
 
 
 
 
 
 

 

  "במה אתם מורדים?"
  מפגש לקבוצות מנהיגות ומועצות תלמידים

 
 :מטרות 

 הוביל שינויים, למרוד. פרש את המציאות, לבעלי יכולת ל –הבנת תפקידו של הנוער בחברה אז והיום  .1

ומתוך תקווה לבניית  כמאבק בייאוש ובאדישות –הכרות עם מרד תנועות הנוער בגטאות כמרד של תקווה  .2

 ,על אחת כמה וכמה בימי הקורונה. היום. בחירה בהמשך המאבק הזה גם בחברה בישראל חברה טובה יותר

 שיש הרבה מאוד דברים שעלינו להיאבק בהם והרבה תקווה שצריך להפיח באנשים.כ

 .רבן-הכרות עם סיפורה של חברת הארגון היהודי הלוחם חווקה פולמן .3

 

 :עזרים 

 במה אתם מורדים?"וןסרט" : 

 יידמחשב נ 

  הנספחיםקובץ 

 

 מהלך: 
 

 מכל אחד להציג את עצמו. ובקשו  את עצמכםהציגו  .1
 .הדבר הכי מוזר/מצחיק/זכור לי שקרה לי בתקופת הקורונה - סבב ערכו

 

  לפני כמה חודשים. מציאות שבה כדי לשמור אחד על אנחנו חיים במציאות שלא יכלנו לדמיין בכלל אמרו:     
 אנחנו צריכים לא להיפגש. אבל חשבנו שדווקא בתוך התקופה הזו, עם כל חוסר הודאות והלחץ  השניה    
 כדי שנציין יחד את יום הזיכרון לשואה  .שמתלווה אליה, אנחנו חייבים להיפגש, גם אם לא פנים אל פנים..    
 ר, היום בחברה הישראלית.הנוע בני ובנות - ולגבורה, נשמע קצת אחד את השניה ונחשוב מה התפקיד שלנו    

 
 . שאנחנו הולכים לעבור בקצרה על הפעילות ספרו .2

 .את הקטע: נוער שמע )נספח א'(קראו 
 דיון:

 ?איזה מאזניים מתוארים בשיר? מה נמצא על כל כף 

  ?מה יצחק שדה מצפה מהנוער 

 הוא מזהה בהם? למה הוא מצפה דווקא מהנוער לשנות את המציאות? לשנות את המאזן? איזה כח 

 ?האם היום מצפים מבני נוער לשנות את המציאות? למה 

  



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 אנחנו מקיימים היום מפגש של נוער שרואה בעצמו כזה שיכול להשפיע ולשנות את המציאות, נוער  אמרו:
חברה  ד אישה מיוחדת אשר בנעוריה הייתהשלוקח על עצמו אחריות לפעול למען שינוי החברה. נכיר היום יח

בתנועת הנוער "דרור" ובמחתרת בגטו ורשה, חווקה פולמן רבן. לאחר המלחמה חווקה בחרה להמשיך ולחנך, 
על כוחו של הנוער לשנות את המציאות ועל כוחה של התקווה והאמונה  –דווקא לאור חוויותיה מהמלחמה 

 בבניית חברה טובה יותר. 

 

 , אתם מורדים" "במה סרט שנעשה על חווקהחלק קטן מנצפה יחד ב .3
 , מה המסר שהיא מוסרת לנו. ממנוהסיפור שלה ונחשוב יחד מה ניתן ללמוד מנכיר קצת יותר את  לאחר מכןו
 

 ז"ל. סרט :"במה אתם מורדים?" על חווקה פולמן רבןקטע מתוך הב צפו

https://www.youtube.com/watch?v=VEbtI57euQA 

 
 )נספח ב'( את הקטע "קשרית בדרכים"קראו  .4

 :שאלו

 מרגישה בכל פעם שהיא נוסעת למשימה כלשהי? איך חווקה 

  ?מדוע נשלחות קשריות מגטו לגטו? מה החשיבות של המידע שהן מעבירות 

 ?מה הקושי המרכזי שהיא מתארת ביציאה משטח הגטו 

 ?מדוע לדעתכם חווקה לא השתמשה בתעודה המזויפת וברחה מהגטו לתמיד 
 

 )נספח ג'( קטע קצר של חווקה הקריאו .5
 שאלו:

  מה התקווה שלה לעתידמוסרת לנו חווקהמה , ? 

  ?מה לדעתה תפקידו של נוער בחברה שלנו כיום? מה דעתכם 

 למידים היום?  מה התפקיד שלכם כקבוצת מנהיגות/ מועצת ת 

  ד במציאות הקיימת היום בחברה?ולמרמה זה אומר 
 
 

 סיכום 
אני מקווה שנוכל  - דיברה כאן לתנועות הנוער, אבל בעיני זה פונה לכל בני ובנות הנוער בישראל היום חווקה

לעמוד בצוואה הזו שחווקה הורישה לנו. להיאבק בכל הגילויים של שנאת האחר וגזענות, להיאבק יחד על 
 לחיות בישראל טובה וצודקת. - להגשים את החלום שלהם וגם שלנו

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VEbtI57euQA

