני  בקרב  לחזק  ד. 

החברה.
להתנסות בשיח מכבד בנושאים השנויים במחלוקת. ה. 

למנחהלמנחה
”מתחברים – ממשיכים לבנות מדינה“ הוא מהלך שיתחיל ביום הזיכרון לשואה ולגבורה ויסתיים 
ביום הנפת הדגלים ב-19 באפריל 2013. המהלך מורכב מארבע תחנות בזמן, שאפשר לחוות 

כרצף או כארבע יחידות נפרדות. 
ו“מתחברים“. למהלך  ונוער  מינהל חברה  בין  של שיתוף פעולה  פרי  היא  זו  היוזמה לתכנית 
שותפים אנשי חינוך בבית הספר, בקהילה וברשות המקומית וכן בני נוער בקבוצות המנהיגות. 

כתיבה ועריכה: אילנה רבינוביץ, רוויטל שהם
סיוע בכתיבה: אביהו סופר

עריכה לשונית: אפרת חבה // הפקה: כרמלה אפטקר, רות קנולר לוי
עיצוב: סטודיו ״שחר שושנה״ מקבוצת ״סקורפיו 88״ 

היוםהיוםעל סדרעל סדרהיוםעל סדר
עמיתיי

אנשי החינוך,

מתחברים –  
ממשיכים לבנות מדינה 

בשיתוף ”מתחברים - בונים עתיד ביחד“

 שלב א‘ 
היסטוריים  ציון  וימי  מועדים  של  בפתחם  עומדים  שאנחנו  ומסביר  הדיון  את  פותח  המנחה 
המשמעותיים לעם ולמדינה, ושהשנה הוחלט לקיים תהליך ייחודי במטרה ליצור נרטיב שיחבר 
עם  תקומת  של  המשותף  הסיפור  יעמוד  התהליך  של  במרכזו  בחברה.  הקבוצות  מגוון  בין 

ישראל בארצו ושיח על הזהות הלאומית בחברה שלנו.
הפעילות תימשך שעתיים, ובמהלכה ננסה לברר את משמעותו של יום הזיכרון לשואה ולגבורה 

עבורנו.
המנחה יבקש מהמשתתפים להתיישב במעגלים, בכל מעגל 10-8 משתתפים, ויסביר את כללי 

השיח במעגל (להלן).

החכמה המשותפת של המעגל - כללי השיח 
מעגל השיח הוא חווייתי. מטרתו היא ליצור מרחב לחיבור חווייתי-רגשי בין המשתתפים על רקע 
נושאים שמשותפים לכולם. מטרת המעגל אינה ללמד או להקנות ידע, ולכן חשוב שהאווירה 

תהיה חמה, אישית ומשתפת ופחות לימודית. 
במעגל כולנו שווים.  •

המנחה בוחר ״חפץ דיבור״ (הקשבה). רשות הדיבור ניתנת רק לאדם האוחז בחפץ הדיבור,   •
שאר המשתתפים מקשיבים.

כאשר אינכם מדברים, השתדלו להקשיב. אין לשסע את דברי הדובר ואין לשלול אותם,   •
אלא רק להוסיף ולהעיר. עם זאת, איננו צריכים להסכים זה עם זה. אחת המטרות היא 

לחוות שיח מכבד גם בנושאים שאיננו מסכימים לגביהם.
מטרה נוספת היא לחזק את החיבור בין המשתתפים. במקרה שלנו, החיבור בין המשתתפים   •

והחוויה המשותפת חשובים מהתוכן.
חפשו את ״החכמה המשותפת של המעגל״, שהיא גדולה מכל חכמה אישית (כולל זו של   •

עצמך). עם זאת, אינכם צריכים לוותר על השקפתכם האישית.
דברו בתמציתיות ומהלב.  •

1. יום הזיכרון לשואה ולגבורה, 8.4.2013
כ״ח בניסן תשע״ג - מעגלי שיח

יום  בנושא  ספרית  הבית  לפעילות  ותוספת  המשך  הם  השיח  מעגלי 
תתקיים  המוצעת  הפעילות  החינוך.  מערכת  בכל  הנערכת  השואה 

במעגלי שיח שבהם 10-8 משתתפים ומנחה.
הקרח“  ”הפשרת  לצורך  כפתיחה  שניים  או  משחק  לקיים  מומלץ 

(משחקי חיבור). משחקים אפשר למצוא באתר מינהל חברה ונוער. 
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 מעגל השיח - שאלה לדיון מעגל השיח - שאלה לדיון

יום  שלנו,  (במקרה  המשמעותיים  הימים  איפה 
הזיכרון לשואה ולגבורה) פוגשים אותי?

כרטיסיות  המעגל  במרכז  יפזר  המנחה   •
שייכות,  כגון:  מילים,  רשומות  שעליהן 
עצב,  הדדית,  ערבות  חיבור,  התמודדות, 
שמחה, תמיכה, הדדיות, כוח, אומץ, גבורה, 

גאווה, תקומה.

מנת  על  ריקות  כרטיסיות  להוסיף  מומלץ   •
לאפשר למשתתפים לרשום מילים אחרות 

לפי שיקול דעתם.

בוחר  במעגל  מהמשתתפים  אחד  כל   •
שבחר  המילה  איך  ומסביר  אחת  כרטיסייה 
מתחברת אליו אישית ואל יום השואה? למה 
בחרת במילה זו? (כל אחד מן המשתתפים 
מספר סיפור אישי או מתאר אסוציאציה או 

זיכרון שקשורים למילה שבחר).

 שלב ב‘ 
להציע  נסו  במעגל,  שהתקיים  השיח  לאור 
הערכים  את  שתבטא  השואה  ליום  פעילות 
את  להגדיר  נסו  במהלכו.  שעלו  המשותפים 

החוויה שתרצו שבני הנוער יחוו בפעילות הזו.

לשנה  טקס  אפשריות:  לפעילויות  (דוגמות 
הבאה; פעילות התנדבותית מכל סוג שהוא – 

לשעת  תוכן  הכנת  שואה;  ניצולי  אימוץ  כגון: 
חברה; הפעלה כיתתית; הפעלה בית ספרית או 
אמנותית  יצירה  משחק;  שיח;  מפגש  שכבתית; 
שקרוב  רעיון  כל  להעלות  חופשי  הרגישו  וכד‘). 
ובחרו  ללבכם. רשמו את כל הרעיונות שהועלו 
רעיון אחד או שניים מרכזיים האהובים על כולם. 

פרויקט ”לייק לדגל“ –
תמונות בתערוכת הפייסבוק

מפגש  זהו  כי  ידגיש  המנחה  הפעילות,  בסיום 
יוזמה  ראשון מרצף פעילויות. המהלך כולל גם 
שבה,  תוביל,  התלמידים  שמועצת  ספרית  בית 
במהלך השבועיים הקרובים, עד ה-17 באפריל, 
צילום  באמצעות   – לתעד  התלמידים  יתבקשו 
והממחישות  המבטאות  וסיטואציות  תמונות   –
מועצת  מדינה“.  לבנות  ”ממשיכים  רעיון  את 
התלמידים תפתח דף פייסבוק ואליו התלמידים 
יעלו את התמונות שצילמו. כל התלמידים יוזמנו 
לסמן לייק לשלוש עד חמש תמונות שמבטאות 
מדינה“  לבנות  ”ממשיכים  רעיון  את  בעיניהם 

בצורה הטובה ביותר.

את  בפייסבוק  יציגו  באפריל,  ה-19  לקראת 
שלוש התמונות שזכו למרב הלייקים.

 דיון דיון
בחר את ההיגד שנגע בך יותר מכולם (לא בהכרח זה שאתה מסכים עם הנאמר בו) והתייחס אליו:   .1

האם אתה מסכים עם הנאמר בו או לא מסכים, נמק והסבר בהרחבה (30 דקות).
מעגל שיתוף (אין הכרח שכל המשתתפים ידברו): ספר סיפור אישי על רגע או על סיטואציה בחייך   .2

שבה חווית סולידריות, עזרה, תמיכה וערבות הדדית בינינו כישראלים (25 דקות).
היומיום?  בחיי  ביננו,  חיבור  ושל  הדדית  ערבות  של  אלו,  ערכים  להנחלת  לפעול  יכולים  אנו  איך   .3
בבוקר! מחר  לעשות  ומוכן  יכול  מאתנו  אחד  שכל  קטנות,  אפילו  ספציפיות,  פעולות  להציע  יש 

3. "כולנו משפחת ישראל", פעילות משפחתית בפארקים ביום העצמאות 
– 16.4.2013, ו' באייר תשע"ג

נוער  מנהיגות  ושל  גרעינים  של  קבוצות  ניסיונית:  פעילות  תתקיים  שבהם  מספר  יישובים  ייבחרו 
יפעילו משפחות ברוח משחקי החיבור של "מתחברים".

לפעילות תצורף ערכת משחקי חיבור מלאה, שתכלול חוברת, חולצת מדריך וכובע.
רשות שרוצה תוכל, בנוסף למשחקי החיבור, להקים מתחם של שולחנות עגולים ולהזמין אנשים 

לשבת ולדבר. 
השנה, יתקיים בצומת מגידו אירוע מרכזי שבו מאות אנשים ישבו וידברו. אפשר לקבל מ"מתחברים" 

הנחיות לקיום אירוע מסוג זה גם בעיר שלכם.

4. יום הנפת הדגלים, פעילות מקדימה וטקס – 19.4.2013, ט‘ באייר תשע“ג
יום הנפת הדגלים יתקיים ב-19 באפריל. מומלץ לקיים את פעילות ההכנה מה-17 באפריל.

המנחה יפתח ויאמר שהשנה מלאו 70 שנה למרד גטו ורשה ושהאירוע המסמל את גבורת לוחמי 
מעל  פולני,  ודגל  יהודי  דגל  דגלים,  שני  הנפת  היה  בלחימתם  אותם  שהנחו  הערכים  ואת  המרד 

חומות גטו ורשה.

”אגדת הדגלים תהלך בעולם“1 - פעילות הכנה
מטרת הפעילות היא להכיר את סיפור הנפת הדגלים בגטו ורשה, לעמוד על ייחוד המעשה בתקופה 

שבה נעשה – תקופה חשוכה לעם היהודי, ועל משמעותו הסמלית מאז ועד היום.
הפעילות מחולקת לשני חלקים: האחד מוקדש להכרת סיפור הנפת הדגלים בגטו ורשה, והשני 

מוקדש לבירור הערכים שהנחו את הלוחמים במרד ולבירור משמעות ערכים אלו עבורנו היום. 
הקטעים בפעילות לקוחים מתוך המאמר: ”הביטו, הביטו, דגל יהודי“, שכתב אוריאל פיינרמן.

1. מתוך עדותו של רישארד ואלבסקי, יורק, ספריית הפועלים, 1976

2. ”למלא את החלל“, ערב יום הזיכרון לחללי צה“ל ולנפגעי פעולות האיבה 
– 15.4.2013, ה‘ באייר תשע“ג

בתום הטקסים ברשויות המקומיות, יתקיימו מעגלי שיח שבהם ישתתפו בני נוער וצעירים.
השיח יתמקד בחשיבות החוסן הלאומי והערבות ההדדית בחברה בישראל ליכולתה להתמודד עם 

מצבי חירום בעתיד. את השיח ינחה מנהל יחידת הנוער או נציג מטעמו.
כללי  ויסביר את  10-8 משתתפים בכל מעגל,  יבקש מהמשתתפים להתיישב במעגלים,  המנחה 

השיח במעגל (לעיל).
אפשר להקדים לשיח שירה משותפת, שבכוחה לחבר בין אנשים. 

המנחה יקרא בקול את ההיגדים שלהלן, ללא הדגשה של היגד כזה או אחר (אפשר להוסיף או 
להוריד היגדים אך רצוי להיצמד לרוח הדברים).

דף היגדים
עם ישראל מתאחד רק בזמני מלחמה.  .1

בזמני שגרה, אנחנו ”נלחמים“ זה בזה, וכל אחד מנסה להשיג כמה שיותר לעצמו. ככה זה   .2
טבע האדם.

את  ואתה  שלי,  האינטרסים  את  משרת  אני  אינטרסים.  הכול  להתאחד?  צריך  בכלל  למה   .3
האינטרסים שלך. אם זה כדאי לשנינו, נעבוד יחד.

ואנחנו  אותה,  איבדנו  היום,  ומתמיד.  מאז  ישראל  עם  את  אפיינה  והאחדות  החיבור  רוח   .4
מפולגים ומשוסעים. המצב הזה מסוכן לקיומנו, אולי אפילו יותר מהאיום מצד מדינות ערב.

לא רוצה להתחבר או להתאחד עם איש. למה בכלל אני צריך לפגוש אנשים ששונים ממני?   .5
מה משותף ביני לבינם?

לפעמים אני מרגיש לבד. באמת, הייתי שמח להיפגש עם אחרים, אבל אני חושש ממפגש כזה.  .6
אפילו בין תנועות הנוער, שבהן הכי מחנכים לערכים, אין חיבור. כל תנועה לעצמה, וכמעט   .7

שאין שיתוף בין התנועות. חבל לי שזה ככה, אבל כך יוצא.
זה אפשרי להתחבר. זה תלוי רק בנו.   .8
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 חלק א‘ – ”הביטו! הביטו! דגל יהודי!“ 
ורשה  מגטו  עדות  קטע  מקבלת  קבוצה  כל  לקבוצות.  מתחלקים  המשתתפים 
(נספח 1), מידע על אירוע הנפת הדגלים בגטו (נספח 2) וכרטיס משימה קבוצתית.

כרטיס משימה קבוצתיתכרטיס משימה קבוצתית
קראו את הקטעים ודונו בהם בעזרת שאלות אלו:

אליכם  שמדברת  בקטע  שורה  סמנו  הקטע?  קריאת  בעת  הרגשתם  מה   -
במיוחד. 

מה משמעות הנפת הדגל עבור הכותב?  -
מה  המרד?  בעת  דגל  להניף  הלוחמים  בחרו  לדעתכם  מדוע  הקטע,  לאור   -

הניע אותם? אילו תחושות ליוו אותם בעת הנפת הדגל?
הכינו את הקטע שקראתם להצגה במליאה, ציינו מאיזו נקודת מבט מתואר   -

אירוע הנפת הדגלים ומהו המסר המרכזי העולה מהקטע.

מליאה: המנחה יסביר כי הקטעים מבטאים נקודות מבט שונות של הנוכחים 
בעת ההתרחשות. הקבוצות יציגו את הקטעים שבהם עסקו.

 שאלות לדיון  שאלות לדיון 
לאור דיווח הקבוצות, מה הביע אירוע הנפת הדגל עבור הלוחמים ועבור כלל   .1

תושבי הגטו, ומה משמעותו עבורכם היום?
לדעתכם, מה ההבדל בין הנפת דגל בעתות מצוקה לבין הנפתו בעתות חג?  .2

נסו  במיוחד,  אתכם  ושריגש  נוכחים  הייתם  שבו  דגל  הנפת  אירוע  על  חשבו   .3
לחשוב מדוע חשתם כך.

צירוף  על  המאוחדות  האומות  מועצת  החלטת  לאחר  יום   ,1949 במאי  ב-12   .4
ישראל כחברה בארגון, נשא משה שרת, שר החוץ הראשון, נאום, ובו אמר:

  ..“הדגל אשר נפרש מעל חומות גטו ורשה במרד הנואש, דגל זה, אליו נזעקו 
את  היום  מבטא   – אבות  בארץ  גאולתו  על  שנאבקו  היהודי  העם  כוחות  כל 

קוממיותנו השלמה...“
לדעתכם, מדוע בחר שרת להזכיר ביום משמעותי זה דווקא את הנפת הדגל   

בגטו ורשה?
חוזה המדינה, בנימין-זאב הרצל, כתב לברון הירש בשנת 1895: ”דגל, מה זה?   .5
כלונס ומטלית אריג? – לא אדוני. דגל הוא למעלה מזה... בדגל אפשר להוליך 

בני אדם לכל מקום. למען הדגל בני אדם חיים, ועליו הם נהרגים.“
מה מלמדים דבריו של הרצל על כוחו של הדגל כסמל לאומי? מה דעתכם על   

דבריו?

מול  אל  הפולנים   – יהודי!  דגל  הביטו!  הביטו!  ב. 
הדגלים

 7 מורנובסקה  בניין  מעל  המתנוססים  הדגלים  מראה 
השאיר רושם עז על הפולנים בצד השני של חומות הגטו. 
המחתרת הפולנית דיווחה על כך בכמה מעיתוניה, ואפילו 
בלונדון. והרי עדותה של אליציה קצ‘ינסקה, פולנייה אשר צפתה על הדגלים 

מהצד הארי של ורשה:
מורנובסקה  לרחוב  שהתקרבנו  ככל   ...1943 באפריל   19 את  זוכרת  ”אני 
גדלה דאגתי והלכה בגלל הרעשים החזקים שהגיעו לאוזנינו מעברה השני 
של החומה, מהגטו... על גג הבית ממול ראינו אנשים חמושים באים והולכים. 
יוצא דופן: על הגג הזה הונפו זה לצד זה דגל  אחר כך היינו עדים לאירוע 
כחול-לבן ודגל לבן-אדום. כולנו צעקנו: הביטו! הביטו! דגל יהודי! היהודים 
נוער...  יכולנו לראות שני גברים צעירים, בני   ... כבשו את כיכר מורנובסקי! 
ורשה היו הראשונים בעולם כולו  יהודי גטו  הייתה להם סיבה להיות גאים; 

שהעזו להתמרד נגד האויב הגרמני! עוד יהיה סוף לכיבוש האכזר הזה“.

ג. קרב ארבעת הימים – הצד הגרמני
ורשה.  בגטו  ימים  במשך  המתנופפים  הדגלים  את  הזכירו  הגרמנים  גם 
והמשטרה  הס“ס  מפקד  שטרופ,  יירגן  הגנרל  זה  לנושא  התייחס  במיוחד 
במחוז ורשה, האיש אשר הופקד על מלאכת דיכוי המרד בגטו. בדו“ח הסופי 
ששלח לברלין, ב-16 במאי, הוא היום האחרון של המרד, כתב שטרופ על 

שני הדגלים שבכיכר מוראנובסקי:
”הקבוצה הקרבית העיקרית של היהודים... נסוגה כבר ביום הראשון או השני 
הדגל  הונפו  בית-בטון  של  גגו  על  מוראנובסקי...  כיכר  המכונה  המקום  אל 
והדגל הפולני, אות למלחמה בנו. אך עוד ביום השני לפעולה עלה  היהודי 
בידי יחידה קרבית מיוחדת לקחת שני דגלים אלה שלל. בקרב-אש זה עם 
הבריונים נפל דמקה, ”אונטר-שטורם-פירר“ של ס“ס, שמחמת יריות האויב 

התפוצץ רימון-יד שנמצא בידו ופצעו פצעי-מוות“.  
לפי הדו“ח הזה, מתברר ש“הקרב על הדגלים“ לא נמשך יותר מיום וחצי... 
לוקה  הדיכוי  כשמפקד  המרד,  בסוף  נכתב  אשר  הזה,  לדיווח  פרט  אולם, 
בחוסר דיוק מסיבות ברורות, הרי שבכל הדיווחים האחרים, ובמיוחד בדו“חות 
היומיים של שטרופ אשר נכתבו בזמן-אמת, הוסרו הדגלים ב-22 באפריל, 
ביום הרביעי של הקרבות... אוטו דמקה, אשר עמד בראש הכוח התוקף את 

המפקדה של האצ“י, הוא ההרוג הגרמני הבכיר ביותר שנהרג במרד.  
לפי שטרופ, הקרב בכיכר מוראנובסקי היה הקשה ביותר שידעו הגרמנים 

במהלך דיכוי ההתקוממות.

ד. ”פקודת הדגלים“ של הימלר
את הסמליות הרבה שבהנפת דגלים תוך כדי ההתקוממות תפס לאשורה 
יירגן שטרופ מפקד הס“ס והמשטרה במחוז ורשה, בשיחות שניהל עם חברו 

לתא בכלא, חידד שטרופ את משמעותה של התנוססות הדגלים:  
”דגלים אלה שימשו קריאת-קרב נגדנו. בפעולה המסוכנת של הורדת דגלים 
דמקה,  אוטו  הס“ס  של  אוברלויטנאנט-הפרשים  באפריל  ב-22  נפל  אלה 
שהכרתיו אישית.... מותו של דמקה זעזע אותי. כתבתי מכתב-תנחומים ארוך 

לאמו האומללה“. 
”למה דחפת את  בהמשך נשאל שטרופ על-ידי חברו לתא בכלא, שילקה 
המסכן הזה, אוטו דמקה, אל גג הבטון, במקום להושיבו על סוסה? צריך היה 
להניח לדגלים האלה להיטלטל עד שיישרף הגטו כולו“. על כך ענה שטרופ:

”יצאת מדעתך, הר שילקה! אינך מבין מאומה. לדגל הייתה חשיבות פוליטית 
להם  נתן  פולין,  עניין  את  אנשים  אלפי  למאות  הזכיר  הוא  נעלה.  ומוסרית 
השראה, עורר אותם. הדגל ליכד... את היהודים והפולנים. הדגלים והצבעים 
כאלה.  תותחים  כאלף  הם  מתותח-מהיר,  מהיר-ירי  מכשיר  הם  הלאומים 
והאן. הרייכספיהרר צעק  כולנו: גם היינריך הימלר, גם קריגר  זאת הבינונו 

באפרכסת: ’שמע, שטרופ, עליך להסיר את שני הדגלים בכל מחיר!‘“ 
שטרופ... פקד על שלישו, בסיומו של יום קרב, שלא להעיר אותו בשום פנים 

ואופן... 
”אסרתי על השליש התורן להעיר אותי לפני שבע. ’אינני, לכל אדם שהוא‘, 
מהכלל.  יוצאים  ’שניים  עניתי:  איש?‘,  ’לשום  באמת  האם  כששאל,  ציוויתי. 
הער אותי אם יצלצל ס“ס רייכספיהרר [הימלר], או כשתבוא הודעה, כי שוב 

מתנופפים מעל לגטו שני דגלים: לבן-תכול ולבן-אדום‘.“ 

א. אילו רק הייתה לנו מצלמה
האיש אשר הופקד על הנפת הדגל היהודי בגטו ורשה היה ג‘ק (יאצק) 
אייזנר, אשר שרד את השואה, היגר לארה“ב וכתב את זיכרונותיו בספר 
בשם ”אוד מוצל מאש“ (The Survivor). מתברר שביום הראשון של 
פרנקל,  פאוול  קרא  פסח,  ערב   ,1943 באפריל  ה-19  בבוקר  המרד, 
לבחור  ממנו  וביקש  מילנר,  לארטק  היהודי“,  הצבאי  ”הארגון  מפקד 
בשני נערים למשימה מיוחדת. ארטק בחר ביאצק אייזנר ובחברתו האלינה ואמר 
להם כך: ”הי, אתם נבחרתם. אתם תעשו היסטוריה! עלו על גג מספר 7... אתם 

עומדים להניף את דגל-הקרב היהודי הראשון – אולי הראשון זה אלפיים שנה!“ 
התחלנו  מולוטוב,  ובקבוקי  אקדחים  ”עם  ההיסטורי:  הרגע  את  אייזנר  תיאר  וכך 
עולים על שש הקומות של בניין מס‘ 7, הגבוה ביותר באזור. עם כל צעד למעלה 
זרחה  אביבית  שמש  עוצר-נשימה.  מחזה  נשקף  לגג  מעל  מצב-רוחנו.  גם  עלה 
רוגע של  ים  נראה בשמים. מתחתינו השתרע  לא  במלוא עצמתה. אף בדל-ענן 
חור  קדחו  הם  לארובה.  הדגל  את  לקשור  התחילו  וצעירות  צעירים  קומץ  גגות. 
בגג, לקיבוע התורן. דקה לאחר מכן הונף הדגל הכחול-לבן, והתנוסס על וארשה. 
”האלינה רצה אליו... היא העבירה את אצבעותיה על פני המגן-דוד. ’אני כה גאה, 
יאצקו. צמרמורת עוברת בי לעצם המחשבה שאני חלק מכל זה.‘ משכתי אותה 
אלי. הבטנו זה בזה, בדגל ועל פני הגגות. ארטק ניגש אלינו מאחור. ’בסדר, חבר‘ה. 
’אני מבינה‘,  לא לרגשותיכם‘.  זקוקים עכשיו למוחות שלכם,  אנו  לנו עבודה.  יש 
דגל  רואה  שאני  הראשונה  הפעם  זו  רק...  ’זה  עיניה.  את  וניגבה  האלינה,  אמרה 

יהודי‘.
”כעבור זמן מועט, גם פאוול פרנקל עצמו הגיע לראות את מחזה את הדגל. ’אילו 

רק הייתה לנו מצלמה‘, אמר פרנקל, ’כל העולם היה רואה זאת‘“.  

נספח 1: 
קטעי עדות מגטו ורשה מתוך מאמרו של אוריאל פיינרמן 
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 חלק ב' – ממשיכים לבנות מדינה 
ימים משמעותיים  ליום הנפת הדגלים, אנו מציינים  יום השואה  בשבועיים שבין 
אחד  שלנו.  המשותפת  הזהות  את  מגדירים  אלו  ימים  הישראלית.  בחברה 
האירועים המרכזיים שאותם ציינו השנה הוא מלאות 70 שנה למרד גטו ורשה. 
בגטו  הדגל  הנפת  ולחשיבות  הלוחמים  לגבורת  התוודענו  א',  בחלק  בפעילות 
ורשה. חלק ב' מוקדש לבירור הערכים שהביאו למעשה זה, לבירור משמעותם 

עבורנו ולשאלה כיצד בני הנוער יכולים ליישם ערכים אלו. 
הערכי  הדגל  את  יבחרו  המשתתפים  התלמידים.  מועצת  חברי  ינחו  הדיון  את 
שאותו בית הספר רוצה להניף, ויחליטו יחד כיצד לבטא את הערך שבחרו ולממשו 

בעשייה כיתתית או בית ספרית. 
דיון לסיום הפעילות:

אילו ערכים הנחו את הלוחמים המורדים בעת המרד? (שליחות, כבוד לאומי,   -
זיכרון והמשכיות, ציונות).

האם ערכים אלה רלוונטיים עבורנו היום?  -
מדוע  להניף?  מבקשים  ספר  בית  כתלמידי  שאתם  הערכיים  הדגלים  מהם   -

בחרתם בערכים אלה ומה הם מסמלים עבורכם?
משימה כיתתית לסיכום: הניפו את דגל העשייה!!!!

בחרו נושא או תחום שבו אתם מבקשים לפעול למען החברה, הקהילה או בית 
הספר. חשבו על דגל שאותו תעצבו אשר יסמל עשייה זו.

טקס הנפת הדגלים
ולאחריו  לפניו  לקיים  יש  מהקשרה.  המנותקת  התרחשות  אינו  טקס 

שיעורים ופעילויות בכיתות שיעסקו בנושא הטקס בהעמקה.
הטקס הוא מעמד המעניק משמעות סמלית לנושא או למועד מסוים. את 
הצורניים.  ומרכיביו  הטקס  תכני  למעמד  מעניקים  הסמלית  המשמעות 

להלן אבני דרך לארגון טקס:

בחירת ציר מארגן (דגשים רעיוניים, מוטיב וכד‘)  •
הגדרת מטרות הטקס  •

הגדרת קהל היעד והשותפים להכנת הטקס  •
היערכות הצוות החינוכי – הקמת צוות היגוי, דיון במסרים המרכזיים   •
זמנים  לוח  קביעת  ארגוני),  (תוכני,  תפקידים  חלוקת  הטקס,  של 

להכנת הטקס
זירת הטקס – תפאורה ועיצוב חלל, כרזות, סמלים וכד‘  •

ומשך  שירה)  מחול,  מוזיקה,  קריאה,  (קטעי  הטקס  חומרי  קביעת   •
הטקס  

שיווק ופרסום  •
של  רגשות  אוורור  לאפשר  כדי  שהסתיים  לאחר  לטקס  התייחסות   •
לקחים  להפיק  וכדי  המבצעים,  ושל  המתכננים  של  המשתתפים, 

לקראת הטקס הבא. 
”אגדת  הפעילות  מתוך  קטעים  לשלב  מומלץ  הדגלים,  הנפת  בטקס 

הדגלים תהלך בעולם“.

להרחבה, נא להיעזר בחוברות אלו: 
טקסים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/
KatalogPirsumim/HadrachaVehanchaya/tekes.htm

ערכים בסמל, בטקס ובחג
 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/
KatalogPirsumim/ToldothHaamVehamedinah/smalim.htm

חברתי  שינוי  לקדם  שמטרתו  מהלך  הוא  ביחד"  עתיד  בונים   – "מתחברים 
וסולידרית  חסונה,  פעילה,  יוזמת,  ישראלית  חברה  ליצירת  שיביא  משמעותי 

באמצעות תהליכי חינוך שבהם שותפים יחידים, קבוצות וקהילות. 
את המהלך מובילים כ-35 ארגוני חינוך וחברה, ובראשם השולחן המרכזי של 
"מתחברים" – שכולל את: תנועת הערבות, החברה למתנ"סים, תנועת הצופים, 

האגודה  המושבים,  בני  תנועת  בישראל,  הקהילתיים  המרכזים  התאגדות 
במשרד  ונוער  חברה  ומינהל  גשר  עמותת  ואזרחי,  לאומי  לשירות  להתנדבות 

החינוך. 
בבסיס המהלך, ניצבת ההבנה כי רק מתוך חיבור ניתן להתמודד עם האתגרים, 

עם הבעיות ועם הצרכים של החברה הישראלית. 

יו� הזיכרו�
 לשואה ולגבורה

8 אפריל 2013
כ"ח בני�� תשע"ג

מעגלי שיח קהילתיי� 
בבתי ה�פר, בדגש על 

בירור משמעות היו� 
עבורי כיחיד, ועבורנו 

כחברה.

יו� הזיכרו� לחללי צה"ל 
ולנפגעי פעולות האיבה

15 אפריל 2013
ה' באייר תשע"ג

מעגלי שיח של נוער, 
 מפגש ושירה בחוצות העיר

 בדגש על
ערבות הדדית

 יו� העצמאות
16 אפריל 2013

ו' באייר תשע"ג

 "כולנו משפחת ישראל"
משחקי חיבור משפחתיי� 

בגני� הציבוריי�
בדגש על מנהיגות הנוער

וחיבור קהילתי

70 שנה
 למרד גטו ורשה

19 אפריל 2013
ט' באייר תשע"ג

"דגלי� מעל הגטו = 
עושי� לייק לדגל"

בבתי ה�פר.
בדגש על הנפת דגל ערכי

בבתי ה�פר ובקהילה

ה. אגדת הדגלים תהלך בעולם
עולה  כך  ללוחמים.  מוטיבציה  להוסיף  כדי  הדגלים  בהנפת  שהיה  ספק  אין 
היותו  שעל-אף  במקצועו,  רופא  ואלבסקי,  רישארד  ד“ר  של  בעדותו  גם 
קומוניסט צירף קבוצה בראשותו אל שורות האצ“י והשתתף בקרבות שבגזרת 
מוראנובסקי. בעת משפטו של יירגן שטרופ, היה ואלבסקי לאחד העדים אשר 

דיווח על הלחימה במרד. וכך סיפר על הדחיפה שנתנו שני הדגלים ללוחמים:
לידי  הביאה  הירייה  מכונת  על-יד  ואדום-לבן  כחול-לבן  דגלים  שני  ”הנפת 
התפרצות זעם טבטוני. ההתקפות נעשו עזות יותר ויותר... אולם אף ההגנה שלנו 
והמחאה  המלחמה  סמל  כעל  הללו  הדגלים  על  הגינונו  יותר.  נוקשה  נעשתה 
ה‘בלתי-מנוצח‘.  לחיו של הצבא הגרמני  על  הגטו השוקע, שסטר בפומבי  של 

עודדה  זו  עובדה  כולה.  וארשה  לעיני  נעשתה  היא  כי  מאוד,  הכאיבה  הסטירה 
אותנו, הוסיפה לנו כוח ומרץ להמשיך במלחמה והחדירה לתוכנו את האמונה, 

שזיכרון הדברים שעשינו יישאר מעבר למקום ולזמן של הגטו אל אף מותנו...
”הדגלים גירו את הגרמנים כמטלית אדומה לשור בזירה. הדגלים התנופפו בגאון 
מעל הגטו, מעל וארשה. בלבה של אירופה הכבושה בידי הנאצים. ’אתה רואה 
את שני הדגלים הללו?‘ שאל ליאון רודאל והוסיף: ’לכאורה דבר של מה בכך. 
ואף-על-פי-כן סמל גדול הם שאין ערוך לחשיבותו. סמל הם לאחדות המאבק 
היהודי-פולני בכובש הברוטאלי. אדרבה, יחזה בהם העולם ויידע את המתרחש!‘

”ידענו כי לא לאורך ימים נחזיק מעמד מול מטחי-האש הרצחניים של המקלעים 
הגרמניים... אולם אגדת הדגלים תהלך בעולם. הדגלים ייכנסו להיסטוריה.“ 

 נספח 2: הנפת הדגלים בגטו ורשה
ב-19 באפריל 1943, ערב חג הפסח, נכנס לגטו כוח גרמני, שמנה 2,000 חיילים, 
ובהם מתנדבים אוקראינים שבאו לעזרת הגרמנים, במטרה לחסל את יושבי הגטו. 
לכוח היו תותחים ומכוניות משוריינות. בכניסתו לגטו, נתקל הכוח בהתנגדות עזה 
של המורדים, אשר ירו מחלונות הקומות העליונות של בתי המגורים שהתרוקנו 

מיושביהם. 
בכיכר  הבניין  גג  אל  המורדים  מכוחות  נערים  שני  עלו  היום,  אותו  בצהרי 
מורנובסקי שבו שכן מטה אצ“י, והניפו עליו דגל ציוני בצבעי כחול-לבן (כיום דגל 
אלו  דגלים  אדום-לבן.  בצבעי  הפולני  הדגל  את  לצדו  הניפו  למחרת,  ישראל). 
נראו היטב ברחובות הגטו ומחוצה לו. עדויות מספרות כי קריאות שמחה פרצו 
הדגלים  את  וכשראו  הפיצוצים  ואת  היריות  הדי  את  כששמעו  הפולנים  בקרב 
ימים,  ארבעה  במשך  התנוססו  המרד  דגלי  מורנובסקי.  לכיכר  מעל  מתנוססים 
ורק לאחר קרבות ממושכים, הצליחו הגרמנים להשתלט על הבית ולהוריד ממנו 

את הדגלים. 
(http://www.knesset.gov.il/shoah/heb/uprising.htm ,מתוך: אתר הכנסת)


