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אבא  חדשות  השבוע -נושא:  1פרק  

 קובנר
 

עיר לישראל ורחל )לבית טאובמן( ב 1918נולד בשנת  קובנר

מנסיה למד בגי .רוסיהב חצי האי קריםשב סבסטופול הנמל

השומר " והיה ממנהיגי תנועת ווילנהשב "תרבות" העברית

 ,(מאיר וילנרבעיר יחד עם בן דודו, בר קובנר )לימים  "הצעיר

חר כך גם ממנהיגי וא ,(אסתר וילנסקהואסתר נוביק )לימים 

אביו חלה ונפטר עוד בנעוריו. קובנר  .פוליןוב ליטאהתנועה ב

באקדמיה לאמנויות  1940-ב אמנות פלסטיתהחל בלימודי 

ובסמינר למורים. לפרנסתו עבד  אוניברסיטת וילנהשליד 

במהלך  [1].לצעצועי ילדים במשמרות לילה בבית חרושת

לימודיו באוניברסיטה החל קובנר בכתיבה ופרסום של שיריו. 

עם חבריו, אולם בעקבות פרוץ  ארץ ישראלהוא שאף לעלות ל

וכיבוש פולין וליטא )וילנה נכבשה על  מלחמת העולם השנייה

 .בנר להפסיק את לימודיונאלץ קו (1941 ביוני 24-ידי הנאצים ב

 

 אבא קובנר

 ההתנגדות היהודית בשואה

 .הראשון שקרא למרד

א קֹוְבֶנר  וונער :כתיב יידיב)ַאבָּ  1918 –  25במרץ ; 14קאָּ

חבר  ,אמן ,סופר ,עברי משוררהיה  1987 (בספטמבר

מראשי  ,גטו וילנהולוחמים מ פרטיזניםמחתרת, מנהיג 
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מלחמת לאחר  נאציםשניסתה לנקום ב ,"הנקם "חבורת

 "חטיבת גבעתי "של קצין התרבות ,שנייההעולם ה

 .בית התפוצותוממקימי  העצמאותמלחמת ב

 

 ,גטו וילנהולוחמים מ פרטיזנים מנהיג ,היותו משורר

קצין  ,מעצב תרבות והוגה דעות ,"הנקם "מראשי חבורת

 מלחמת העצמאותב "חטיבת גבעתי "של התרבות

 בית התפוצותוממקימי 

 

 

 1961 ,משפט אייכמןאבא קובנר מעיד ב

 ראליש מדינה

תאריך 

 לידה

  1918במרץ 14

מקום 

 לידה

  אשמיאני

תאריך 

 פטירה

 (69בגיל  1987 )בספטמבר 25

מקום 

 טירהפ

  ישראל
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מקום 

 קבורה

 עמק חפרשב עין החורשקיבוץ 

מקום 

 מגורים

 קיבוץ עין החורש

 אוניברסיטת וילנה  השכלה

 אמן ,סופר ,עברי משורר מקצוע

בן/בת 

 זוג

  ויטקה קובנר

 

 

 בשואה

האחיות  מנזרחברי השומר הצעיר ב 16בתחילה הסתתר עם 

לשבע מהנזירות שהסתירו שבפרברי העיר.  הדומיניקניות

חסידי הוענקו אותות  ,אנה בורקובסקהאותו ואת חבריו, בהן 

 אקציהן קצר שב לעיר והיה עד לתוך זמ [2].אומות העולם

 .עבודות כפייהבספטמבר ולאיסוף היהודים ל 2-הראשונה ב

ובהם רוכזו כל  ,גטאותבתוך ימים אחדים הוקמו בווילנה שני 

 יהודי העיר וקובנר ביניהם. אחר כך המשיך בפעילות

 .מחתרתית במסגרת השומר הצעיר

לאחר שנודע לקובנר על רצח העם היהודי, הוא קרא באספת 

בדצמבר  31-התנועות החלוציות בווילנה בהתכנסות בליל ה

היטלר זומם " "!אל נלך כצאן לטבח" :את הכרוז בשם 1941

להשמיד את כל יהודי אירופה. על יהודי ליטא הוטל להיות 
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הראשונים בתור. נכון, חלשים אנו וחסרי מגן, ואולם, התשובה 

 ."!היחידה לאויב היא התנגדות

נחה הייתה זו הפעם הראשונה שבה הועלתה בכתב הה

שהאירועים אינם מקריים אלא תולדה של תוכנית כוללת 

ומרכזית שמקורה בדרגים הגבוהים ביותר של הגרמנים והיא 

 1942בינואר  [דרוש מקור].מכוונת כנגד כל יהדות אירופה

 ,נמנה קובנר עם מקימי המחתרת הלוחמת שהוקמה בגטו

כינויו המחתרתי ) (FPO ;אֹו–ּפ–פ) ארגון הפרטיזנים המאוחד

יצחק  ,לאחר שמפקדו הראשון של הארגון [4][3].("היה "אּורי

 1943הוסגר לידי הנאצים, התמנה קובנר ביולי  ,ויטנברג

ו למפקד הארגון. במקביל החל בארגון בריחת צעירים מן הגט

ליערות לצורך חבירה לפרטיזנים. משאפסו הסיכויים להילחם 

במרד כללי, יצא אל היערות שבסביבת וילנה והצטרף עם 

 .חבריו לתנועת הפרטיזנים היהודיים

יום חיסול הגטו, יצא מהגטו בראש  ,1943 בספטמבר 23-ב

דרך  רגון הפרטיזנים המאוחדאקבוצת צעירים ממחתרת 

חלק מצעירי הגטו הצטרפו לקבוצת המילוט  [5].תעלות הביוב

מהגטו על אף שקובנר סירב לכך מחשש שקבוצה גדולה מידי 

חברי הקבוצה נמלטו מהגטו ליערות  [6].עלולה להיתפס

שבקרבת וילנה והצטרף לתנועת  (Rudninkai) רודניקי

 ,פונארהפרטיזנים היהודיים. אמו של קובנר נרצחה ב

במסגרת חיסול הגטו, ביום שבו יצא מן הגטו ליער ואחיו 

הצעיר מיכאל נהרג בשורות הפרטיזנים הסובייטים. אבא 

 .קובנר פיקד על גדוד 'הנוקם' במחנה היהודי ביער
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 לחמהתנועת הבריחה וארגון "הנקם" בתום המ

וגם הקים  ,"תנועת "הבריחהלאחר המלחמה, היה בין מארגני 

הגיע  ."הנקם "דם ישראל נוטר -עם חבריו את הארגון "די"ן 

 (שמפוליון)באונייה  1945לראשונה באוגוסט  ארץ ישראלל

כדי להשיג אמצעי לחימה קטלניים לארגון הנקם, כשבינתיים 

רייכמן( כמפקד "הנקם", אך נתפס ) יצחק אבידבמשמש סגנו 

עם שני חבריו למעצר  -ונעצר על ידי הבריטים. קובנר ישב 

כמה חודשים במאסר,  חגי אבריאלו ידידיה צפריר :ולמאסר

 קישלהואחר כך הועבר לכלא ה ,מצריםשב קהירב קודם

בתום המאסר,  .מגרש הרוסיםולכלא החדש שב ירושלים

, הצטרף עם קבוצה מחבריו 1946ראשית חודש מרס 

ם מותו. קובנר בו היה חבר עד יו ,עין החורשהנוקמים לקיבוץ 

 .הקיבוץ הארציייצג את הקיבוץ בוועד הפועל של 

 פרשת הדף הקרבי לאחר נפילת ניצנים במלחמת העצמאות

מפקד  ,שמעון אבידןגייס אותו  ,מלחמת העצמאותבראשית 

של  ,"פוליטרוק"חטיבת "גבעתי" לתפקיד קצין התרבות, ה

החטיבה. עשה עם החטיבה את דרך הקרבות הארוכה 

התפרסם בשנות המלחמה  .ום המלחמהוהקשה שלה עד ת

בעיקר בשל "הדפים הקרביים" שכתב. אחד הדפים האלה 

שחוללו סערה שגליה מכים עד היום היה הדף שכתב בעקבות 

נפילת ניצנים הייתה מכה קשה לחטיבת  .ניצניםכניעת ונפילת 

בחטיבה נוצר  .גבעתי והשפעה קשה על היישובים בדרום

הרושם המוטעה שניצנים נכנעה בטרם כלו כל הקצין. רושם 

פן יחדור הלך רוח מסוכן ותבוסתני של הליכה  זה הוליד חשש

בשבי אל ליבות הלוחמים ותושבי היישובים שבמרחב 

החטיבה. החטיבה החליטה להילחם נגד הלך רוח זה 

באמצעות הדף הקרבי הראשון שנכתב בידי קובנר ואושר על 
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ידי מפקד החטיבה שמעון אבידן. הדף נכתב בצורה תוקפנית 

אחת  .הצבא האדוםקרב של ולא סלחנית, ברוח דפי ה

השורות המייצגות בדף הקרבי נוסחה כך: ..."טוב ליפול 

כל עוד חי  -בחפירת הבית מלהיכנע לפולש הרצחני. להיכנע 

חרפה היא! לצאת  -האחרון נושם במחסניתהגוף והכדור 

 ."!חרפה ומוות -לשבי הפולש 

שרה ובהם ד"ר  ,השומר הצעירמבקריו של קובנר, איש 

 [7]מאשימים אותו בצביעות ,אורי מילשטייןו אוסצקי לזר

עם בני ניצנים משום שנימנו על  [8]ובהתחשבנות אידאולוגית

 .[9]העובד הציוניתנועת 

לא סלחו לקובנר על קטרוגו עד יומו  ניצניםחברי קיבוץ 

וס בין הקיבוץ לקובנר, שנעשו ברבות האחרון. ניסיונות לפי

 .השנים, לא צלחו

 

 לאחר מלחמת העצמאות

בערבות " הביא להפסקתה של ההצגה 50-באמצע שנות ה

בטענה שאינה עושה צדק עם חטיבת  יגאל מוסינזוןשל  "הנגב

הביא להפסקתו של קונצרט שנערך  1959גבעתי. בשנת 

קות האמן משירות בקיבוצו, עין החורש, כמחאה על התחמ

יהלי צבאי בעת מלחמת העצמאות. בקונצרט הופיע הפסנתרן 

בן למשפחת שלונסקי שיצא לארצות הברית בעיצומה  ,וגמן

ימודי המוזיקה שלו. וגמן של מלחמת העצמאות להשלים את ל

לא השתתף במלחמה וגם לא מיהר לשוב. קובנר לא שכח ולא 

 [10].שגרתי-סלח והחליט למחות באופן בלתי
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 עדותוו ,משפט אייכמןהעיד מטעם התביעה ב 1961במאי 

הותירה רושם עז והפכה לאירוע מכונן, אף שלא הועילה 

 בית התפוצותהחל לעבוד בפרויקט  1972למשפט. בשנת 

. הוא היה האדם המרכזי בצוות זה והוא 1978ח בשנת שנפת

זה שגיבש את הרעיון המרכזי המוביל את התצוגות. קובנר 

הוא זה שייצר וכתב את התכנים, אצר את התערוכות והיה 

 .אחראי על התצוגות

 25 ,ה'תשמ"ח ראש השנהשל  יום השניקובנר נפטר ב

 .עמק חפרשב עין החורשנקבר בקיבוצו  .1987 בספטמבר

שהייתה אף היא חברה בקבוצת  ,ויטקה קובנר ,רעייתו

. 2012ל גטו וילנה, הלכה לעולמה בפברואר הפרטיזנים ש

שנקרא על שם  מיכאל קובנרבתו שלומית, ובנו הוא הצייר 

 .הסובייטיםאחיו של אבא קובנר, שנפל בשורות הפרטיזנים 

 

 כתיבתו

קובנר הוא מן המשוררים העבריים הגדולים של התקופה. הוא 

ושירים קצרים בעברית, שכמה  יידישהחל בכתיבת שירים ב

 מהם עוד נדפסו לפני ובעת המלחמה, כשהיה בווילנה.

בתקופת המאסר שלו במצרים, חל מהפך עמוק בשירתו, והוא 

הארוכות שלו, שלימים הפכו  פואמותהחל בכתיבת ה

לתרומתו העיקרית לשירה העברית של הדור, ולגולת 

 .הכותרת של יצירתו

מספרת את  ,1947 ,"עד לא אור" ,אשונה שלוהפואמה הר

 ,סיפורו של הגטו הנצור לפני ההשמדה. הפואמה השנייה שלו

היא סיפורה של חטיבת גבעתי  ,1949 ,"פרידה מהדרום"
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והמלחמה בדרום ישראל במלחמת השחרור. יש החושבים 

 .את היצירה הזו לטובה מבין היצירות שכתב

 ,פרוזהחו בכתיבת בראשית שנות החמישים, ניסה את כו

והוציא לאור שניים מתוך שלושה כרכים מתוכננים של יצירה 

והוא  ,"פנים אל פנים" משולשת גדולה. ספר הפרוזה נקרא

הספר הוצא  ."הצומת"ו "שעת האפס" ,כולל שני כרכים

. הספר כבש והסעיר לבבות בו נתגלה 1953לראשונה בשנת 

יכולת של חוויית מלחמת העצמאות ומתאר -קובנר כמעצב רב

מעמיק של נפש הלוחם העברי. הספר שיצא כפרוזה נותן 

אשליה של ספר היסטורי, אולם הדבר אינו כן והוא פרי יצירתו 

 .הדמיונית של קובנר

ל אירועים שונים מכך קובנר יכול היה לקבל פרטים רבים ע

הספר אכן מתבסס על אירועים  .שהיה במטה החטיבה

אמיתיים, אולם קובנר ניפח מצד אחד תוך הכנסת אירועים 

שלא היו ומצד שני החסיר אירועים שקרו. כך למשל בפרשה 

גלאון סיפר קובנר שהשיירה נאלצה -הטרגית של השיירה לגת

ק אחד בדרך לעבור שמונה מחסומים בעוד שבפועל עברה ר

לגת, ואילו בדרכה חזרה נתקלה במחסום ענקי ליד הכפר 

–169סוידאן, אירוע שאינו מוזכר כלל. )עמודים -עיראק אל

193). 

ובה נתן  ,"אדמת החול" נדפסה הפואמה שלו 1961בשנת 

 .פאגאניתה ברזילאת רשמי ביקורו ב

בשנות השישים והשבעים פרסם גם את שירתו הלירית, 

 ."תצפיות"ו ,"מכל האהבות" שמרביתה כונסה בשני הספרים

זר לכתיבת הפואמות לאחר מכן מיעט בכתיבת שירה לירית וח

הגדולות. אך בכרך העיזבון, הכרך הששי בכל כרכי שירתו, 
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 ,הובאו שירים ליריים רבים שלא היו מוכרים. כמה מיצירותיו

 .תורגמו גם לאנגלית "אחותי קטנה" ,"חופה במדבר"

שירתו של אבא קובנר לא זכתה להלחנות רבות. המלחינים 

 שלמה עומרו משה וילנסקי ,מיכאל וולפה ,אריאל הורביץ

הלחינו כמה משיריו. יצירות מוזיקליות ארוכות ולא עממיות 

 .בנימין ברעםו ן ציון אורגדבלשיריו כתבו המלחינים 

חבר  ,ספרית הפועליםקובנר היה חבר במליאת המערכת של 

הלת מכון וחבר הנ ,מוסד ביאליקבוועדה לספרות יפה על ידי 

 .[11].'בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ -מורשת 

 .יידישספריו תורגמו לספרדית, לאנגלית, לצרפתית ול

 

אחותי " פואמהזכה בפרס ברנר, על ה 1968בשנת 

 1986-לשירה. ב פרס ישראלזכה ב 1970בשנת  [12]."הקטנה

 .לוי אשכולע"ש רה"מ  פרס היצירה לסופרים עברייםזכה ב

 

 מורשתו

שם מרדכי -מורשת", בית עדות על"קובנר היה ממייסדי 

ועיצב את  ,אגודת הסופרים העברייםראש -היה יושב ,'אנילביץ

הוא היה הראשון שהגה  .תל אביבב בית התפוצותתוכנו של 

 .חה בחיבור נושא השואה לנושא התקומהאת רעיון ההנצ

עיצב ויצק את הרעיון הזה בתצוגות במוזיאון "משואה 

קיבוץ ב ,לוי אשכול ,לתקומה" שנחנך במעמד ראש הממשלה

 .1968בשנת  יד מרדכי
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מוסד " כל כרכי שירתו של קובנר, ששה במספר, יצאו בהוצאת

הושלמה הוצאת  2011בשנת  .דן מירוןבעריכתו של  ,"ביאליק

שמו של קובנר נקראו רחובות  הכרך האחרון, "מן העזבון". על

 .כפר סבאו תל אביבבערים 

 

 מספריו

 י שירהספר

רחל ו דן מירוןכרכים א' עד ו', בעריכת  ,כל שירי אבא קובנר

 .2011הוצאת מוסד ביאליק.  ,מדן-פרנקל

 .1961מרחביה,  ,יוסל ברגנרפואמה, צייר  ,אדמת החול

 .1967פואמה, מרחביה, תשכ"ז  ,אחותי קטנה

 .1980הקיבוץ המאוחד, תל אביב, תש"ם  ,אל

 .תש"ל 1970פואמה, מרחביה,  ,חופה במדבר

פואמה, תל אביב,  ,להקת הקצב מופיעה על הר גריזים

 .1972תשל"ב 

 .1970שירים, מרחביה, תש"ל  ,מכל האהבות

 .1987פואמה, הקיבוץ המאוחד, תל אביב,  ,סלון קטרינג

 ,ספרית פועלים :מרחביה ,פואמה פרטיזנית ,אור-לא-עד

1947. 

פואמה המוקדשת ל"חטיבה היה שמה  ,פרידה מהדרום

 .1949גבעתי", ספרית פועלים, 
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 .1987ספרית פועלים, תל אביב,  ,שירת רוזה

 .1977עלים, תל אביב, שירים, ספרית פו ,תצפיות

 ספרי פרוזה ועיון

 ,תל אביב ,ושעת האפס ,שני כרכים הצומת ,פנים אל פנים

 .1955עד  1953 ,ספרית פועלים

מוסד  ,ירושלים ,שלום לוריאעורך ומביא לאור  ,העדותמגילות 

 .1993 ,ביאליק

 תל ,מוקי צורמבחר מסות ומאמרים, ערך  ,לעכב את הקריעה

 .1998תשנ"ח  ,עם עובד ,אביב

מבחר מנאומיו ודבריו שבעל פה, תל אביב,  ,על הגשר הצר

. בספר הזה נכלל גם נאומו הראשון 1981ספרית פועלים, 

יצחק שנשא בחסותו של  נאום ,"שנשא בארץ: "הנס בחידלון

דצמבר במודיעין קברות המכבים,  ,פלמ"חבפני מפקדי  שדה

. בנאום הזה הטיח קובנר דברים קשים ביהודים 1945

המובלים אל מותם. לאחר מכן חזר בו שינה את דעתו צינזר 

בעצמו את הנאום, ולא שב לגנות את היהודים בשואה עד 

 .1945דצמבר  ,"משמר" מותו. הנאום נדפס בעיתון

 תרגומיו משירת יידיש

אחי " סוצקבראברהם אבא קובנר תרגם את שירו הידוע של 

כמו כן, תרגם שניים  ."דבר" התאום", השיר נדפס בעיתון

מתוך ספרה "דער באבעס אוצר",  ,מרים אולינוברמשיריה של 

 .האוצר של סבתא
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 ספרים עליו ועל יצירתו

הוצאת  ,מעבר לגשמי: פרשת חייו של אבא קובנר ,דינה פורת

 2000 ,עם עובד

 ,עד קץ הבדיה: עיון בשירת אבא קובנר ,יוסף גינור-צביה בן

 1995 ,הוצאת הקיבוץ המאוחד

קריאה קשובה ב"פרידה  ,המראה והקולות ,ן שוהםראוב

 .1994מהדרום" לאבא קובנר, ספרית פועלים, תל אביב, 

אבא קובנר: מבחר מאמרי ביקורת על  ,(עורך) שלום לוריא

 .1988הוצאת הקיבוץ המאוחד,  ,יצירתו

על כל  גרניקה" פרק על "פרידה מהדרום", בשם ,רוגני חגי

 ,גבעה, על כל גבעה גרניקה", נדפס בספרו מול הכפר שחרב

 .2006חיפה,  ,פרדס הוצאה לאור

 מבחר מאמרים עליו ועל יצירתו

על יצירתו של אבא קובנר נכתבו מאמרים רבים, ביקורות 

 :חוקרים ניתן למצוא את דבריהם שלומסות. בין המבקרים וה

 ,אורי ש. כהן ,מדן-חל פרנקלר ,דן מירון ,בנימין יצחק מיכלי

ראובן  ,חגי רוגני ,גרשון שקד ,הלל ברזל ,ישראל חיים בילצקי

עפרה  ,יוסף-צביה גינור בן ,אלי שביד ,לוי אריה שריד ,שהם

נפתלי  ,עוזיאלמאיר  ,משה שמיר ,נתן זך ,פנינה להב ,יגלין

אלי  ,אליעזרה איג ,הראל פיש ,זיוה שמיר ,הרץ טוקר

 צבי ניימן ,ום לוריאשל ,יעקב בסר ,חנה יעוז ,פפרקורן

 .ומבקרים נוספים
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 :מבחר קצר

 ,"על הפואמה שלו "סלון קטרינג ,הקול שלא אבד ,חנה יעוז

 .1987 ,93 77עיתון 

ג',  ,הותז ,פרידה מהדרום" לאבא קובנר" ,שלום לוריא

 .1983תשמ"ג, 

עיון  ,?קץ הענק", או ראשיתו של ענק" ,יוסף-בן-צביה גינור

 .1997תשנ"ז  ,38 שיח-עלי ,בשירו של אבא קובנר

המלאך השחור", פואימה מן הגניזה של אבא " ,שלום לוריא

 .1998ה', תשנ"ח  צפון ,קובנר

טקסטואליים ומשמעותם הרטורית -יחסים בין ,ראובן שוהם

י"ז,  מחקרי ירושלים בספרות עברית ,לאבא קובנר’ דף קרבי’ב

אתר דרך  JSTORבמאגר  ן לצפייההמאמר זמי) .1999תשנ"ט 

לאחר הזדהות ולאחריה כניסה לכתב עת  ,הספרייה הלאומית

 (כלשהו דרך המסך המוצג. הרישום לאתר הספרייה הוא חינם

 ,האור הנורא שמטיל את צלו עד אחרון השירים ,אורי ש. כהן

 .2004תשס"ד  ,20 ארץ אחרת

ראיון עם אבא קובנר, מאת  ,כל דור צריך להישרף בשריפתו

. הובא שוב בספרו של 1970במאי  10 ,למרחב ,עמי שמיר

תונות בנימה אישית, הוצאת אטד, עמי שמיר, עמודי פנים, עי

 .2002רחובות, 

: התנועות החלוציות  והפדות במבחן הענות ,לוי אריה שריד

מורשת בית הוצאת  ,1939-1949בפולין בשואה ולאחריה 

 'עדות ע"ש מרדכי אנילביץ
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
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http://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/_layouts/NLI.Components.UserManagement/AppPages/GeneralLogin.aspx?ReturnUrl=%2fsites%2fNLI%2fHebrew%2finfochannels%2fdatabases%2fRemote_access%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Fsites%252FNLI%252FHebrew%252Finfochannels%252Fdatabases%252FRemote%255Faccess%252FPages%252Fremote%255Faccess%252Easpx&Source=%2Fsites%2FNLI%2FHebrew%2Finfochannels%2Fdatabases%2FRemote_access%2FPages%2Fremote_access%2Easpx
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%A9._%D7%9B%D7%94%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9C%D7%95%D7%99_%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%93&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A2%22%D7%A9_%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99_%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A5%27
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 : עיון בשירי ,לנושא השואה בשירתנו ,גרין-ד"ר אברהם הגורני

 ,דוד פוגל ,אברהם שלונסקי ,נתן אלתרמן ,אורי צבי גרינברג

יעקב  ,אבנר טריינין ,קסט-איתמר יעוז ,דוד רוקח ,אבא קובנר

 .1970 ,הוצאת עקד ,רבקה מרים ,בסר

חיים  ,חיים הזז ,כינוס סופרי ישראלבאלה הימים: דברים ב

אגודת הסופרים  ,משה שמיר ,אברהם קריב ,בא קובנרא ,גורי

 .1966תל אביב, תשכ"ז,  ,העבריים במדינת ישראל

 

 קישורים חיצוניים

 וויקישיתוףב אבא קובנרמדיה וקבצים בנושא 

אביבה קרינסקי, גופך בטעם פטל: מסע לוילנה של אבא 

 24.09.2012באתר הארץ,  ,קובנר

ארכיון אבא קובנר בארכיון המרכזי של השומר הצעיר בגבעת 

 באתר יד יערי - חביבה

 "לקסיקון הספרות העברית החדשה"ב ,אבא קובנר

 אנגלית()ב המכון לתרגום ספרות עבריתבאתר  ,אבא קובנר

וידאו ממשפט אייכמן: עדות אבא קובנר ואחרים 

https://www.youtube.com/watch?v=zNArwAUMY0I 

 באתר סנונית - עדות אבא קובנר במשפט אייכמן

מסקנות שפרסם קובנר אחרי קרב ניצנים ו "ה"דף הקרבי

באתר קיבוץ  ,שהוקמה בעקבות פרסום הדף ועדת החקירה

 .ניצנים
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מסת עיון ביצירתו  ,אבא קובנר: הכרך שנשרף ,אלישע פורת

 של אבא קובנר

 ,"אבא קובנר היה הרבה יותר מ"משורר שואה ,עידו בלאס

 2011באפריל  29 ,הארץבאתר 

על  ,2007 ,הארץבאתר  ,גשר השתיקות ,אריאל הירשפלד

 שירת קובנר

 –ום היהודי בפולין אחרי השואה שלילת הקי ,שלום חולבסקי

 אתר יד ושם ,אבא קובנר

אבא קובנר ויצחק )אנטק( צוקרמן: שתי  ,שלום חולבסקי

 אתר יד ושם ,גישות ביחס ליציאת היהודים מאירופה

, iCastבאתר  ,חיים של אחרים" על אבא קובנר" ,ערן סבאג

 באפריל  21

 

 אש התורה -בסתר רעם 

 מוקי צור -הרהורים גורדוניים עם שירת אבא קובנר 

בסתר רעם מגלה כיצד היו הרבנים מן המנהיגים הראשונים 

ומפרט את ניסיונותיהם  ,יםשהבינו את תוכניותיהם של הנאצ

בקריאה לתגובה פיזית  –להביא את הסכנה לידיעת הציבור 

  ורוחנית. 

 הכרזתו המפורסמת של אבא קובנר  

בווילנה, אחת ההבנות הראשונות באשר להיקף  1942מינואר 

כרזה דתית ביידיש  ,תוכניותיהם של הנאצים, עם קול במדבר

ה, כמה שבועות שפורסמה בעיתון מחתרתי יהודי בוורש
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כשמדובר באותה תקופה, )לאחר פרסום הכרוז של קובנר 

טרום עידן האינטרנט, כמה שבועות אינם רווח משמעותי 

 .(בתאריך פרסום

מפתיע לגלות, שהמסמך האחרון חושף את האיום הנאצי 

 +באותה בהירות כמו המסמך הווילנאי. 

אל " –הדבר ראוי במיוחד לציון משום שקריאתו של קובנר 

באה בעקבות רציחות המוניות בווילנה,  –נלך כצאן לטבח!" 

 .בעוד שבוורשה עדיין לא היו רציחות או טרנספורטים

בסתר רעם קורא תיגר על ההנחה האקדמית המקובלת 

שמנהיגים דתיים לא זיהו את האיום הנאצי או לא הגיבו אליו, 

ומגלה שבשנים הראשונות של "הפיתרון הסופי", לעתים היו 

הרבנים המקומיים הכתובת הראשונה שביקשו הנמלטים 

 בין אם הבורחים היו דתיים ובין אם לאו –מהמחנות 

פרבשטיין סוברת שזה היה כך, גם משום שבאירופה שלפני  .

היו הרבנים מנהיגיהן המוכרים של  ,מלחמת העולם השנייה

הקהילות וגם משום שהנמלטים "היו צריכים לא רק מישהו 

," היא אומרת, "אלא גם מישהו שייתן להם שיאמין להם

 ".אמונה

 

000 
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 של אקדחו חדשות   -  נושא: 2פרק  

 קובנר אבא
 אבא קובנרהמשורר הפרטיזן 

 הפרטיזנית ויטקה קובנר
 

 אקדחו של אבא קובנר

האקדח, בו השתמש קובנר בעת לחימתו ביער כפרטיזן ואשר ליווה 

"ר הנהלת יד ושם על ידי את עד יום מותו, נמסר לאבנר שלו, יו

נועם  -וחצי 4ויטקה קובנר ונכדו הקטן בן ה  -אלמנתו של קובנר 

דיסטהיים קובנר. בטקס נכחו גם מיכאל ושלומית, בנו ובתו של אבא 

 .קובנר

שנה,  60אבא קובנר קיבל לידיו את אקדח ה"ברטה" לפני למעלה מ 

ו וילנה , ממפקד ארגון הפרטיזנים המאוחד בגט1943ליולי  16ב 

זאת לאחר שויטנברג נאלץ להסגיר  .יצחק "איציק" ויטנברג ,()פ.פ.א.ו

את עצמו לידי הגרמנים. ויטינברג נתן את אקדחו האישי לקובנר 

 .ומינה אותו תחתיו, למפקד המחתרת

ויטקה קובנר, שנלחמה לצדו של בעלה כפרטיזנית בגטו וילנה 

 :וביערות הסביבה, אמרה בטקס

מאז קיבל אבא את האקדח, לא נפרד ממנו עד יום מותו. הוא ליווה "

אותו ביער הפרטיזנים, עבר אתו את גבולות ארצות אירופה בדרך 

לא לארץ ישראל, ולבסוף, גם האקדח, וגם אבא הגיעו לארץ ישראל ו

 .נפרדו

 ".כעת מובא האקדח ל"יד ושם" כסמל למאבק היהודי כנגד הגרמנים
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  קובנר אבא חדשות -  נושא: 3פרק  

 בשואה היהודית ההתנגדות

 אבא קובנר © - ההתנגדות היהודית בשואה
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דפי הקרב של  חדשות  -  נושא: 4 פרק

 קובנר

 מדוע דפי הקרב של אבא קובנר עוררו דיון נוקב בצה"ל

תווכחו קצינים על מקומה של השנאה כלפי האויב, לאחר שקצין התרבות 

כתב: "בנחל נצעד. בנחל דמם של פולשים קובנרוהמשורר  "     

 הקרב על ניצנים  

מלחמת העצמאותב הכרזת המדינהעם  , פלש הצבא המצרי  ,1948 במאי 14-ב 

גשר עד הלוםלמדינה החדשה. המצרים נעצרו ב ניצניםוהתפנו לכבוש את  , . 

טנקיםהצבא המצרי היה מצויד ב ארטילריהוב  ונהנה מסיוע אווירי, ומולו עמדו  

חברי ניצנים ותגבורת שנשלחה אליהם כשהם מצוידים בנשק דל. לאחר 

יצנים נהרגו בקרב, בשרבים מלוחמי נ נכנעו יתר הלוחמים  1948 ביוני 7-

שבילכוח המצרי ונפלו ב חטיבת גבעתיבדף קרבי של  . תקף קצין התרבות של  

אבידן שמעוןבאישורו של מפקד החטיבה  ,אבא קובנר ,החטיבה את הכניעה,  ,

חרפה ומוות". סמוך לסוף מלחמת העצמאות,  -וכתב: "לצאת לשבי הפולש 

צה"ל, כבש 1948דצמבר -בנובמבר את האזור מחדש. שלדי הלוחמים נאספו  

יצנים הישנהונקברו בקבר אחים בבית הקברות בנ . 

לאחר המלחמה, בעקבות דרישה חוזרת ונשנית של בני ניצנים, הוקמה ועדה 

 .שטיהרה את אנשי ניצנים מהחרפה והקלון שיוחסו להם, וסיפורם הפך למיתוס

 השבי, הנמלטים והדף הקרבי

חטיבת גבעתיארבעת הלוחמים שהצליחו להמלט, הגיעו למפקדת  באר על יד  

אך נמנע מהם לספר את סיפורם. בלי לברר את העובדות, הוחלט  ,טוביה

במפקדת החטיבה למתוח ביקורת קשה; בדף קרבי של חטיבת גבעתי כתב קצין 

בנראבא קו ,התרבות של החטיבה שמעון אבידןובאישורו של מפקד החטיבה  , , 

 :"תחת הכותרת "נפילת ניצנים כישלון

 ,הכישלון חמור... בית אין מגינים על תנאי..."
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בכל כוחות הגוף והנפשהגנה משמע  , 

 ...ואם יפקוד הגורל: טוב ליפול בחפירות הבית מאשר להיכנע לפולש רצחני

 .להיכנע כל עוד חי הגוף, והכדור האחרון נושם במחסנית, חרפה היא

חרפה ומוות -לצאת לשבי הפולש  " 

ניצולי השואהבין ההרוגים היו מספר  למשפחתם, וכן שתי נשים  נצר אחרון 

חובשת שנותרה עם הפצועים עד הרגעים האחרונים, פצועות )שולמית דורצ'ין 

פלוג'הודבורה אפשטיין קשרית( שמתו מפציעתן הקשה בשבי המצרי ב . 

ור שם הלוחמיםכיבוש מחדש, טיה  

דצמבר -סמוך לסוף מלחמת העצמאות, בנובמבר צה"לכבש  ,1948 את האזור  

הרבנות הצבאיתקיימה  1949מחדש. בספטמבר  מבצע לאיתור שרידי  

 [1].הלוחמים הנעדרים, אשר בסופו נקבע שנמצאו גופות כמספר הנעדרים

קבר אחיםשלדי הלוחמים נאספו ונקברו ב יצנים הישנהבבית הקברות בנ  . 

לאחר המלחמה, בעקבות דרישה חוזרת ונשנית של בני ניצנים, הוקמה ועדה 

 .שטיהרה את אנשי ניצנים מחרפתם, וסיפורם הפך למיתוס

רמטכ"לה  :כתב על כך יעקב דורי 

בפקודת היום של חטיבת גבעתי נכללו פסקאות שיש להן משמעות של הטלת "

דופי כלפי לוחמי ניצנים. פקודת היום, שנכתבה מתוך כוונה רצויה לחזק את 

הדרום, לא שיקפה את כל האמת על התגוננות קבוצת רוחם של מגיני מרחב 

ניצנים והאבקותם המרה של לוחמיה, ויש להצטער על כן, שבלא מזיד נאמרו 

בפקודת היום דברים שלא צריכים היו להאמר. הנסיבות הקשות של האבקות 

מתיישבי ניצנים, הבדידות המרה של הלוחמים, חוסר הקשר עם העורף, אוזלת 

ועל הכול מספר הנופלים הגדול בהתגוננות ההיא הם עדות  התחמושת והמזון

נאמנה של האבקות נואשת המעניקה כבוד לכל אלה אשר נאבקו במקום עד 

 ."הכדור האחרון

גוריון-דוד בןבהמשך למכתבו של הרמטכ"ל ראש הממשלה ושר הביטחון   

 :כותב ללוחמי ניצנים

אין עלילה נעלה עולה בתוהו. גם אם באותו רגע אינה מביאה התוצאות "

 -הרצויות. בעמידה לבלי חת של מגינים המחרפים נפשם למות על חזון חייהם 
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ויחד עם כל בית ישראל, אני מרכין יש בה עצמה מן הניצחון האנושי העליון. 

 [2]."ראשי בפני גיבורי ניצנים שנפלו, ונפלו לא לשווא

מפקד הגדוד ששלח את יחידת התגבורת, והיה אחראי לסייע  ,יצחק פונדק

וכמו כן היה מאלו שראו את הנסוגים בהגיעם, הגיע  ,לקיבוץ בעת הקרב

שנה אחרי מלחמת  43לחקירה והביע את צערו ואת תחושת האחריות שלו. 

רשם את צוואתו ובקשתו לחלקת קבר בניצנים 1991השחרור בשנת  : 

הנני מתקרב לגיל גבורות וחשבתי לעצמי כי אם לא הצלחתי בתש"ח לגונן "

כראוי על ניצנים הלוחמת על חייה מבודדת ונשכחת מלב כל, מן הראוי לפחות 

לכם תמיד, י. שבהגיע יומי אמצא לצדם של חייליי שנפלו בקרב האכזר. ש

 "...הקיבוץ נענה: "כבוד הוא לנו להשיב בחיוב לפנייתך [3]."פונדק

 .לעומת זאת, מעולם לא התחרט בפומבי על דבריו ,אבא קובנר
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