
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית

המטה לתרבות ישראל

על כנף התקווה

מיומנו של אברהם לוין יום שישי, 5 ביוני 1942

"..אחת מתופעות הלוואי המפליאות ביותר של מלחמה זו היא 

ההיצמדות לחיים, ההעדר הגמור כמעט של התאבדויות. הבריות 

מתים בהמוניהם ברעב, במגיפת הטיפוס ]...[ בהמוניהם נענים 

ונרצחים על ידי הגרמנים, אך אין הם נמלטים  מהחיים על דעת 

עצמם. נהפוך הוא, הם קשורים בחיים בכל חושיהם, הם רוצים 

לחיות בכל מחיר ולבלות את המלחמה ]...[זקן ונוער, מבקשים 

לזכות ולראות את סופו של מאבק הענקים ואת המשטר החדש 

בעולם. זקנים שאיפתם אחת: לזכות ולראות את הסוף ]...[

מכיר אני יהודי שכולו שיבה. ודאי כבן 80. בחורף שעבר אירע 

 לישיש אסון גדול. בן-יחיד היה לו, כבן 52, והנה מת הבן בטיפוס. 

אין לו ילדים אחרים. והבן מת. הוא לא נשא אישה שנייה, וחי עם 

 בנו. לפני ימים אחדים ביקרתי אצל הזקן. בשעת פרידה 

)עדיין דעתו צלולה לגמרי( פרץ בבכי ואמר לי בזו הלשון: "רוצה 

הייתי לזכות לסוף המלחמה, להוסיף לחיות ולו מחצית שעה 

בלבד!"

מדוע יבקש איש זקן כל כך לחיות? ואף-על-פי-כן: גם הוא 

 מבקש לחיות "לו מחצית השעה בלבד" לאחר הירייה האחרונה. 

זו שאיפתם הלוהטת של כל היהודים."

החיים בגטו ניתקו את יושביו מחייהם כפי שהכירו אותם. המציאות מסביב נועדה לחבל בכל 
 אפשרות להיות חלק ממרקם החיים הרגיל. 

למרות זאת – ישנה אחיזה בחיים שבאה לידי ביטוי בתקווה אין-סופית שרוח האדם תנצח, שסופו 
של הטוב לגבור - שאסור לתת למיתר האחרון לפקוע.

29 במרס 1943הצגת תיאטרון בגטו וילנה,                                ארכיון  בית לוחמי הגטאות

בשבת ה-27 במארס, התקיימה הפרימיירה של "האוצר" 
מאת פינסקי בפני אולם מלא. בחוץ עומדים שוטרים 

"לקבל את פניהם" של החדשים שהגיעו מן הגטו של 
שוויצ'יאני. אבל כאן בתיאטרון - כאילו כלום לא קרה - 
פרמיירה! ההצגה עברה יפה, המשחק מצויין, התפאורה 

יפהפיה - קשה להאמין שאנחנו בגטו"

יומנו של הרמן קרוק

התבוננו היטב בתפאורה,בתלבושות ובהפקה המוקפדת. מה ניתן ללמוד מכך על משמעות התיאטרון לשחקנים ולצופים 
כאחד?

איזה מסר ניתן לדלות מן הבחירות במחזות אלו )שימו לב לשמות המחזות(? 
אלו מחזות היה ניתן לצפות שיועלו בתנאי הגטו? מדוע, לדעתכם, בחרו המפיקים אחרת?
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"להוסיף ולחיות ולו מחצית השעה בלבד". האם ההישארות בחיים היא המטרה היחידה, 
או שיש גם צורך בתוכן מסויים או במשמעות לחיים עצמם?

מדוע הזקן בן ה-80 הוא דוגמה למסר שאברהם לוין מנסה להעביר?

על כנפי התקווה / אהוד מנור
כל עוד הירח קם

ומתמלא כל חודש,
כל עוד בוקר מן הים

מסעיר את ראותי.
כל עוד צלם האדם

מבחין בין חול לקודש,
כל עוד החלום התם

פוקד את לילותיי 

לא תיפול רוחי
לא יותש כוחי,

כל עוד עד מחר יישאר
לילה אחד לא יותר.

זה אולי תמים
אך תמיד אשים,

את חיי בשתי ידיים
על כנף התקווה. 

מהם הדברים שנותנים תקווה?
"כל עוד צלם האדם מבחין בין חול לקודש": מדוע 

ההבחנה בין קודש לחול היא חיונית? מדוע היא ביטוי 
לצלם האדם?

מה הייתה "כנף התקווה" של יהודים אל מול 
האנטישמיות הגואה? על מה נותר להם לסמוך?

לפניכם רשימת שמות המחזות שהועלו בגטו:
ההצגה הראשונה הייתה של מחזאי אמריקאי, פרץ  הירשביין: שדות ירוקים - רומנסה פסטוראלית; השנייה הייתה 
תרגום של מחזה הונגרי של אוטו אינדיג: האיש מתחת לגשר, קומדיה של דוד פינסקי: האוצר, לאחר מכן היהודי 
הנצחי  של אותו מחבר- אך הפעם בעברית והאחרונה הייתה: המבול של השוודי הניג ברגר. המחזה שלא הועלה 

היה  טוביה החולב של שלום עליכם עקב חיסול הגטו בספטמבר 1943.


