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גורמיםמתווכיםשלחווייתהמסעלפולין
א.המשלחתכמערכתארגונית
ב.היוצאיםלמסעוהתהליךהקבוצתי
ג.ההדרכהוהמסלולוהשפעתםעלמרכיביהרגש
ד".להיותהעדיםשלהעדות"שילובםשלאנשיעדותבמסעלפולין.
ה.הטקסיםבמסעלפולין
א.המשלחתכמערכתארגונית
המשלחתלפוליןהיאארגון,וככזהחליםעליהתהליכיםמערכתיים.ראייתהמשלחתכארגון–כמערכתיכולהלהקלמאודעל
אנשישפ"יבהבנתהתהליכיםובהגדרתמקומםבמערכתכדישיהיוגורםמסייעהןברובדהפרטניוהןברובדהמערכתי,כפישהם
פועליםבביה"ס.
כמובארגון,בנויההמשלחתמתפקידיםומבעליתפקידיםהמסייעיםלהתנהלותה:
מנהלהמשלחתהאחראיעלתפקודה.לעיתיםישלוסגןהממוקםבאוטובוסנוסף.הקבוצותמחולקותלאוטובוסים,והןמשולות
לכיתותשלהןמוריםמלוויםכמחנכים.המדריכים,המשוליםל"מוריםהמקצועיים",הםדמויותחשובותביותרבמסע.במשלחתכלולים
רופאופסיכולוג/יתאויועץ/ת,אםצורפו.
המשלחתמתהווהכארגוןוכמערכתמרגעשהיאנבניתומוגדרת.הנורמותשלהמתעצבותבטרםהיציאהלמסע.חלקמהנורמות
הנוצרותניזונותמהעברשלהתלמידיםכפרטיםוכקבוצותאוטנטיות.גיבושהמשלחתוקבוצותיהממשיךלהתהוותבמפגשיהמשלחת
ובתוךהמסע.
מוצעלראותאירועיםהמתרחשיםלפניהמסעובמהלכוגםבראייהמערכתית,בנוסףלראייההאישית.ייתכןשהםמשקפיםתהליכים
בתתקבוצותאובמשלחתכולהכמערכת.
הרכיבהמבנהאתהמשלחותלפוליןכארגוןהואהרכיבהערכי.הואקושראתכלהרכיביםהאחרים:מבנההמשלחת,סגנונותהניהול
וההדרכה,קשריםביןהמלווים,ביןהמדריכים,קשריםביןקבוצות,ביןהקבוצהלמלווים,למדריכים,לאנשיהעדות....
ערכיםהםגםגורםהמעצבאתהידעהמוקנהלתלמידיםוהנוצרבעתהמסע,אתהרגשותהמתעורריםבעתהחוויהובעקבותיהואת
ההתנהגותהמבטאתאתהתהליכיםהתוךאישיים,הביןאישייםוהמערכתיים...
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ב.היוצאיםלמסעוהתהליךהקבוצתי
קיימותקבוצותמסוגיםשונים,כגון:משימתיות,חינוכיות,ייעוציותוטיפוליות.לכלקבוצהחייםמשלהוהתפתחותמשלה.
איאפשרלשנותאתשלביההתפתחותשלהקבוצהאולהקדיםאתהמאוחר.הקבוצהמאופיינתבמאבקישליטהוכוח,
ונוצרותבהנורמותהדומותלנורמותשלהחברה.מעברלכך,בכלקבוצהנוצריםתהליכיםשלצמיחתמנהיג/כמהמנהיגים,
שעירלעזאזלוקייםבתוכההרובהדומם.
נשאףלבנותאתהמשלחתלפוליןכקבוצהבעלתכוחותחברתייםחיוביים,קבוצהאשר,בעזרתהכנהוליווימתאימים,
תוכללהיותבעלתאקליםשלתמיכה.

שלביםבהיווצרותקבוצהוהמשימותהאופייניותלכלשלב:
שלבא'הקמתהקבוצהוגיבושה
בשלבזהנעשההבירורהראשוני:הקבוצההיאחדשהאושהרכבהחבריםבהנוצרמכיתותשונותאומשילובשלבתי"ס.
המשתתפיםלומדיםאתהמטרותוהמשימותשלהמסעוהקבוצה,השונותמאודמאלהשלביה"ס.מכאן,שלעיתיםתחילתה
שלהקמתהקבוצההיאלמעשהבזמןההכנותבארץ,עודלפניהיציאהלמסע.שלבזההואשלבשלהסתגלותלסדרהיום
שלהמסע,לחבריםולסגלהמשלחת.הואמלווהבלחץ,במבוכה,בחששותובפרפוריבטןראשוניים:מהאעשהכאן?האם
יקבלואותי?מהאצטרךלומר/לעשות?יחדעםהקשייםשיוצרהמצבהואמעוררגםסקרנותועניין,אתגרוכוחות.

תפקידמלוויהקבוצה)המורההמלווהוהמדריך(:תפקידםהמשמעותיהואמצדאחדלהפחיתחרדות,ומצדשני
לאתגראתחבריהקבוצהכדישימשיכולפעולבה.
עלמנתלהתחילאתהחוויהבצורהבריאהובונהישלשבורתחילהאתהקרחולבטלאתתחושתהזרות.בשלבהשניצריך
לפתחשפהרגשיתראשונית,להשתדללהימנעמשיחותאינטלקטואליותולעצבנורמותשלהקבוצהונורמותשלתמיכה
בפרט.
●

עלהמלווהלדעתכיהפתיחותשלוכלפיהקבוצהמהווהמודלינגלקבוצתו,והיאמעלהאתהמשמעותיותשלהחוויה.

●

בעתהשיחיוכלהמנחהלהשתמשבחזרהובשיקוףשלדבריהמשתתפיםעלמנתלעקוףאינטלקטואליזציהורציונליזציה
ולנסותלוודאשהמדבריםלאיישארולבדםעםמחשבותיהםורגשותיהםושיוכלולספרמההםמרגישיםוחושביםעל
המצבים/התהליכים/האירועיםהמתוארים.

●

עיצובנורמותשלתמיכהוכבודהדדיבקבוצהבשלבזההואקריטיאםלאיתקיימו,תהיהלקבוצהבעיה:החברים
יקשוזהעלזה,לאתהיהקבלהולאתוכללהיווצרתמיכהבהמשך.לדוגמא:אםמישהו/ימגיבבגסותאובחוסררגישות

24

אלמשתתף/תאחר/ת,כמנחיםנעצוראתהדיוןונבקשלחפשחלופותלהעברתהמסר,ובכךליצוראינטראקציהחיובית
יותר.

●

יצירתהנורמותשלהקבוצהנובעתמתוךהצרכיםשלחבריהקבוצה.אפשרורצויליצורנורמהשלכבודודיבורחיוביבקבוצה.
ישמקוםלעודדאתהתלמידיםלשיתוףהדדיבתובנותפניםאישיות,לאפשרלתלמידיםלגעתגםבפחדיםוגםבבלבולובבהלה
המתעוררים,כלזאתבתנאיםמרבייםשלביטחון.

שלב ב' ההתנגדויות
בשלבזהמעלההקבוצההתנגדויותלתהליכיםהמתרחשיםבה,התנגדויותלמנחהולמטרותהקבוצה.חבריהקבוצהמביניםאת
הנדרשמהםכיחידיםוכקבוצה.נוצרארגוןעבודה,אךעוליםגםקונפליקטיםביןאישייםעלרקעשלמנהיגות,שלהשפעהושליטה,
ושלהקשייםהנובעיםמהעומסהרגשיוהפיזישלהמסע.ההתנגדויותהןענייןשלקצבאישיוכלפרטיביעאותןבזמןאחרובדרך
אחרת.

תפקידמלוויהקבוצה:
●

לסייעלהעלותאתההתנגדויותעלפניהשטחבאמצעותמתןאפשרותלכלאחדלדברבקבוצותקטנות,בפורוםשלמשלחת,
בשיחותבלתיפורמאליותבמהלךהמסעוכדומה.

●

ליצורהתייחסותלהתנגדויותבכובדראשובאופןענייני,תוךמתןלגיטימציה.

●

לסייעלקבוצהבהבנתמקורההתנגדות.

שלב ג' שלב העבודה/הלמידה והעיבוד הרגשי
הפרטוהקבוצהעושיםעיבודקוגניטיביורגשישלהחוויותשלהםבקבוצהעלמנתלהגיעלתובנהואוליגםלשינוי.בשלבזההכללים
ברוריםופותחומיומנויותהמסייעותלהתמודדותעםתוכניהמסעומהלכו.הלמידההחווייתיתעלנושאהשואהמתקיימתוהיאבעיצומה.
גםהלכידותמתגבשתוישתחושהשהתמיכהההדדיתתורמתלהשגתהמשימותוהמטרות.אווירתה"יחד"מתחזקתעלרקע
המראותהקשים,העדויותוהסיפורים.

תפקידמלוויהקבוצה:
●

לסייעלפרטלעשותעיבודקוגניטיביורגשישלחוויותיו,להגיעלתובנהובמידתהצורךלשינוי.

●

להפעילאתהקבוצהבתהליךסיועזהבאופןמרביולהצביעעלחוויותמשותפות.

●

לזהותחריגויותולטפלבאופןיחידני.

שלב ד' שלב הפרידה והסיום
בשלבזהמסיימתהקבוצהאתחייהונפרדתמההוויההמשותפתשנוצרהבה,מהמדריך/מהמורההמלווהשלהונערכת
לשלבשאחרי.עוצמתחוויותהמסעמחדדתאתהתחושהשנוצרמשהומיוחד,והפרידהמהקבוצהומהמקוםאינםקלים
לרובמשתתפיהמסעות)גםאםהחזרהלחיקהמשפחהולתנאיםבביתנראיםנעימים(.ביטוייםלקשרהמיוחדלקבוצה
ולחוויההעוצמתיתבאיםלידיביטויבקשרהחםביןהחבריםשייקראומעתה"בוגריהמסע"וישמרובזיכרונםחוויהשרק
הםיבינוויידעואותה,ובכךיהווקבוצהנבדלת.
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תפקידהמלווים:
●

לסייעלקבוצהולפרטיםבהלארגןאתחוויתהמסעולהתכונןלשלבבוהפרטכברלאיהיהחלקמהקבוצה.

●

לעזורלחבריהקבוצהלהיפרדמהחוויהומהמקום.הסיפורים,המראות,הקשריםוהמסעהגיעולסיומםוישלערוך
פרידהמתוכננתומדורגת,עלמנתלהכיןאתהאנשיםלחזרתםלשגרההצפויה.

●

חשובלערוךקישורביןהחוויהשעברולביןהחייםשאחרי.כלומר,יצירתזיקהוחיבורביןהחוויותוהקשייםשעברו
במסעלביןהמציאותההמשכיתשלרצףשגרתהחיים.ההתמודדותוהחוסןהנפשישפיתחובמהלךהמסעיסייעולהם
להתמודדעםבעיותאחרותביוםיוםויעזרולהםלהתכונןלקראתסיטואציותטעונותלחץבעתיד.דרךההתנסותילמדו
מיהםכבניאדם,כישראלים,כיהודיםויבנוראייהמחודשת)הרחבהוהפעלותנוספותבנושאבפרק"השיבההביתה"(.

בהתאםלמודלהנ"לעשוילחולשינויבהתנהגותחבריהמשלחת.בתחילתהמסעהתלמידיםדרוכיםושקטים.בהמשך
הםמתחזקיםומקבליםביטחוןביכולתםלהתמודד.
במקביללהתחזקותםהםעלוליםלהשמיע,לעיתים,באופןבוטהמחשבותועמדותמשלהם.תגובהחמורהמדיעלולה
ליצורהתנגשותמיותרת.

אבניהזיכרוןלערים,לעיירותולקהילותבטרבלינקה
לפיכךישלשיםלבלכךש:
 .1תהליךמשבריבקבוצההואתהליךטבעיוקורהבנקודתזמןמסוימת,בערךבאמצעסוףהמסע,לכןאיןלהיבהלואסור
להילחץ!חשובלפעולבשיקולדעת,תוךשיתוףאנשיצוותנוספיםוהתלבטותעמם.
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 .2הטיפולבהתנגדות/בהתפרצות/בתגובהשאינההולמתאינוצריךלקבלהתייחסותמשמעתיתנוקשהבלבד,אלאחשוב
ללוותאתהאירועבשיחותהבהרהותמיכה,לפיהצורך.ברובהמקריםנגלהשהמניעלהתפרצויותהיהמקוםכואב
ופגיע.איןלהיעלבמתגובותהתלמידיםואיןלקחתאותןבאופןאישי!
 .3תהליךהמשבר/ההתנגדותהקבוצתיהואמנוףלשינויולגיבושהקבוצה .זהושלבהתפתחותיהמוביללמקוםטוביותר.
חשובלהתמודדמתוךידיעתהתהליךכולו.

תפוקות של התהליכים הקבוצתיים
רצוישהמשתתפיםיחושועצמםכמישחווחוויותחיוביותרבותוהםמובנים,נחמדים,מלאיתקווה,משוחרריםרגשית,
מביניםאתעצמםטוביותר,רואיםכיווניהתנהגותחדשים,מאותגרים,נרגשיםועוד...
אפשרי)ולארצוי(...שהמשתתפיםיחושורגשותשליליים:תקועים,מפוחדים,חרדים,חסריכיוון,לאמובנים,חסרי
תגובהרגשית...

לשםכךחשובשהמלוויםיהיו:
●

בעליתגובותתומכות.

●

מסוגליםויודעיםלשאולשאלותפתוחות.

●

מסוגליםלפתיחותביןאישית.

●

מאתגרים.

●

מסוגליםויודעיםלתתמידע.

●

מסוגליםלהדריךבאופןישיר.

למלוויםתפקידמרכזיבהכוונתהקבוצה.
עליהםלהביאאתהגירוייםהראשוניים,להשתמשבמיומנויותטיפוליותובקידוםהדינמיקההקבוצתיתואףלתתדוגמאאישית.
כלזהחשובבכדיליצורקבוצהתומכת,שיהיובהכוחותמחזקים,כמו:תקווה,אוניברסליות,אלטרואיזם,קתרזיס,למידהביןאישית,
פיתוחמיומנויותחברתיותולכידותקבוצתית.

ג .ההדרכה והמסלול והשפעתם על מרכיבי הרגש
מדריכיפוליןעובריםהכנהארוכהומקיפה,הכוללתידע,מתודיקהויישום.המדריכיםהםבעליהידעבנושאיההדרכהובהתנהלות
המסע.ישלהםניסיוןקודםבהתמודדותעםמראותהשואהובעיבודהקושיהרגשישנלווהאליהם.
לסגנוןההדרכהולבחירתסדרהאתריםבמסלולישהשפעהעלעיצובהחוויהועוצמתההרגשיתעבורהמשתתפיםבמסע.מדריכים
שוניםנבדליםבסגנונותהדרכהשלהם.איןסגנוןהדרכהאחדמועדף.לתלמידיםשוניםולמקומותשוניםמתאימיםסגנונותשונים.
נמנהלהלןסגנונותהדרכהאותםפגשנובקבוצותהשונות.כלאחדמהסגנונותמדגישפןאחרשלההדרכהומעלהדילמות
שונותשלהדרכה:
סגנוןהמדגישהעברתידעהיסטורימדריכיםבסגנוןזהמדגישיםבמסעאתההיבטההיסטורישלכלאתרואתר.הסבריהם
מדגישיםפרטיםעלמקומות,אנשים,תאריכים,מהלכיםהיסטוריים.ישלשיםלבשהידעהרבהמועברבאמצעותההסברים
עלתולדותהשואהלאיבואעלחשבוןהחוויההאישיתהנחוויתבמסע.
סגנוןהמציגאתהאתריםהשוניםכדרמההמתרחשתכאןועכשיומדריכיםבסגנוןזהמנסיםלהעבירבמסעחוויהדרמטית
שלהאירועים.במהלךהמסעהםיוצריםאצלהתלמידיםסימולציותשלהאירועים.עלידיהפעלתהחושיםהשוניםמעניקים
המדריכיםלתלמידיםחוויהאישיתדרךהתנסות.סגנוןזהמגביראתעוצמתהחוויה.ישלשיםלבשההמחשהאיננהמעוררת
חרדהאצלחלקמהתלמידים.
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סגנוןהמדגישאתהחוויההאנושיתבשואהמדריכיםבסגנוןזהמדגישיםאתהחוויההאנושיתשעוברתלאורךהמסע.
הםמרביםבסיפוריםאישיים,קטעיזיכרונות,דילמותאנושיות.הדגשתהפןהאישירגשיבהסבריםעלהאתריםהשונים
מעצימהאתהחוויה.
בפועל,מדריכיםרביםמשלביםביןהסגנונותהשוניםבהדרכתם,הבנתההשפעהשלכלאחדמסגנונותאלועלהחוויה
הרגשיתיכולהלסייעלמדריךבבחירתהמינוןואופןההדרכהבמהלךהמסע.

להלןמספרשיקוליםשישלקחתבתהליךההדרכה:
●

קיוםתהליךהכנהלקבוצה,הכוללתיאוםציפיות,היכרותמקדימהעםהמשתתפיםועםהמוריםהמלווים.ישמקום
להכיראתהמוטיבציותוהמניעיםהשוניםליציאהלמסע.

●

שיתוףהמוריםהמלוויםבתהליךההדרכהעלבסיסתיאוםציפיותשנקבעואיתם.תיאוםזהחשובבמיוחדבשיחות
הערבעםהקבוצה.

●

יצירתאיזוןביןידעלחוויהרגשית.

●

מציאתאיזוןביןהרצאהלביןיצירתדיאלוגביןהמשתתפים.

●

בחירתהמינוןשלהסיפוריםהמזעזעיםשאותםמספריםלתלמידיםבאתריםהשונים.

●

שימושבעזריהדרכהמגווניםהממחישיםאתחוויתהשואהוהמסייעיםלתלמידיםלהתחברלחוויה.

●

שילובסיפוריהעדותבמהלךההדרכה,תוךמתןכבודלזוויתההסתכלותשלאנשיהעדות,גםאםהיאאינהתואמת
אתהפרטיםההיסטורייםהמוכריםלמדריכים.

●

ניצולמשתניםבסביבהכדילהמחישאתהחוויה:מזגהאוויר,עייפותהתלמידים,אירועיםהמתרחשיםבקבוצתהתלמידים
וכד'.

●

השארתמרחבלמודרכיםלחוותולהרגישלבדםללאמילים...

בשלהיותהמדריכיםדמויותמרכזיותבמסע,הםיכוליםלהיותמשמעותייםבעיצובההלאפורמאלישלהחוויהעבור
תלמידיםכפרטים.מכאן,שליחסםכלפיהמודרכים,לתגובותיהםולתמיכתםבמהלךההדרכותוביניהןישאימפקט
בהתפתחותשלהקבוצהוחבריה.
לסיכום,מידתהמשמעותיותשלהמדריכיםנובעתמיחסיהגומליןעםקבוצתם.תגובהאוהדתשלקבוצהמאפשרתהדרכה
בטוחהוזורמת,לפיכךחשובלהיותבדיאלוגמתמידעםהקבוצהומלוויה.

המסלול והשפעתו על עוצמת החוויה
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מסלולהמסעכוללביקורבאתריםשונים,אשרלהםהשפעהעלעוצמתהתגובההרגשיתשלמשתתפיהמסעות.חלק
מהאתריםהםאתריםהיסטורייםכלליים,חלקםאתריםהמדגישיםאתהחייםשליהדותפוליןלפניהשואה,וחלקםאתרים
הכולליםמחנותריכוזוהשמדה.
באתריםבהםהומתויהודיםבהמוניהם,כגוןבורותההריגהומחנותההשמדההתגובההרגשיתשלהמשתתפיםקשה
יותר.האווירההמיוחדתהנוצרתבמקומותאלהנובעתמבידודםמחייההווה)מוזיאוניםאומקומותמרוחקיםמהעיר(,
מתוקףהאפשרותללבושחולצותמשלחתולשאתדגליישראל,ובשלהטקסיםהנערכיםבהם.
ישחשיבותרבהבבחירתהסדרשלהביקורבאתריםהןלגביעוצמתהחוויהשהםיוצריםאצלהתלמידיםוהןמשיקולי
וויסותהעוצמהוהקושישלהביקורבאתריםהשונים.

שיקולידעתבבחירתהמסלול:
●

שילובשלאתריםקליםיותרעםאתריםקשיםלביקור.

●

יצירתהדרגהבעוצמתהחוויה.

●

בסמוךלאתריםהקשיםיותרלביקורישלתכנןשיחותקבוצה.

בכלמסענרקמתחוויהשונהוקשהלשערמראשכיצדישפיעאתרמסויםומיקומובמהלךימיהמסעעלהחוויההרגשית.כךלדוגמא,
יכולביקורבטרבלינקהלהוותשיארגשילקבוצהאחת,בעודשלאחרתתהיהזוחוויהפחותמשמעותיתבעתהתרחשותה,עלאף
שתהווהנדבךחשובבתהליךהרגשיהמצטבר.זאתועוד,הביקורבמאידנקבסוףהמסעיכוללתתמימדאחרלעומתביקורבאתר
זהבתחילתהמסע.
לסיכום,ביןהמרכיביםהמעצביםאתחווייתהמסענכלליםההדרכהוהמסלול.חשובלשיםלבלהשלכותהרגשיותשלמרכיביםאלה
עלהתלמידיםלפנישיוצאיםלמסעוגםבמהלכו.

ד" .להיות העדים של העדות"

שילובם של אנשי עדות במסע לפולין

ביןהדמויותהמלוותאתהמתבגריםתופסתמקוםמיוחדובלתינשכחדמותםשלאנשיהעדות.גםלאחרחלוףזמןמהמסעזמן
המסעהםעדייןזוכריםאתשמםוחלקיםחשוביםמסיפוריהם.
חשיבותםומרכזיותםשלאנשיהעדותאינהמוטלתבספקוהיאבאהלידיביטויגםבמחקרשערכורומיולב)2003א'(,בוציינו
96%ממשתתפיהמחקראתנוכחותאנשיהעדותבמסעכמרכיבהמשמעותיביותרבמסע.
תלמידיםהחוזריםמהמסעמספריםוכותביםביומניהמסע,כיניצוליהשואהשהשתתפובמסעם,מהוויםדמותמרכזיתבחוויהשלהם.
הקשרהמיוחדשנרקםבמסעהופךלעיתיםלקשררבשנים,שבומתכתביםהנעריםוהנערותעםהניצולים,ואףמתייעציםעמם
בנושאיםאישייםכלליים.

מולהאמרה"מסעלפוליןללאאישעדותאינומסעלפולין"ישלזכורכיאישעדותמעלהמורכבויותעמןישלהתמודד.

נקודות לחבירה ולחקירה...
●

מדועמשמעותיתדמותםשלאנשיהעדותעבורבניהנוערבמסע?

●

מהמניעאתאנשיהעדותלצאתלנסיעההקשהפיזיתונפשית?

●

מהםהקשייםהעלוליםלהיווצרכתוצאהמשילובםבמסעות?

●

מהםהמסריםהמודעיםוהלאמודעיםהמועבריםעלידיסיפורם?

●

מהיהמשמעותשלהקשרהביןדורילניצולים,למתבגרים,ולחברההישראלית?

●

כיצדניתןלערוך"מסענבוןדיו"ו/או"מסערגישמספיק"?

עדויותהניצולים,המשתפיםבחוויותיהםהאישיות,מספקותאתהמימדהאותנטי,החיוניכלכךלהבנתהתקופההלא
מובנתוהבלתינתפסת.המתבגריםשומעיםאתהניצוליםמספריםאודותהתקופההנוראהבחייהם,עתהיוהםבגיל
ההתבגרות,אואףפחותמכך.הסיפורהאישימאפשרלשומעים'לראות'בעינירוחםאתהסיטואציההיומיומיתבהחיו
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הניצולים,אתהאירועיםשקרולהם,ומההיהמרכיבהמזללעומתהתושייהוהתעוזהבהישרדותשלהם.עדותםחושפת
מחשבותורגשותאודותשיקוליהדעתשהפעילובנסיבותדאז,ומהבדיעבדהםחושביםעלכךהיום.
אנשיהעדותהמייצגיםגבורהוקורבן,הםדמויותאשרישנטייהגדולהלהזדהותעמןולתתלהן)ובצדק(כבודגדולשל
גיבורים.עבורחלקמבניהנוערמהוויםאנשיהעדותתחליפיסבאוסבתא,לפחותלזמןהמסע.הקשרנוצרבמפגשהביןדורי
בעתההכנהומתעצםבמהלךהמסע.
איןספקכיהמפגשעםהעדים,המביאיםאתסיפורםבקונטקסטשלהמקוםבוקרוהדברים,מעציםמאודאתהחוויה
ואתהיכולתלהכירטוביותראתהמציאותשלשםואז.הקשרמאפשרלתלמידיםליצורמעיןגשרעלפניעשרותהשנים
שחלפו,וללמודאתהתקופההמדוברתבאמצעותאנשיםשפעלובה.
אחדממאפייניהזיכרוןהקולקטיבימדברעלהצורךבקרבהלמקוםבואירעוהאירועיםעצמם,מכאןשהדרךלהשגת
אותנטיותהיאע"יצמצוםהתיווךבדרךאלהעבר,שאינוקייםעוד.העדותהאישיתיוצקתאמינותלסיפור,כמוגםחיבור
מוחשיונתפס.
התחושה,שלאנשארזמןרבבונוכללחוותחוויהאותנטיתוביןאישיתשכזו,מבליטהאתהצורךלהיעזרבאנשיהעדות
החייםבקרבינו.
חשובליצורדיאלוגהמושתתעלכבודוהערכהשל
בניהנועראלאנשיהעדות,לפיכך,מומלץלהקדיש
בתהליךההכנהפרקלהכנתהמפגשהייחודי.פיתוח
הדיאלוגביןהעדיםהמלוויםלביןבניהנוערברמות
שלכבודורגישותייצורהתייחסותדומהגםכלפי
אנשיםומצביםבעתיד.
במקביללכך,חשובלהכיןאתבניהנוערלמפגש
עםהעדיםועםעדותם,להכיןאותםלעוצמה
ולחשיבותשישבעדות,ועםזאתלנקודותהרגישות
שלהעדים:לרצוןשלהםשיקשיבולהם,לכבוד
שצריךלתתלדבריםשלאירצולספר,ולאפשרות
כיהעדותתהיהלעתיםלאמאורגנתולאדידקטית...
נשיםלב,כיהעדיםהופכיםבמהלךהמסעלהיות
אנשיםעםהרבהעוצמהותפקידנולשמורשעוצמה
זותנותבנכון.
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ביתהכנסתנוז'יקבוורשה

"  . . .ע ד ו ת  א ח ת  מ ני  רב ו ת " . . .
המסרים המודעים והלא מודעים המועברים בסיפורי הניצולים.
אנשיעדותרביםמספריםבתחושתשליחותאתסיפורםהאישי.לסיפורישמימדמרפאומחסן,אךגםנגיעהבכאב,בתלאותובאובדן.
סיפוריחייםאלהנותניםביטוילאישיותהמיוחדתולחוויותההישרדות.
תודותמקרבלבשלוחותמאתנולכלהעדיםאשראתסיפורםזכינולשמוע,ושהפכו'נרלרגלינו'.

מתוךהסיפורשמספריםהעדיםניתןלהבליטמסריםמשמעותייםלתלמידים:
●

"הכיבוש של הגרמנים ומה שבא לאחריו היה מתוכנן להפליא ,והקשה על היהודים לזהות את מה שעתיד לקרות ) "...התרמית "הרדימה"
את היהודים והקהתה את החושים והסכנות האורבות(.

●

"בגטו הרגשנו מוגנים למרות הקשיים ,מכיוון שכל המשפחה הייתה ביחד") .חשיבות ה"ביחד" המשפחתי כעוגן להתמודדות(...

●

"במחנות ,כשנותרנו עם ההורים ,היינו קבוצה מלוכדת של ילדים ששיחקנו יחדיו ,המצאנו משחקים ואף צחקנו יחד) ".השגרה כמנגנון
מגן ומחייה(...

●

ה"מזל" בהישארות עם אחד ההורים ,בעוד ששאר הילדים נלקחו לעתים באכזריות מהוריהם ואח"כ הומתו .שאלות שעלו" :למה דווקא
אני?" )תחושת האשמה של הניצולים(.

●

לא לאבד צלם האנוש במחנה והעזרה ההדדית לאורך התקופה) .להישאר בן אדם מעל הכול(...

●

שביב התקווה של ההולכים לקראת מותם ....האישה ששמה אודם על שפתיה בטרם הירידה מהקרון ,ההתחזות לבוגרים כדי להגיע לטור
הכשירים לעבודה) ...אינטואיציה של הישרדות ,נמשיך לשמור על צלם אנוש(...

●

במהלך התופת היו גם אנשים טובים באמצע הדרך ,אנשים שסייעו לאחרים ,אחראי/ת בלוק שהתייחסו טוב יותר ,אנשים שהחביאו
יהודים) .להימנע מהכללות סטריאוטיפיות(.

●

היפוך התפקידים הלא מודע  -ילדים שומרים על הוריהם ...שלא יראו אותם בקשייהם ובהליכתם למוות) ...לכולנו יש תפקיד לעזור
לכולנו(

●

מעשי הגבורה וההצלה בתוך משפחות  -ויתור על מזון ,הגנה בגופם ,תושייה ואלטרואיזם של הורים להציל את ילדיהם "זו איננה בתי,
קחו אותי") ...במותם נתנו את חייהם(...

●

המפגש עם העולם שאחרי " -לא ידעתי שיש ילדים בעולם" ,יצירת חיים חדשים ,בניית משפחה וחיי יצירה )יש חיים
אחרי התופת(...

●

הפיכת הפחד מן המוות "אולי לא איחנק עד הסוף מן הגז" לתחושת הניצחון עליו "אנחנו נמות יחד"" ...יהיה לנו כייף
ביחד"...

אליויזלאמר":רקמישהיהשםיוכללהבין"...
העדותהאותנטיתיכולהלהיותמנוףלמסריםערכייםמשמעותייםלבניהנוער.כדאיוחשוב
לנצלהלדיוניםבמהלךהמסעואחריו.
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מפיתלמידה:
אנשי עדות יקרים
אני כותבת לכם ,הגיבורים שלי ,אתם האנשים שבזכותם אני פה על אדמת היהודים ,ארץ ישראל.
פעם חשבתי שגיבורים הם שחקנים ,זמרים ,אנשים מפורסמים ,אך בפולין גיליתי מי הגיבורים האמיתיים שלי ,אתם אנשי
העדות ,שבזכותכם אני כאן ,שומעת את סיפורכם.
לימדתם אותי להאמין בעצמי ,גיליתי שהכוחות האמיתיים טמונים באדם ושיש מילה ושמה תקווה.
הייתי שם ,ראיתי הכול ,וכאב ,כאב חד מאוד ,אך לא מספיק.
רציתי לחוש יותר ,להרגיש יותר ,רציתי להיות שם ,רציתי לסבול אתכם ,אך מה שנשאר לי למעשה זה אתם ,השרידים ,אתם
הגיבורים  -גבי ,רחל ,ברכה ,אתם הגיבורים שלי !
אתם לא שחקנים שמופיעים בסרט ואתם לא זמרים ששרים שירים יפים ,אתם גיבורים אמיתיים.
ולפתע אני רוצה דברים קטנים כל כך קטנים ואין לי בקשות רבות ,אני רוצה שהפרחים יפרחו בגינה.
אני רוצה שהשמש תעלה עם הזריחה,
אני רוצה שלום ולא את שדות הקרב
אני רוצה אוכל ולא רעב.
אף פעם לא האמנתי שהמגן דוד יהיה כה חשוב לי
אף פעם לא גיליתי עד כמה ארץ ישראל היא שלי
אני יהודייה ,יהודייה גאה.
ואני בן אדם כמו כל גזע אחר.
ואז היא אמרה:
פעם המגן דוד היה לאות קלון
ועכשיו המגן דוד הוא אות כבוד
הבטחתי לזכור ולא לשכוח
לזכור ולהעביר
להעביר מה גיבורים אמיתיים עברו
מה עבר עלינו היהודים.
אני ניצבת כאן גאה
ובזכותכם אני גאה להודות שאני יהודייה.
בנינוערבמהלךהמסע,בתאיהגזיםבמאידנק
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ה .הטקסים במסע לפולין
לטקסיםבמסעלפוליןישחשיבותרבה,ולכןישלראותבהםחלקחשובמההתמודדותשלבניהנוערבמסעלפולין.
שאלותרבותעולותבהקשרלטקס:מהוטקס?מהמטרתו?מהמשמעותולמשתתפיםבוולצופיםבו?מההםמאפייניו?
עלאילוצרכיםהואעונה?כמהטקסיםיהיובמהלךהמסע?מהיהיהתוכנם?מיאחראילארגוןהטקסים?מהחלקםשל
התלמידים?מתיוהיכןהםיתקיימו?.
עלמשמעותםשלהטקסים
הגישההפונקציונליסטיתרואהבטקסיםדרךשבאמצעותהמתמודדיםקבוצותופרטיםעםבעיותקיומיות.הטקסמתוכנן
וחוזרעלעצמובמועדיםידועים,פונהלרגשותהמשתתפים,ולארקלצדהשכלתניוההגיונישלהם.הטקסמאפשרהבעה
ציבוריתשלעצב,מתחיםאולחצים.
לטקספונקציהשלמסירתמידעעלתופעות,עלתנאיםועלמצביםשישלהתמודדאיתםבהקשריםחברתייםספציפיים.
הטקסיםאףמגביריםאתהלכידותהחברתיתומחזקיםאתהערכיםהמרכזייםשלהחברה.
באמצעותטקסיהשואהאנומבקשיםלשמראתזיכרוןהנספיםבמחנותההשמדהובגטאות.
ממחקריםשוניםשאספותגובותשלתלמידיםשהשתתפובמסעלפוליןעולהשהתלמידיםזוכריםבד"כהיכןעמדובטקס,
מהקרהלהםבאותורגעשהושמעהשיר,קטעהקריאה,קטעהנגינהבטקס,מזגהאווירוכדומה.מכאןשדרךהחוויה
האישיתשלהתלמידיםייזכרגםהתוכןשהושמע.
ניתןלהתייחסלטקסיםמשניהיבטים,האנתרופולוגיוהפסיכולוגי:
 .1ההיבטהאנתרופולוגיכוללאתגורםההשתייכות,החיבורלביןמהשהיהלמהשיהיה,שמירתהרצףביןהעברלבין
ההווה.שמירהזויוצרתתחושהחזקהשלשליטהבאובדן.הטקסמאפשרהתחברותל"אניהקולקטיבי".תלמידים
התייחסולטקסואמרו":הטקסאוסףליאתהשברים"",הטקסמזמןכוחותהתמודדותוהתגברותעלהפחד".
השימושבמרכיביםסימבולייםלאומייםדגל,המנון,קדישמעורריםרוחשלהזדהותעםהקורבנות.שירת"התקווה"
ושירת"אנימאמין"מעצימיםאתהרצוןלהגידלעולם"אנחנוכאן"",עםישראלחי".
 .2ההיבטהפסיכולוגינוגעבקטעשלשליטהעלאובדן.טקסיהזיכרוןמזכיריםאובדנים,דבריםשהיוואינם.עיסוק
באובדניםבגילההתבגרותמלווהבחרדות.בגללהעירורהרגשיהעמוםוהמטרידהגורםלתחושתלחץ,עולההצורך
בעשייתמשהוממשימוחשי,כמו:הדלקתנר,נשיאתדגל,פעולותאשרנותנותפשרלתחושות.אילכךטקסים
המגביריםאתתחושתהשייכותלקהילהרחבהיכוליםלהנמיךאתעוצמתהחרדה.הטקסמאפשרלשמרזיכרוןבדרך
הנכונהביותרמבחינתהבריאותהנפשיתשלהתלמידיםוהמלווים.עריכתטקסיםהרווייםבמרכיביםרגשייםמגבירה
אתהלכידותהקבוצתיתומאפשרתפורקן.כךמושגתתובנהאצלכלהמשתתפיםשתחושותיהםנורמליות,ההסתופפות
יחדיושל"אחיםלצרה"בטקסמאפשרתקיומושלתהליךהשוואהחברתית.ההתכנסותהמשותפתמאפשרתלכל
אחדמהשותפיםהסבריםלגביעצמו.התמיכההחברתיתהמושגתבחוויההמשותפתבטקסהופכתאתהלחץ
לנסבליותר.כמוכןעצםהעיסוקבטקסשהוכןבארץבטרםהמסע,מגביראתתחושתהשליטהורציפותהחיים,
וככזההואמרגיע.
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הכנתהטקסכחלקמההכנההרגשית
ישלשיםלב:
●

חשובלהיותמודעיםלזהויותהשונותשלהמשתתפים:נוערישראלי,בנים/נכדיםשל,...ציוניים,דתיים/חילוניים,תלמידי
בי"ס...זהויותאלויסייעולגבשאתההסכמותהנוגעותלמרכיביםולסמליםהייחודייםאותםיאמצו.

●

לטקסיםמשמעותבמסורתהיהודית.הםעשוייםלהוותנדבךנוסףבהבנתהנושאהנדון.כדאילתתלתלמידיםכלים
עלמנתשיידעוכיצדלשלבאתמשמעותהחומריםהקשוריםלמסורתהיהודיתלחייהםולהביןאותם).גלגוליושל
ה"קדיש"(...כמוכן,חשובשתכניהטקסיותאמולאתרולאירועבויתקייםהטקס.

●

בתי"סרביםשמיםדגשרבמדיעלהטקס,דברהיוצרלחץותסכולבקרבתלמידים.הטקסהואחוויהמשמעותיתאך
הואאינועיקרהמסע.

●

רצוילעודדאתכללהתלמידיםלהשתתףבטקס.ההשתתפותבטקספירושהנטילתתפקידפעיל,חוויהשונהמחווית
הצופההסביל.

●

מומלץלהפוךאתהתלמידיםלמעורביםבתהליךהכנתהטקסים.עלהמוריםלכווןאתהתלמידיםבבחירתהטקסטים,
המוסיקה,התנועהוהצבעשלהטקס.
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