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 השירון עשה היסטוריה
 

 בתרגום וויקיפדיה. שיר הורסט וסל = שיר המפלגה הנאצית

 השורות צפופות,הדגל מתנופף, 
 ובבטחהצועד בשקט  s.a -ה

 החזית האדומה וחברינו בם ירו 
 צועדים ברוחם. אתנו הריאקציהו

 
 ,גדודים החומיםהרחובות פתוחים לרווחה ל

 .חיילי הסערפתוחים לרווחה להרחובות 
 מיליוני נושאים עיניים בתקווה אל צלב הקרס

 הגיע יום החופש והלחם.
 

 בפעם האחרונה תישמע הקריאה
 למען המאבק עומדים כולנו בהיכון.

 היטלר מעל כל רחוב-בקרוב יתנופפו דגלי
 עוד זמן קצר.יימשך רק  השעבוד

 
 הדגל מתנופף, השורות צפופות, 

 ובבטחה בשקט צועד s.a -ה
 וחברינו בם ירו החזית האדומה והריאקציה

 צועדים ברוחם. אתנו
 

 השיר מביא לידי ביטוי נחישות, ביטחון עצמי ועצמה.
 סמלים נאצים בשיר.* זהו 

 * מה תרומת הסמלים הנאצים לתחושת העצמה של הנאצים?
 * מה תרומת הסמלים הנאצים להפרת תחושת הביטחון בקרב היהודים הגרמנים?

 בשיר?אלו עקרונות מתוך האידאולוגיה הנאצית באים לידי ביטוי  -את הנתונים  מוהשל* 
 ברובד הסמוי ברובד המרומז ברובד הגלוי

 
 

  
 

 
 
 

התייחסות לסיסמה של  -החזית האדומה 
 המפלגה הקומוניסטית בגרמניה.

התייחסות למפלגות השמרניות  - ההריאקצי
שעשו כמה ניסיונות  ויימארברפובליקת 

 .s.a-כושלים להוציא מחוץ לחוק את ה

 גדודים חומים 

 .s.a-כינוי של אנשי  ה -חיילי הסער ו

מתייחס לחוזה וורסאי שהטיל  השעבוד
 הגבלות )כלכליות, צבאיות וכו'( על גרמניה.
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 סרטון תעמולה אמריקאי )להעלאת המורל האמריקאי מחד וגיוסו, להלכה ולמעשה למלחמה בנאצים( 
  בעירו הגשם ומעילי ונס'ג ספייק להקת: נגינה, ונס'ג ספייק: מילים הפיהרר של פניו  - וסל הורסטהוא פרודיה על בסרטון  שירה

https://www.youtube.com/watch?v=i8AmlhLl8lQ 
 
 עליון גזע שאנחנו אומר הפיהרר כאשר (מקהלה)

 הפיהרר של בפניו ישר(, פפפט) הייל(, יריקה - פפפט) יד מועלים אנחנו
 גדולה חרפה זה הפיהרר של פניו את לאהוב לא
 הפיהרר של בפניו ישר(, פפפט) הייל(, פפפט) יד מועלים אנחנו אז
 

 בבעלותנו והחלל שהעולם אומר גבלס מר כאשר
 גבלס של בפניו ישר(, פפפט) הייל(, פפפט) יד מועלים אנחנו
 הזה המקום את יפוצצו לא לעולם שהם אומר גרינג מר כאשר
 גרינג של בפניו ישר(, פפפט) הייל(, פפפט) יד מועלים אנחנו

 
 ?סופרמנים לא אנחנו האם

 ?טהורים ארים סופרמנים
 סופרמנים אנחנו כן

 סופרמנים דופר סופר
 טובה כך כל הזאת הנאצים ארץ אם

 ?יכולתם אילו אותה עוזבים הייתם
 טובה כך כל הזאת הנאצים ארץ כן

 יכולנו אילו אותה עוזבים היינו לא אנחנו
 

 החדש העולמי הסדר את מביאים אנחנו
 היטלר של החדש העולמי לסדר הייל

 הזרים מהגזעים אחד כל
 הפיהרר של פניו את יאהב
 הזה הסדר את לעולם נביא כאשר

 
 עבדים נהיה לא לעולם שאנחנו אומר הפיהרר כאשר
 עבדים כמו עובדים עדיין אנחנו אבל(, פפפט) הייל(, פפפט) יד מועלים אנחנו
 ומשתולל בטירוף ומדבר ומשקר מתרברב שהפיהרר בזמן
 שלנו הקברים לתוך ועובדים(, פפפט) הייל(, פפפט) יד מועלים אנחנו

  
 פגזים עוד צריך אני צועק הפיהרר כאשר
 פגזים עוד מכינים אנחנו ואז(, פפפט) הייל(, פפפט) יד מועלים אנחנו

 (לעזאזל גם) םלגיהינו ישירות אותו יפוצץ קטן אחד פגז אם
 .נפוח כזה יהיה לא הוא(, פפפט) הייל(, פפפט) יד מועלים אנחנו

 

https://www.youtube.com/watch?v=i8AmlhLl8lQ
https://www.youtube.com/watch?v=i8AmlhLl8lQ


 

 

 ברכה.
 הכתוב מכוון לבנות ולבנים במידה שווה.

 מבכי תמרורים לתמרורי אזהרה

 
 
 
 

 : צפייה פעילה
 חלוקת הכיתה למשימות צפייה )כל קבוצה תקבל משימה אחת(:

 )סמלים גרפיים, צבעים, דגלים, אייקונים...( היכן מופיעים הסמלים הנאצים? -רשמו רשימה * 
 ...(אייקונים, דגלים, צבעים, גרפיים סמלים) קאים?יהיכן מופיעים הסמלים האמר -רשמו רשימה * 

 )היבטים פיזיים, רגשיים, חברתיים...( ?* כיצד בא לידי ביטוי שלטון האימה בחיי היומיום
 * זהו תחושות של לחץ בסרטון. )מי נלחץ? מה גורם לכך? מה קורה לו בעקבות הלחץ?(

 * השוואה בין תפקיד הרמקול ותפקיד הסכינים בסרטון.
 צית באים לידי ביטוי?* אלו עקרונות מתוך האידיאולוגיה הנא

 
 כל קבוצה תדווח על ממצאיה.

 
 :בעקבות הצפייה

 מה מטרת השימוש בסמלים הנאצים?* 
 מה מטרת השימוש בסמלים האמריקאים?* 

 * כיצד בא לידי ביטוי פטריוטיזם גרמני? )עפ"י הסרטון(
 * כיצד בא לידי ביטוי פטריוטיזם אמריקאי? )עפ"י הסרטון(

 
 יצירה אמנותית שמציגה באופן נלעג יצירה אחרת. בה = "התכתבות"  לועגת, חד צדדית פרודיה

 .)בתנועתן, מראן, אמירותיהן וכו'( הפרזה, הגזמה, הלעגת הדמויות :דרכי הלעג
 

 מתן הסבר לסרטון על פי מאפייני הפרודיה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


