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פסח
חג הפסח נחוג בט"ו בניסן לזכר גאולת עם
ישראל מעבדות מצרים לחירות .חג הפסח
מעמיד במרכזו את השחרור מעול העבדות
של מאות בשנים ואת הפיכת בני ישראל
לעם חופשי בארץ ישראל.
ארבע לשונות הגאולה (פעלים שונים
המתארים את הגאולה במקרא) מתארות
את תהליך שחרור בני ישראל ממצרים:
"והוצאתי" (את בני ישראל ממצרים)
ו"גאלתי" ו"לקחתי" (שמות ו) .השלב החמישי
הוא השלב האחרון בגאולה" ,והבאתי",
הבאת בני ישראל לארץ ישראל והפיכתם
לעם.

אנשים מסבים לשולחן בסדר ,גטו ורשה

יציאת ישראל ממצרים נעשתה במהירות ובחיפזון ,ולכן הבצק שהכינו כצידה לדרך לא הספיק לתפוח ולהחמיץ.
כך ,במקום לחם הכינו בני ישראל מצות .החודש שבו יצאו בני ישראל ממצרים ,ניסן ,נחשב לראש החודשים בשנה
העברית ונקרא גם "חודש הגאולה" ,ומשום כך אין נוהגים בו מנהגי אבלות .חודש ניסן מסמל את ראשית האביב
והתחדשות הטבע.
לכבודו של חג הפסח נעשות הכנות רבות .מנקים את הבית מהחמץ כזיכרון לכך שבני ישראל לא הספיקו להכין
לחם בצאתם ממצרים וכהכנה לקראת ההתחדשות החד־שנתית – האביב .במרכז החג עומד ליל הסדר – ליל החג,
שבו מצּווה האב" :והגדת לבנך ביום ההוא" .על האב לספר לבנו את סיפור יציאת מצרים ,סיפור השחרור מעבדות
לחירות .הסיפור מועבר באמצעות סמלים שונים ומגוונים בליל הסדר עצמו .על השולחן קערת הסדר ,מצות וכוסות
יין .המצה מסמלת את החיפזון ואת לחם העוני שנאלצו בני ישראל לקחת עמם בצאתם ממצרים .כשאוכלים את
המצה בליל הסדר מברכים עליה" :ברוך אתה ...על אכילת מצה" .על קערת הפסח מונחת חרוסת – המסמלת את
הטיט שעמו בנו בני ישראל את "ערי המסכנות" למצרים ,מרור – המסמל את קשיי העבודה ,וזרוע וביצה המסמלות
את קרבן הפסח וקרבן החגיגה שהיו מקריבים בזמן שבית המקדש היה קיים .בנוסף ,מסמלת הזרוע את הצלת בני
ישראל "בזרוע נטויה" .במשך הסדר שותים ארבע כוסות יין כנגד ארבעת שלבי הגאולה ,בעקבות ארבע "לשונות
הגאולה" .את החמישית – כוסו של אליהו הנביא – משאירים כסמל לגאולה הסופית האמורה להגיע בעתיד.
את סדר הפסח אנו מנהלים "בהסבה" ,כדרך הישיבה של מלכים בזמנים הקדומים ,מה שמסמל את היותנו אנשים
בני־חורין .במהלך סדר הפסח ישנם מוטיבים שונים שתפקידם לשמור על ערנות הילדים הקטנים .כבר בתחילת
הסדר בולטים השינויים שבין ליל הסדר לבין כל ערב רגיל ,והילדים שואלים על כך את האב או את עורך הסדר
בשיר" :מה נשתנה" .עורך הסדר עונה לילדים כי הלילה הזה שונה משום שבו יצא עם ישראל ממצרים .כך גם
מחביא עורך הסדר מצה ועל הילדים הקטנים למצוא אותה .לאחר הסעודה אי־אפשר להמשיך בסדר הפסח ללא
המצה החסרה ,המכונה "אפיקומן" ,וכך מתנהל סביבה משא ומתן .בסופו של דבר מברכים על המצה המסמלת
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זיכרון לקרבן פסח שנאכל עם מצה.
בתקופת השואה נעשו ניסיונות נואשים לקיים חג חשוב זה .עם זאת ,הדבר היה בעייתי מאוד .במחנות וברוב
הגטאות שרר רעב כבד והימנעות מאכילת חמץ הייתה כמעט בלתי אפשרית .נוסף על כך ,לא היו תנאים מתאימים
לאפיית מצות ולקיום ליל הסדר .מעבר לכך ,חג הפסח מסמל תהליך שחרור מעבדות לחירות ,תנאי החיים של
היהודים תחת השלטון הנאצי היוו ניגוד גמור למושג החירות .למרות כל זאת ,ואולי דווקא משום כך ,קיים היה
בתקופת השואה צורך ורצון לקיים את מצוות החג .בעדויות שלפנינו נראה דרכי התייחסות שונות של יהודים לחג
החירות בזמן שהם עצמם נמצאים בתנאי עבדות ,את המאמצים לקיום החג ואת הפתרונות השונים שמצאו
לפערים הגדולים בין מהות החג לבין המציאות הפיזית שבה חיו.
כאשר דנים בנושא הפסח בשואה ניתן להתמקד בשני נושאים :משמעותה של החירות בעולם נטול בחירות
והניסיונות לקיים את מצוות ומסורות החג.
"השנה כאן ,לשנה הבאה בארץ ישראל ,השנה עבדים ,לשנה הבאה בני חורין"

יהודים שברחו מפולין לרוסיה ,מכינים מצות לפסח1943 ,
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חלק א :חירות בעולם של חומות
שאלות לדיון
מהו חג הפסח עבורכם? כיצד אתם מתכוננים אליו? מה נהוג לעשות אצלכם בבית בחג הפסח?
אילו שמות נוספים ניתנו לחג הפסח? מהי המשמעות של כל שם?
לחג הפסח שמות אחדים :חג החירות ,חג האביב וחג הפסח .הרעיון המרכזי של הפסח הוא החירות ,ומערך
זה עוסק בתחושות השונות של החירות כפי שהן באו לידי ביטוי בשואה .ה"חירות" היא מושג פילוסופי ,ועל
כן אנו פותחים את הדיון בפני התלמידים" .חג האביב" הוא רעיון חקלאי-חברתי ,ובו הדגש הוא על התחדשות.
שפסח מעל בתי היהודים במכות
"חג הפסח" משקף את הרעיון שעם ישראל נבחר על־ידי אלוהיו ,בכך ָ
מצרים ולמעשה הפך אותם לעם חופשי.
מדוע ,לדעתכם ,ניתן כל אחד מהשמות לחג זה?
אילו מהשמות מתאימים ביותר לאופן שבו אתם תופסים את החג ומרגישים בו?
שאלה זו אמורה להעלות למודעות את המשמעויות השונות של חג הפסח ,ולחבר את התלמידים לחג על
מגוון משמעויותיו בדרך שבה קשורים התלמידים אל חג זה.
איזה שם לדעתכם הכי התאים לחג זה בתקופת השואה ואיזה התאים הכי פחות?
מהי חירות?
במה תלוי החופש של האדם?
מאילו סיבות יכול אדם להיות לא חופשי?
מאילו סיבות יכול אדם להרגיש לא חופשי?
מטרת שאלות אלו היא לבחון יחד עם התלמידים את מושג החירות .כאמור ,מושג החירות הנו מושג מופשט,
יחד עם זאת נדמה שאנשים שונים מרגישים את החופש בדרכים שונות .בעברית מושג החופש שונה ממושג
החופשה" .חופשה" אנו מקבלים מבית־הספר או מהעבודה ,במטרה לחזור למסגרות אלו לאחר תקופה
מסוימת ,ואילו "חופש" מציין מצב מתמשך .בנוסף ,יש לשים דגש על ההבדל בין קיום פיזי של חופש לבין
התחושות אשר מעניקות חופש .תחושות אלו יכולות להיות בזמן ריקוד ,בהאזנה למוזיקה ,בפעילות
ספורטיבית ועוד .לאדם יכול להיות זמן חופשי אך לא הרגשת חירות ,ואדם יכול להיות מוגבל תחת מערכת
חוקים ולהרגיש בתוך תוכו חופשי ,אם משום שהוא קיבל על עצמו את החוקים ואם משום שהוא מאפשר
לנפשו להתנגד להם.
לפני התלמידים קטע מתוך עיתונות המחתרת בגטו ורשה .הקטע לקוח מתוך העיתון "אונדזער האפנונג"
– "התקווה שלנו".
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קטע קריאה 1
שאלות לקראת קריאה
למי מכוון הקטע ומהי המטרה של הכותב?
מהו "פסח" לפי קטע זה?
קטע זה הלקוח מעיתונות המחתרת בגטו ורשה עוסק בחירות שבמחשבה .בשום דרך לא ניתן להגדיר את קיומם
של יהודי ורשה בגטו כשל אנשים חופשיים .התקווה שהזעם יעבור היא שהחזיקה רבים מהם בתלאות היומיום .אנו
פוגשים תקווה זו במושג היידישאי "איבערלעבן" שפירושו הישרדות ,או מילולית "לחיות מעבר" עד יעבור זעם.
תקווה זו ,לעתים ,מקורה היה בסיפורים שעברו מדור לדור ובמרכזם סיפור יציאת מצרים .כמו במערכים קודמים
שהכרנו ,גם כאן ההישענות על ההיסטוריה "מוכיחה" שאכן יש נסים ושהגורל יכול להתהפך ,כך שההיסטוריה
והמשמעות של האמרה "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" קיבלו משנה תוקף ,בכך
אמתי לתקווה .אונדזער האפנונג ,ורשה 1 ,באפריל ( 1942ערב
שהם אפשרו חירות במחשבה ובנפש ,והיוו מקור ִ
פסח תש"ב).

"את חג החירות אנו עושים עדיין בתקופה של עבדות שאינה אנושית .ואף־על־פי
שהחירות נדרסת כל הימים במגפי הגולם האיום ביותר שבכל הדורות ,היא מוסיפה
לפרוח בנפשנו ואנו מאמינים ומקווים .פסח ,החג היפה ביותר בתולדותינו ,שב
ומחיה בזכרוננו את הרעיון הנצחי על החירות .בשביל (עמנו) המעונה הימים
האלה הם זכר לגאולה .אנו מבינים כיום (יותר) מאשר עד עתה את פירוש המילים
"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" .זהו צו
ההיסטוריה .כל דור ודור אסור לו שישכח את הניסיונות שנתנסה בהם העם
בגלויות בנכר.
מאז השחרור מעבדות מצרים יש לו לכל דור יהודי הגדה משלו ,שנרשמה בייסורים
ובצער ,בשעבוד ובעבדות ,אבל גם באמונה ובתקווה ליום מחר טוב יותר".
מתוך :עיתונות המחתרת בגטו ורשה.
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דיון לאחר הקריאה
"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" – מהי משמעות משפט זה לדעתכם?
האם אתם רואים את עצמכם כאילו יצאתם ממצרים? מדוע הכותב טוען שכעת הוא מבין משמעות זו יותר
מפעם?
כאן ניתנת האפשרות לדון יחד עם התלמידים במושג הזיכרון .למה צריך לזכור? מדוע צריך אדם היום
להזדהות עם בני ישראל היוצאים ממצרים? האם אנו נדרשים לחוש אמפתיה כלפי יהודים שחיו בתקופת
השואה? האם זו הדרך היחידה לזכור?
מה מקשה ,על־פי הקטע ,על רגשות החירות וכיצד יכול להיות שהיא "מוסיפה לפרוח בנפשנו"?

הגדה לפסח שצוירה ונכתבה מהזיכרון בידי הנער אלימלך לנדאו שהיה מוסתר
עם בני משפחתו במחבוא בבוריסלב.
אוסף החפצים ,מוזיאון יד ושם ,תרומת פנחס לנדאו וירון לנדאו ,תל־אביב
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קטע קריאה 2
לפני התלמידים מובא קטע מזיכרונותיה של רחל אוירבך מפסח בגטו ורשה של שנת .1943
ערב פסח שנת  1943היה היום הראשון למרד גטו ורשה .מרד זה ,המרכזי מבין מרידות שונות ,היה מרד של
מעטים וחלשים מול הצבא הגרמני שבזמן זה היה שליט־על באירופה .מרד גטו ורשה הפך לסמל בראי הדורות
לגבורה יהודית.
הבחירה לקום ולמרוד ,שהייתה בחירה של מעטים וצעירים ,הייתה למעשה בחירה למות בדרך שבה הם רצו .מרד
זה לא היה לחימה לקראת ניצחון ,ואנשי המרד ידעו בוודאות שהם עתידים להפסיד ולהיהרג .יחד עם זאת ,החירות
של אותם צעירים היא יוצאת דופן בתקופה; ממצב של אין ליש ,מהעבדות שבה היו שרויים הם קמו למרוד .חשוב
להבהיר כי אין דמיון בין המצב של יהודי ורשה ערב המרד ליציאת מצרים ,מלבד הזיכרון .חברי תנועות הנוער ראו
עצמם כחוליות בשרשרת של ההיסטוריה היהודית ,מכאן שהעיסוק בחירות ובריבונות של בני ישראל במצרים היווה
מקור לכוח ממשי אצל חברי תנועות הנוער בגטו .המרד שפרץ בערב החג עימת את יהודי הגטו הנותרים עם
המלכודת שבה היו ועם משמעות החירות של החג.

שאלה לקראת קריאה
כיצד מקשרת רחל אוירבך את מצב היהודים בגטו ורשה בערב פסח  1943לסיפור ההגדה?

ועוד היו עורכים סדרים ...פסח 1943
"ובאותו הלילה ,אור ליום ג' ,הלילה הראשון למרד ,היו עורכים עוד את הסדר בגטו.
אי שם ,במעמקי הבונקרים ,בדירות שוממות ,שפוקדים אותן רק בהפסקות .זו פעם
אחרונה שיהודים ישבו ליד שולחנות ערוכים.
קראו בהגדה...
ומעשי התעתועים של פרעה במצרים התמזגו עם מה שעשה לנו היטלר הרשע.
"מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא"...
כדרך החכמים בבני ברק היו יהודי ורשה מזכירים את הנסים של יציאת מצרים
ומדברים על המרד .שיבחו את מעשיהם של הלוחמים הצעירים מרחוב מילה
וזאמנהוף ,מנלבקי ומסמוטשה.
סופו של הרשע להישמד ,כפרעה וחילו...
געגועיהם לגאולה גדולים היו לאין שיעור.
ניגון ישן ,מילים עתיקות.
הם ידעו שגורלם נחרץ לכליה על סף הגאולה.
הם שרו ובכו".
זקנים וצעירים התאחדו בדמיונם עם מלחמת השחרור של הקדמונים.
מתוך :רחל אוירבך ,בחוצות ורשה ,תל אביב תשי"ד ,עמ' 172
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דיון לאחר הקריאה
מה הקשר בין המרד בגטו ורשה לפסח כפי שמתייחסת אליהם רחל אוירבך? מדוע לפי דעתכם חשוב
לרחל אוירבך לקשר בין המרד לפסח?
מהם ההבדלים בין שני האירועים :מרד גטו ורשה ויציאת מצרים?
חשוב לציין כי בשני האירועים מדובר על גבורה ועל התקוממות כנגד שעבוד .עם זאת חשוב להדגיש
לתלמידים כי יציאה ממצרים והמסע אל עבר ארץ ישראל שונים במהותם ממרד היהודים בגטו .היהודים
שמרדו בגטו לא עשו זאת כדי לשרוד או כדי לנצח את הגרמנים .היה ברור כי קומץ היהודים לא יוכל
להילחם בצבא הגרמני .המרד היה לשם שמירה על כבוד האדם ועל מנת שלא להירצח אלא למות מות
גיבורים תוך כדי לחימה .זאת בניגוד ליציאת מצרים שבה שוחררו היהודים מעבדות ויצאו לחירות.
עם זאת ,רחל אוירבך מקשרת בין שני האירועים .היא עושה זאת אולי מתוך התקווה כי סופו של מרד גטו
ורשה יהיה בכל זאת קשור בנס הצלה כמו יציאת מצרים ,או על מנת להציב את המורדים כחוליה נוספת
במסכת הגבורה והחירות של ההיסטוריה היהודית.

חלוקת מצות בגטו לודז'1941 ,
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קטע קריאה 3
"היה זה הפסח הראשון שהיה עלי לבלותו במחנה ריכוז .בפסח הקודם היינו עדיין
בגיטו טרזינשטאט ,אשר בו עוד יכולנו לערוך את הסדר בחוג המשפחה .אמנם גם
את הסדר ההוא חגגנו בצורה מיוחדת במינה ,כי באותם הימים היה הסגר חמור
בתוך הגיטו ועם רדת החשיכה נאסרה הדלקת אור ואפילו גפרור .בנסיבות אלו
נאלצנו לערוך את הסדר מבעוד יום.
אבל הייתי עדיין יחד עם הורי ,ועל שולחננו היו מונחות כמה מצות וגם תה מעורב
בריבה בתור תחליף ליין .הסדר של מאוטהאוזן היה שונה לגמרי .בתחילה חשבתי
שאת מנת הלחם היומית ,שקיבלנוה בערב פסח אחרי הצהרים ,אשמור עד לבוקר
המחרת ,כדי להיזהר לפחות מאכילת חמץ בעת כניסת החג ,אולם תלמיד חכם
אחד שהיה אתנו העיר לי שמבחינת ההלכה מוטב לאכול את הלחם מייד ,כי הלא
עצם החזקתו אסורה והיא בבחינת בל יראה ובל ימצא .לאחר המפקד שנערך
לפנות ערב ,ולפני כניסתנו לצריף ללינה ,הייתה בידנו שהות מה ויכולנו להסתובב
ברחבה שלפני הצריפים .ביקשתי מאחד הבחורים שיטייל אתי קצת .בזמן ההליכה
הלוך ושוב אמרנו בעל פה קטעים מן ההגדה ,עד כמה שהיו זכורים לנו.
ליל סדר מיוחד במינו ,ללא מצות ויין ,ללא סעודת חג שבה מסובין כל בני המשפחה
לשולחן אחד ,אלא ליל סדר בהליכה .גופותינו היו מושפלים ומשועבדים ,אולם
את רוחנו לא יכלו שוב לשעבד ,ולכן יכולנו לאמר גם באותם התנאים – עבדים
היינו לפרעה במצרים ויוציאנו ה' אלוקינו משם ,כי למרות הכל הרגשנו את עצמנו
בני חורין".
מתוך :הרב סיני אדלר ,בגיא צלמוות; שנת חיים של נער במחנות ריכוז ,יד ושם ,ירושלים תשל"ט ,עמ' 54

שאלה לדיון
האם ניתן להגדיר את חג הפסח ב־ 1943כחג החירות? מדוע?

מעמד למצות ולקערת סדר שנבנה בבית ילדים בשוויץ ,אליו הוברחו
ילדים יהודים מאיזורי כיבוש במהלך מלחמת העולם השנייה.
אוסף החפצים ,מוזיאון יד ושם ,תרומת שמואל וולף ,פתח־תקווה
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חלק ב :בימים ההם בזמן הזה
חלק זה עוסק בניסיונות לקיים את חג הפסח בגטאות ובמחנות .חג הפסח טומן בחובו סמליות רבה ומנהגים ודינים
רבים ומגוונים היוצרים אווירה ייחודית ומשמעותית לפרט ,למשפחה ולקהילה .מה קורה כאשר התנאים אינם
מאפשרים יצירת אותה אווירה ייחודית? כאשר אי אפשר להתכנס במסגרת המשפחה ,לאפות מצות ועוד?
את המערך נתחיל באווירה הייחודית לפסח דרך דיון לגבי האופן שבו הוא נחגג אצל התלמידים עצמם.

שאלות לדיון
האם אתם מתכוננים לקראת חג הפסח?
מהם המנהגים המיוחדים במשפחתכם בליל הסדר?
מי מגיע אליכם לארוחת החג?
מה אתם אוהבים ביותר בליל הסדר?
אילו דברים חייבים כדי לחגוג את ליל הסדר ואת חג הפסח?
המקורות שלפני התלמיד עוסקים במאמצים לקיים את חג הפסח אף על פי שהתנאים אינם מאפשרים זאת .כיצד
מרגישים כאשר חוגגים או מציינים חג ללא האלמנטים המסורתיים ,ללא אחד הסמלים המרכזיים של החג – המצה?

קטע קריאה 1
לפניכם קטעים מיומנו של אגון רדליך "חיים כאילו" שכתב כששהה בגטו־מחנה טרזיינשטאט.
קראו אותם ונסו להגדיר מהי האווירה השורה בטרזיינשטאט ערב פסח  ,1943על פי מקור זה?

" 17באפריל ,שבת
פסח-חג החירות ,האור ,החופש .סביב העיר חומות ותיל דוקרני ,בערב איסור
תאורה ובמשך כל היום איסור יציאה.
 20באפריל 1943
"בכל מושבותיכם תאכלו מצות" .אבל פה בגטו חגגו את הסדר ואכלו לחמניות,
מעשה מוזר .גטו מוזר .יהודים מוזרים ,עולם מוזר .חג פסח ואוכלים לסדר לחם".
מתוך :רות בונדי (עורכת) ,חיים כאילו :יומן; אגון רדליך מגיטו טרזיאנשטאט –  ;1944–1942לוחמי הגטאות:
בית לוחמי הגטאות ע"ש יצחק קצנלסון; האגודה להנצחת חללי גיטו טרזיאנשטאט ,תשמ"ד .1983
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דיון לאחר הקריאה
אילו קשיים בחגיגת חג הפסח עולים מתוך היומן?
אילו סתירות עולות מתיאורו של אגון רדליך?
"'בכל מושבותיכם תאכלו מצות' ,אבל פה בגיטו חגגו את הסדר ואכלו לחמניות"; איזו נימה עולה מדבריו של
רדליך? איזו "מציאות" משתקפת מדבריו?
"מעשה מוזר .גטו מוזר .יהודים מוזרים ,עולם מוזר .חג פסח ואוכלים לסדר לחם" – מהי המשמעות של
המילה "מוזר" בקטע? האם ניתן היה להחליף את המילה "מוזר" במילה אחרת? איזו?
המקור מגדיר את התחושה כ"מוזרה" .לא תמיד מוזר מופיע במובן שלילי ,אך במקור שלפנינו היא
המילה המדגישה קושי .ניתן לקיים עם התלמידים דיון מדוע בחר אגון להגדיר את הדברים כ"מוזרים"
דווקא ולא כקשים או בעייתיים .האם יש כאן ניסיון להתמודדות? כיצד הייתה משתנה משמעות המקור
אילו השתמש אגון רדליך במילים שתלמידי הכיתה הציעו כחלופה?
יש להדגיש כי אכילת המצה במקור איננה מופיעה במובנה הדתי (אגון רדליך עצמו מציין כי שנה לפני כן
כלל לא חגג את ליל הסדר) .כיום משפחות רבות בישראל אינן אוכלות רק מצות בחג הפסח אך הדבר
הוא שונה מאותה תחושה מוזרה שאגון רדליך מצביע עליה ,כאשר יש רצון לאכול מצה ובמקומה
אוכלים לחמניות.

אפיית מצות בגטו ורשה ,פולין

יד ושם

בית הספר הבין־לאומי להוראת השואה

פסח

מדריך למורה

קטע קריאה 2
לפני התלמידים תפילה שחוברה במחנה ברגן בלזן .התפילה מביעה את הקושי שבאכילת חמץ בחג הפסח ואת
הקונפליקט שבו נמצאים יהודים הנאלצים לאכול חמץ בעל כורחם .השאלה המנחה לקראת קריאת המקור
מטרתה להבהיר מצב זה בפני התלמידים.

שאלה לקראת קריאה
לפניכם תפילה שחוברה במחנה ברגן בלזן .קראו אותה ונסו להסביר או לשער מהי המציאות שהובילה
לחיבור תפילה זו.

תפילת אכילת חמץ ,ברגן בלזן  ,1944פסח תש"ד
"...לפני אכילת חמץ יאמר בכוונת הלב :אבינו שבשמים הנה גלוי וידוע לפניך
שרצוננו לעשות רצונך ולחוג את חג הפסח באכילת מצה ובשמירת איסור חמץ,
אף על זאת דאבה לבנו שהשעבוד מעכב אותנו ואנחנו נמצאים בסכנת נפשות .הננו
מוכנים ומזומנים לקיים מצוותך "וחי בהם" ולא שימות בהם וליזהר מאזהרה
"הזהר לך ושמור נפשך מאוד" ,ועל כן תפילתנו לך שתחיינו ותקיימנו ותגאלנו
במהרה לשמור חוקיך ולעשות רצונך ולעבדך בלבב שלם  -אמן".
מתוך :ארכיון לוחמי הגטאות

דיון לאחר הקריאה
מהי מהות התפילה? מה לדעתכם הם ערכיו האישיים של מחבר התפילה?
למה זה חשוב לו להתחבט במסגרת של תפילה עם עולמו הערכי?
מהי הבעייתיות שעולה מתפילה זו?
מהי משמעות המילה "גלוי" בתפילה?
כלפי מי מפנה אותה המחבר? למה?
מדוע לדעתכם חשוב לציין שאמירת הברכה תהיה בכוונת הלב ,אף על פי שהם עומדים לאכול חמץ?
מה לדעתכם המתפלל מבקש מאלוהיו?
האם לדעתכם המתפלל מרגיש שהוא מקיים את מצוות הפסח?
התפילה שמה את הדגש על הכוונה .אדם הרוצה לאכול מצה מתוך תחושה שהוא מקיים מצווה וכי הוא
עושה את אותו המעשה שיהודים קיימו במשך שנים ,חש תחושה קשה כאשר הוא נאלץ לא לעשות כך.
מחברי התפילה מנסים לתת לאותו אדם את היכולת להביע את רצונו לקיים אכילת מצה אף על פי
שהתנאים מונעים זאת ממנו .זהו בעצם כלי להתמודדות עם תחושת חוסר האונים של האדם אל מול חוסר
היכולת שלו לקיים את רצונותיו.
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קטע קריאה 3
הקטע השלישי המובא בפני התלמידים מעלה את השאלה האם צריך בכלל לנסות ולקיים אלמנטים מהחג כאשר
התנאים אינם מאפשרים זאת.

שאלה לקראת קריאה
כיצד הכותב מרגיש כלפי חג הפסח ומדוע?

גטו ורשה
"על רקע הגטו הבוער ...נורא הרגיזה אותי התנהגותו של אבי .זה היה בדיוק חול
המועד פסח ,ואבא אף שלא יכול היה לקנות לו מצות כמנהגו מדי שנה ,קנה מעט
חזרת ,שיש לאוכלה בלילה הראשון של החג ,לזכר עבודת הפרך של היהודים
במצרים… במשך כל שמונת הימים לא אכל דבר פרט לתפוחי אדמה .לא היה זה
כצום סמלי ,על מנת לבקש מן האלוהים רחמים על האנשים החפים מפשע שמתים
באופן כה אכזרי ,כי אם מכוח ההרגל ,ברצותו במידת האפשר לקיים את מסורת
הדת היהודית .מעשה זה מאוד עצבן אותי".
מתוך :צ' פרוחודניק ,התפקיד העצוב של התיעוד – יומן במחבוא ,ירושלים.1993 ,

ליל סדר בבית החולים ,סוסנוביץ ,פולין1941 ,
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דיון לאחר הקריאה
איך האב מתארגן לחג הפסח?
האם לדעתכם קיימת אצל האב שאלה או ספק בקשר לקיום חג הפסח?
אילו סמלים של חג הפסח האב מתעקש לקיים? על אילו סמלים אין הוא מתעקש?
מדוע עשה זאת האב ,על פי הקטע?
מה "מעצבן" את צאלק פרוחודניק?
מדוע ,לפי דעתכם ,הבן מגיב כך למעשה האב?
במקור שכתב צאלק פרוחודניק ניכרות תגובות שונות של בני משפחה אחת למצב הקשה שבו הם נמצאים.
הבן מגיע מתוך גישה שעל פיה המציאות באותה תקופה השתנתה כולה ,ועל כן אין להמשיך ולקיים מסורות
או הרגלים שמלפני המלחמה .על פי גישתו ,אם האב מקיים את מצוות חג הפסח עליו לעשות זאת באופן
שונה מכפי שעשה בעבר ,הוא צריך לעשות זאת כהתרסה או לשם בקשת רחמים .האב ,לעומתו ,מנסה
להמשיך את המסורת .כדאי להעלות בפני התלמידים את המקום שיש למסורת ולהרגלים בשמירה על
זהות .לכן כדאי לבחון את השאלה האחרונה" ,האם ישנם דברים שאתם עושים מכוח ההרגל" ,מתוך האופן
שבו המעשים וההרגלים שלנו בונים את זהותנו .מכאן ניתן לפתח דיון שיחזיר את התלמידים לעיסוק במקור
עצמו מתוך השאלה :האם העובדה שהנאצים הובילו את היהודים לתנאים כאלו אומרת שעל היהודים
לשנות ממנהגיהם וזהותם? בנוסף ניתן להתייחס לפער העולה מן המקור בין האב לבנו ,ולהעלות את
האפשרות שיש כאן מחלוקת בין־דורית.

דיון סיכום:
לסיכום הפעילות נפנה את התלמידים להשוות בין שלושת המקורות שקראו ולהסיק מסקנות מההשוואה.
לפניכם שלושה קטעים הלקוחים משלושת המקורות שקראתם .קראו אותם וחשבו מה הפער העולה מהטקסט
בין המציאות לבין סמלי חג הפסח? מדוע ,לפי דעתכם ,למרות פער זה ,יהודים אלו מחליטים לעשות מעשים אלו?

"מעשה מוזר .גטו מוזר .יהודים מוזרים ,עולם מוזר .חג פסח ואוכלים לסדר לחם".
"...לפני אכילת חמץ יאמר בכוונת הלב."...
"קנה מעט חזרת ,שיש לאוכלה בלילה הראשון של החג ,לזכר עבודת הפרך של
היהודים במצרים…".
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הרחבות היסטוריות:
מרד גטו ורשה
בין ה־ 19באפריל עד ה־ 16במאי  1943התקוממו חברי תנועות הנוער בהתקוממות העירונית הראשונה
באירופה הכבושה .מרד זה החל במה שמכונה הגירוש האחרון מגטו ורשה שהחל בערב פסח תש"ג (.)1943
גירוש זה היה במטרה לגרש ולהרוג את כל יהודי ורשה הנותרים בעיר ,עד שלא יהיו עוד יהודים בעיר .בבוקר
של ה־ 19באפריל נכנסו הגרמנים לגטו ולא מצאו נפש חיה ,האוכלוסייה היהודית התחבאה במקומות מחבוא
ובבונקרים ,גם אלו שלא היו חברים בארגון ההתנגדות ,סירבו להוראות הגרמנים לצאת החוצה ובכך הפכו
לחלק מההתנגדות .באותו יום נסוגו הגרמנים מהגטו לאחר שאיבדו טנק ורכב משוריין שנפגעו מפצצות
התבערה של הלוחמים היהודים .בכיכר (מורנוב) בורשה הייתה עמדה של לוחמים עליה לא הצליחו הגרמנים
להתגבר ,ועליה שמו הלוחמים היהודים שני דגלים :דגל פולין ודגל כחול לבן .לאחר מאבק בין כמה ימים,
החליטו הגרמנים לשרוף את הגטו באופו שיטתי ,בית אחר בית ,וכך אילצו את הלוחמים לעבור ללחימה מתוך
הבונקרים שהפכו ,בגלל החום לבלתי נסבלים .הגטו הבוער הפך למלכודת של אש חסרת מוצא .ללוחמים
היהודים שבראשם מרדכי אנילביץ' הייתה תחמושת דלה ביותר ולא היו להם אמצעים להילחם נגד צבא .ב־8
במאי נפל הבונקר שבו היה מרדכי אנילביץ' (ברחוב מילא מס'  .)18מעט מהלוחמים הצליחו לצאת דרך
תעלות הביוב מחוץ לגטו אך מרבית היהודים ,כ־ ,56,000נרצחו .מרד זה נרשם בהיסטוריה כהתקוממות
כללית שבצד לוחמים עם נשק השתתפו בו המוני יהודים במחבוא .יהודים אלו עמדו מול הגרמנים זמן ממושך
יותר משעמדו נגדם מדינות באירופה אותן הם כבשו.

לקראת חג הפסח במחנה גירס בשנת תש"א ,1941 ,יזם הרב יהודה ליאו אנסבכר הכנת
הגדה לאסירים .הוא פנה לאריה לודוויג צוקרמן וזה כתב את ההגדה מזיכרונו בכתב ידו.
ההגדה שימשה את האסירים בליל הסדר שנערך במחנה.
אוסף החפצים ,מוזיאון יד ושם ,תרומת נתן סמואל ,ירושלים
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עיתונות המחתרת בגטו ורשה
בין שתי מלחמות העולם ,הייתה העיתונות היהודית גורם מרכזי בחייהם הפוליטיים ,הכלכליים ,תרבותיים
וחברתיים של יהודי פולין .כ־ 30עיתונים יומיים פורסמו וכ־ 130כתבי עת ,בשפות יידיש ,פולנית ועברית.
בפרוץ המלחמה ובחודשים הראשונים של  1940היו ליהודים בפולין  2שני מקורות מידע :העיתונות של
הגרמנים ,שהייתה עיתונות תעמולתית ,והעיתונות של המחתרת הפולנית שהייתה מצומצמת ולא עסקה
במצוקות היהודים .בגלל אי הוודאות וחוסר העקביות במדיניות הגרמנים .עיתונות המחתרת היהודית ,היא
ביטוי לפעילות הפוליטית חברתית של המפלגות היהודיות ותנועות הנוער בגטו .עיתונות המחתרת פעלה בין
השנים  1940-1944והוציאה מספר רב של ידעונים ,כתבי עת ,ירחונים וקבצים חד פעמיים .בכל אחד מאלו
היה מידע רב ויקר מציאות על המתרחש בעולם ,ובנוסף ,כל מפלגה ותנועה צירפה טקסטים ספרותיים או
מאמרים למערכת שהעלו את המורל בציבור .בכל עיתון שנמסר הייתה אזהרה מפורשת על אחריות הקורא,
לדוגמה" :אל תשאיר את העיתון במקום הגלוי לעין ,אם אתה הקורא האחרון שלו ,השמד אותו!"

הגדה לפסח שצוירה ונכתבה מהזיכרון בידי הנער אלימלך לנדאו.

אוסף החפצים ,מוזיאון יד ושם ,תרומת פנחס לנדאו וירון לנדאו ,תל־אביב
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