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מימיו הראשונים ביקש בית לוחמי הגטאות למסור את סיפור השואה במהלך מלחמת העולם השנייה, תוך התמקדות 
בגבורה על גווניה הרבים, בבחירה האנושית ובניצחון רוח האדם, וכן בשורדי השואה, בניית חייהם מחדש ותרומתם 

לחברה הישראלית.
"הבית" מבקש לעסוק בתפישה ההומניסטית - ראיית האדם במרכז, אז והיום, מתוך שאיפה שהביקור במוזיאון יזמן 

את מבקרינו לדיון מעמיק במשמעויות האנושיות והאוניברסליות של השואה.
מטרת הצוות החינוכי היא להדגיש שלושה עקרונות מובילים: לעמוד על זיכרון השואה ולדון בעבר, הן כנושא אזהרה 

לעתיד והן כמקור השראה לטובת יצירת חברה מוסרית ואנושית.

בית לוחמי הגטאות רואה בחניכי/ות המכינות הקדם צבאיות את הגרעין למנהיגות צעירה במדינת ישראל בימינו. 
מתוך ראייה זו יצרנו יום עיון ייחודי למכינות, בו מודגשים נושאים של מנהיגות יהודית במהלך השואה וכיום, תוך 

למידה מחבורת הצעירים שהקימה את הקיבוץ והמוזיאון לפני 70 שנה, ומתרומתה לחברה הישראלית.
לאחרונה קיבלנו תרומה ייעודית להיסעים והדרכה כדי להביא אלינו למוזיאון חניכי מכינות קדם צבאיות. אנו מזמינים 

אתכם ליצור איתנו קשר ולבקר אצלנו ליום בלתי נשכח.

מצפים לראותכם. 

http://www.gfh.org.il


התכנית:

פתיחה  <<
הצגת "הבית" ותכנית הביקור.

מזיכרון קולקטיבי לקהילה זוכרת<<
מהן משמעויות זיכרון השואה עבורנו, כחברה וכיחידים? שאלה זו תלווה את המבקרים לאורך 

הסיור, במהלכו ייחשפו המבקרים לחלק מהאוסף הארכיוני של המוזיאון. 
נכיר את סיפורם של שורדי השואה שייסדו את הקיבוץ והמוזיאון, ונסיים בתצפית מגג המוזיאון 

על  הנוף המרהיב של הגליל המערבי.

ורשה היהודית - סיפור על רוח האדם <<
נצא למסע בעקבות חייהם של יהודי ורשה בין שתי מלחמות העולם, עם פרוץ המלחמה ולבסוף - 
בגטו הגדול ביותר בתקופת השואה. נכיר את קהילת יהודי ורשה ואת עמידתם האקטיבית בגטו. 
נסיים בסיפורם של הצעירים היהודים שהנהיגו את המרד בגטו ורשה: מה הייתה משמעותו של 

המרד עבורם ומה משמעותו עבורנו כיום. 

הפסקת צהרים<<

עולם המחנות הנאציים והדרך אל הפתרון הסופי <<
גרמניה הנאצית הקימה מאות מחנות ברחבי אירופה. מה היה תפקידם וכיצד הובילו להשמדת 
במרכז  האדם.  צלם  על  לשמור  ובניסיונם  המחנות  אסירי  של  בחייהם  נעסוק  אירופה?  יהודי 

התערוכה - דגם ייחודי של מחנה ההשמדה טרבלינקה, שבנה אחד מניצוליו הבודדים.

מול תא הזכוכית -<<
מי היה אדולף אייכמן? בנאום הפתיחה בתחילת המשפט שטלטל את החברה הישראלית,

היום של המאה העשרים?"  בצהרי  להתרחש  היה  יכול  זה  "כיצד  האוזנר:  גדעון  התובע  שאל 
שאלה זו ממשיכה לרדוף את האנושות.

בתערוכה ניצב התא המקורי בו ישב הנאשם, וכן יש בה מיצג המביא קולות של אלה שנכחו 
באולם, קולות המהדהדים בחלל ונחרטים בתודעה.

פעילות סיכום<<
בחלקו האחרון של היום נקיים סדנת סיכום ונברר מהן משמעויות ביקור זה לחיינו כיום. יום העיון 
שלנו מסתיים ברוח הקריאה של הקשרית והמחנכת חווקה פולמן-רבן ז"ל לדור הצעיר: "אתם 

מסוגלים ואתם תעשו קצת, וקצת יותר והרבה. אתם העתיד שלנו..."

במהלך היום ניתן לשלב סרט עדות - סיפור אישי של איש שארית הפלטה על תקופת השואה ועל חייו 
במדינת ישראל.

נשמח לעמוד לרשותכם לצורך ייעוץ והתאמת תכנית הביקור לפרופיל וצרכי הקבוצה.
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