
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית

המטה לתרבות ישראל

ֵעת ְספֹוד ְוֵעת ְרקֹוד )קהלת ג, ד(

מי מפחד? האם היהודים בתמונה מפחדים?
כיצד מתמודדים היהודים עם הפחד לפי המקורות שלפניכם? 

ולפי המקורות האחרים שלמדתם?

הריקוד הוא ביטוי לרגשות אישיים וחברתיים גם יחד. התצלום מתאר מסיבה בחווה החקלאית 
בבנדין )פולין( לציון "יום ביאליק" במציאות של 1943. מה ניתן ללמוד על הצעירים הרוקדים?

האם ניתן לחוש בפחד שליווה את החיים בגטו?

]...[ התנועה יש לפניה עתה משימות למלא אותן הרבה יותר ממה שהיו לה 
לפני המלחמה.

]...[ בזמנים הללו, שמציין אותם אובדן הגמור של רוח - הלחימה של הציבור 
היהודי, עת הטרור של הכובש שבר את כל יכולת ההתנגדות הנפשית - 
בלי לדבר עוד על התנגדות במובן הגופני - צריך הנוער המתבגר להוות 
את המעוז ואת המבצר לרוח-החופש היהודית. צו השעה הוא להפיץ בין 

 ההמונים היהודיים את האמונה בנצחיותו ובכוליותו של קיומנו. 
הנוער שלנו ]...[ צריך איפוא ליצור קנים ותאים של התנגדות נפשית, 

שיעוררו בהמונים היהודיים את האמונה בעתיד טוב יותר ואת הרצון להוסיף 
ולהתקיים. המלחמה בפסימיזם המתפשט ובהלך-הרוח המדוכדך - הנה, זהו 

אחד מן התפקידים החשובים ביותר של הבוגרים. 
)מתוך עיתון המחתרת של הנוער הגורדונאי דבר הצעירים, 11.6.1941(
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הפחד / ברטולט ברכט
נוסע זר, שחזר מן הרייך השלישי

ונשאל מי באמת שולט שם, השיב: הפחד.
הקולות הרמים של נותני הפקודות 

מתמלאים חרדה כמו צויחות
חזירונים בתור לסכין השחיטה, וכל תחת שמנה

מזיעה מפחד בכסאות המשרדים.
רדופי חרדה 

הם פורצים לתוך דירות ומחפשים בבתי השימוש
וחרדה היא המביאה שישרפו ספריות שלמות. כך
כובשת האימה את הנשלטים, וגם את השולטים.

למה חוששים הם כל כך מפני המילה הגלויה?
לנוכח העוצמה המדהימה של המשטר

המחנות ומרתפי העינויים 
השוטרים שלו המפוטמים

השופטים שהורגעו או שוחדו
הכרטיסיות עם רשימות החשודים

הממלאות בנינים שלמים עד לגגות
סביר היה להאמין, שמפני מילה גלויה 

של אדם פשוט אין להם מה לפחד. 

ברטולט ברכט, "חרדות המשטר", גלות המשוררים, 
הקבוץ המאוחר, תל אביב 1978, עמ' 79

במה שונה קריאת ספרים מהליכה לתיאטרון?
כיצד קריאת ספר יכולה להיות צעד במאבק על שמירת צלם אדם?

על כנף התקווה | הזהו אדם? | ֵעת ְספֹוד ְוֵעת ְרקֹוד | כשהחיים בורחים | דרישת החיים | השמש זרחה 

החיים בגטו מתקיימים בצל פחד הולך וגובר. האיום על היחיד ועל הקהילה כולה לא איפשר 
 חיים ללא פחד אך מדי פעם, מתוך החשיכה אדם או קבוצה מצליחים להתגבר, ולו לרגע, ולחיות,

למרות הכל.

מדוע לדעת הכותב, חיי היהודים בתקופת האינקוויזיציה היו טובים יותר. מדוע?
פתיחת המקווה נתפסה כמעשה חבלה. חבלה במה?

מדוע הפנייה למאבק היא אל בני הנוער?
מה ניתן לעשות כדי להצליח במאבק?

"בלי להתחשב בסכנה שבה אנו נמצאים, קסם לנו הדבר. לנגד עינינו ניצבת תמונה חיה של 
אבות אבותינו בספרד, כשהם מצילים ספרי תורה או מתפללים במניין במרתפים החשאיים, 
מפחד האינקביזיציה. הם בודאי לא תיארו לעצמם כי בעוד 400 שנה, יימצאו נכדיהם במצב 
קשה הרבה יותר ממצבם ואם ירצו לטבול לחג, ייאלצו לעבור אותה פרוצדורה רבת-סכנות 

כמוהם בימים ההם.

במקווה נפגשנו בקהל רב, שכבר הגיעה אליו הידיעה כי המקווה יהיה פתוח שעה אחת. 
בשקט, בחפזון רב, הננו מתפשטים וטובלים לכבוד יום טוב. לאחר דקות אחדות הננו עוברים 
את הפרוצדורה שעברנו בכניסתנו. כשהיינו בחצר, כבר האיר הבוקר ובשער הכניסה למקווה 

ראינו את חותמת השעווה והכתובת ידועה: "על פתיחת המקווה או השימוש בו צפוי עונש כעל 
מעשה חבלה - מ-10 שנים עד עונש מוות"". 

הרב שמעון הוברבנד נרצח ב-1942

הרב הוברבנד שמעון, קידוש השם. הוצאת "זכור", תשכ"ט, עמוד 154

 חברי תנועות הנוער בחווה החקלאית בבנדין )פולין(, 

ריקוד הורה במסיבה לציון יום הולדתו של ביאליק, 1943,

ארכיון בית לוחמי הגטאות

השאלת הספר ה-100,000 מספריית הגטו.
ארכיון בית  לוחמי הגטאות


