
  ע"טקס יום השואה תש

  ש צוריאל סמית"תיכון הרטמן לבנים ע

  מפה לשם ובחזרה

  

  צפירה 10:00

  

  . דוד דישון.  אל מלא רחמים– תפילה

  

, ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַעל ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה, ַּבְּמרֹוִמים ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן 

ֵׁשֶׁשת  ר ָהָרִקיע ַמְזִהיִרים ֶאת ָּכל ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשלְקדֹוִׁשים ּוְטהֹוִרים ְּכזֹוַה ְּבַמֲעלֹות

ֶׁשִּנְׂשְרפּו ְוֶׁשִּנְסּפּו , ֶׁשִּנְׁשֲחטּו, ֶׁשֶּנֶהְרגּו ,ַחְלֵלי ַהּׁשֹוָאה ְּבֵאירֹוָּפה, ִמיְליֹוֵני ַהְּיהּוִדים

. ֶהַעִּמים ֶהם ִמְּׁשָארִּביֵדי ַהְמַרְּצִחים ַהֶּגְרָמִנים ָהַנאִצים ְועֹוְזֵרי, ַהֵׁשם ַעל ִקּדּוׁש

ְוִיְצרֹור ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֶאת  ,ָלֵכן ַּבַעל ָהַרֲחִמים ַיְסִּתיֵרם ְּבֵסֶתר ְּכָנָפיו ְלעֹוָלִמים

ְוַיֶעְמדּו ְלגֹוָרָלם ְלֵקץ , ֵעֶדן ְּתֵהא ְמנּוָחָתם ְּבַגן, הּוא ַנֲחָלָתם' ה, ִנְׁשמֹוֵתיֶהם

 .ְונֹאַמר ָאֵמן, ַהָּיִמין

  

   ים של החייםילד

  אריק אינשטיין: מילים

  . שלום חנון: לחן

   שירה-  אלישע לוינסון, ערן רפאלי

   . גיטרה-ישי גריבץ



                      

      

  

  .עדיאל מופסיק: הקראה

, ורשאב, חלקם שם. ע"תש, מדינת ישראלב,בירושלים,  חלקינו פה–" לדים של החייםכולנו י"

, ְךַרְכס ַּבְנַהבין ? ומה בין כאן לשם. 'וד' ג' ב, א"תש, ש"ת, ט"תרצ. ובודפשט, וינה, ברליןב, פראגוב

,  יואבילדה קטנה בצרפת לבין, בין לאה טופיול. בחור בן גילו מירושלים,  בוינה לבין ישי16נער בן 

  ?   משכונת רמות17נער בן 

 משנות ילדותה חמששנולדה בהולנד ובילתה , לאמו , קיבוץ שדה אליהויליד , מה בין צבי ינאי

  ?במחבוא בין ארגזים

  ?מה בינם לביננו

תלמידי , בינינו, השנה בחרנו להקדיש את שעת הזכרון המשותפת למחשבה על החיבור בין כאן

ארצות ארופה הכבושות על ידי  –לבין שם , ירושלים הבנויה והנבניתב, בית הספר התיכון הרטמן

כמה רחוקה המציאות . בזיכרון, בחברה, במשפחה, כמה קרובה אותה המלחמה אלינו. הנאצים

כמה רחוקה תמונה של אמא האוחזת בילדיה המבוהלים המובלים אל . והאיומה ההיא מאיתנ

מחפש רגע של ביטחון בתוך , אבוד, בודד, ילד רץשל , עטור תפיליןשל סבא הנגרר . עהלא ידו

  . מהמגרש, ממכונת הצילום, כמה כל זה רחוק מהקיוסק של ניסים. התופת

  . חיים, צומחים, שמורים, הביטו בנו  בריאים, ובכל זאת.  לא קל בארץ הזו -נביט סביבנו 

  .  שנים ומליון שנות אור70 או 60 –בין פה לשם , ביננו לבינם

  ?כולנו ילדים של החיים. המשפחה שלנו. לא יותר מזה, בינם שני דורותביננו ל

  

  . לשאת דברים, משה מאיר', מחנך כיתה יבאני מזמין את 

  



        

   

  ינון נגר: הקראה

כוסלובקיה לאנגליה 'אוסטריה וצ,  ילדים יהודיים מגרמניה אלפים-עשרת  נשלחו 1938-1939 בין

הילדים אומצו על ידי משפחות . שצפוי היה לקרות באירופהבכדי להצילם ממה , ללא הוריהם

 הראל חרמץ', סבא של שניים מתלמידי יא. נשלחו למחנות פליטים ושהו בבתי יתומים, אומנות

   .  ניצלו באותם משלוחים–ואולי גם של אחרים מבין היושבים כאן ישי גינוסר ו

   ישי גינוסר: הקראה

אינו יכול להתקבל למוסדות לימודים בגרמניה בשל הנס בכרך בן שבע עשרה ו, סבי. 1939, גרמניה

  . אביו מסרב לעזוב את גרמניה.  הנאצי בארצוממשלחוקי הגזע שחוקק ה

לא , חבריו לנשק, ם הראשונה וידע בכל נימי נפשו שהגרמניםאבי סבי היה גיבור מלחמת העול

הועלה על רכבת שנסעה , לקראת סוף המלחמה, כעבור כחמש שנים. יבגדו בו ולא יפגעו בו

 אולי מת ברכבת ואולי הועלה מיד עם ירידתו ממנה –לאושוויץ שמו לא נזכר בין רישומי המתים 

  . כוון נשק אליומסתבר שחבריו לנשק יכלו גם ל. לתאי הגזים

הגיע לאנגליה שם שהה שלוש שנים , ילד ללא הוריו.  לבדוהנס הצטרף לקינדר טראספורט

  . בסוף מסעו הגיע לאוסטרליה בספינה של פליטים. ינירה לקנדה'נת גוהמשיך בדרכו בספי

  

  :  והיא ביומנה הוסיפה,לימים שוש דרום, סוזי אדלרבמסע היתה איתו 

 מווינה נסעתי היום בו, 1939עשר ליוני –שלושה ב. פרדתי מהורי האהוביםאף פעם לפני כן לא נ 

  ...ונותרתי לבדי בדרכים ובעולםשנה  עשרה -ארבעטרם מלאו לי , ללונדון

 אף מילה אחת. אינני יודעת במה להתחיל.  חודשים שלא קיבלתי כל ידיעה מהבית3זה כבר 

לי   נזכרתי שייתכן ויתאפשר6.00 בשעה .שעבר התהלכתי כמשוגעת' ביום ג .לא כלום. מאמיל

מילאתי את הטופס וכאשר הגעתי , הלכתי למשרד הדואר. אחי, לאמיל, לשלוח מברק לאמריקה

  ".הכתובת נזכרתי שאחי עבר דירה לשורה של

. "וריסע"ו את קיבוץ יחד הקימ. עם סיום המלחמה נישאה ועלתה ארצה עם בעלה דב דרום.  את המלחמה באנגליהסוזי עברה[

בעקבות הלשנה ונורו   התגלו אך יהודים400-כ הם התחבאו במערה ליד רומא עם עוד. 1943- נספו באיטליה ב של סוזיהוריה

  ] .400-כל ה. למוות שם במערה

  

  מכתב מלב אם



  חנה חייטין: מילים 

  . אלישע לוינסון:שירה

  . הלל ריינר:גיטרה

  

  יואב וול: הקראה

פתענו כשהתברר שרבים רבים מהסבים ולא ה. מפהשל תלמידים  חיפשנו סיפורים של בני משפחה

ילדים צעירים שהוחבאו , ילדים הם היו. לא היו לא במחנות ולא ביערותוהסבתות שניצלו 

 ילדים צעירים לא שרדו את השואה ללא –אין פלא . בחבית, במתבן, במנזר. במקומות שונים

   .חלק מהסיפורים הבאנו לפניכם. מחבוא להיות בו

  

  דניאל גולדשטיין: הקראה

 אחותו הצעירה . 9בזמן פלישת הנאצים לארצו היה בן . שבפוליןראדום  ב1930 -נולד ב, יעקב ברקמן, סבי

. כדי לברוח מגורל הילדים בגטונק ובגל  למנזרו שניהםהופקדה בידיו כשנכנססלין היתה בת חמש 

שהופקדה סלין  היה אחראי על 9 -ן היעקב ב. במנזר היה התנצרות שלו ושל אחותומחיר השהות 

  .  הוא הסכים להתנצר כדי להינצל ולהציל את אחותו, וביד

ל שלה עלול השיעוו, הצטננהסלין . לאחר ההתנצרות האחות נשלחה מהמנזר למסבאה בעיירה

 אויר בארון הקיר בו היא הוחבאהחסמו את פתח ההמקום  בעלי. היה לגלות את מקום מחבואה

  .למוותשם  נחנקה סלין. ו את השיעולכדי שלא ישמע

לא רצה לקחת ראש המנזר . חד המבקרים במנזרכך אמר א,  היו עיניים של יהודי,לעומתה, יעקבל

  .   ו מהמנזר ללא מחבוא חלופיתוסיכון מיותר ושילח א

שנתיים הוחבאו בעליית .  ויחד המשיכו לחפש מחבוא1942 -ב, יעקב פגש את הוריו מחדש בורשא

  .  שוכבים בלי לזוז. מעל דיר חזירים באיזור ורשא, תחת לערימות של קשמ, גג

 צנצנת קטנטנה - לו מתנה לרגל הארוע ן נתביוא.  סבי בר מצווה"חגג", עלית הגגבזמן שהותו ב

 עם .ראוי שיוכל גם לחדול מהם, בוגר ואחראי על חייו,  מצוותן כאשר הוא ב,עכשיו. ובתוכה רעל

 כדי שלא ועליו לקחת את הסם לפני,  בכל מצב שלא יהיה–" ראות שימושהו" לו מסר, הצנצנת

  .   אביו מתיראה את 

בכדי לערוך חיפוש אחר יהודים בעזרת   בה הם הסתתרוגיעו נאצים לחווהבור מספר חודשים העכ

והניחה אותם תחת שחטה אותן טרם כניסתם לקחה בעלת החווה את הארנבות שלה . כלבים

בות והזהירה אותם שמחלה שפגעה נהארלחיילים היא הראתה את . המשפחהמקום המסתור של 

שנתיים ימים . כנסו ללא כלבים ולא גילו את המשפחההחיילים נ. בחיות עלולה לפגוע גם בכלבים

  .  הוחבאה המשפחה בעליית הגג

אבא אני כבר לא :" עם שחרור המקום על ידי הצבא הרוסי אמר סבא לאביוכשירדו מעליית הגג

  . "זוכר איך הולכים

  

  גם כי אלך בגיא צלמוות

  . אלישע לוינסון, אייל קוגוט,  ערן רפאלי:שירה

  . ישי גריבץ: נגינה

 



  

  : שחר לוי

 הנאצים להולנד ופלש ,הכשהייתה בת שנ, 1940 -ב. הלן לבית ון דר הורסט,  נולדה סבתי1939-ב

  :כתבה כך, לאחר שנים רבות, בספר עדות. בסערה וכבשו אותה

יהודי ? בהם בת ארבע והקטנה בת פחות משנהשהגדולה , שלה שלושה ילדים, שפחהמה עושה מ"

בבקשה , לא יהודיות, ארגון זה פנה למשפחות הולנדיותו" קרן הילד" שנקרא הולנד הקימו ארגון

  . ורת מדומה ילדים שהוריהם רצו למנוע את שליחתם אל הבלתי נודעמלקבל למש

ילד בן שלוש נמכר . ילדה בת שלוש נמכרה ברחוב בכשלושה מטר בד לבן: הדבר התרחש בערך כך

נמכרתי לפי ארבעה מטר בד , עאני שהייתי אז בת ארב. גם הוא בשלושה מטר בד אבל בצבע שחור

חותי הגיעה גם היא למשפחה מיוחדת א. נקניתי על ידי משפחת טייכלאר שהיו הורים לילדים. לבן

בנים היה . לא נמצא מקום מסתור, גוסטב גבריאל, לאחי הקטן. ת יחידהבמאד שגידלה אותה כ

  . "כנראה בגלל ברית המילה, "למכור"קשה יותר 

  ). זכרונותספר, מהאופל אל השחר(

  

  .שורשים וענפים בכל חלקי ארץ ישראל' היום לסבתי הלן ולסבי אברהם יש ברוך ה

על כל נכד שנולד סבתא הלן אומרת שזאת התשובה . נכדים ונין כן ירבו21חמישה ילדים נשואים עם 

  .זה  ההמשך". נצח ישראל"וזו הגבורה וזה 

  

  .עלה קטן שלי
  . ישי לפידות: מילים ולחן

  . אייל קוגוט, רן רפאליע: שירה -

 . ישי גריבץ: גיטרה -

  

  . יואב וול: הקראה

. יהודים בפוליןלמסע בעקבות ' יצאו תלמידי כיתות יב,  החירות של עם ישראלכשבועיים לפני חג

לקראת זמן . במחנות הריכוז ובשרדי מחנות ההשמדה, נותר מהגטאותב, הם ביקרו בערים

  . הרג של ימי השואהביקרו במקומות השיעבוד וה, חירותנו

  . אלינו, לבית הספר,  שיביא מרשמי המסע לכאןאלישע זילברקלנגביקשנו מ

  

  . אלישע זילברקלנג מספר על סבתו



    

    

  

   אני מאמין

  . ה רקובר'פ יוסל"שלג עאריאל : מילים

  . אריאל שלג: לחן

  . אריאל שלג, נתן בייטמן: ביצוע

  

  אני מאמין בשמש גם אם אינה זורחת

  . אני מאמין באהבה גם אם איני חש בה

  . אני מאמין באלוהים גם אם הוא שותק

  

  . מכתב של אבא: אובן שרידר

  .מבשרת ציון,      יוסי שריד\" מכתב לסבתא"

  ,סבתא שלי

הפעם החלטתי , תמיד רציתי לומר לך כמה מילים. משם לא שבת, ובת האחרונה שלך הייתה אושוויץהכת

  !.שתי תמונות ?, מה ראיתי לכתוב דווקא עכשיו . לכתוב

, תמונה של חתונה בחצר ביתך,הגיעה לידי תמונה שלא הייתה ידועה לנו, שזה עתה חגגנו, בערב חג הפסח

אחייך , את יושבת ליד הכלה וסביבך בנייך ובנותייך, חתונת בתך , ונהבחת.  לפני כשישים וארבע שנים

משום שהיה , חתונת אחותו, לא היה באותה חתונה, אבא שלי מרדכי-,ואילו בנך. ואחיותיך עם ילדיהם

עליתם על , על משפחותיהם,וחמישה מילדיך, ואת סבתא שלנו....קיבל את ברכתך ונסע,  כבר בארץ ישראל

מילדייך שבתמונה שרדה רק בתך שרה ומשלושה עשר אחייך ואחיותייך שרד רק . יץהמוקד באושוו

  .שמואל,אחד

בשנה בה , עד אותו יום, על כולכם שמעתי בחזקת היותכם בחיים, נולדתי אחרי שצולמה התמונה

  -.הסתיימה המלחמה



ל ידי בן דודי המכתב נשלח ע. מכתב ראשון אחרי שנים ללא קשר אתכם. הביא הדוור מכתב, בוקר אחד

אמא קראה את . ושמך בראש הרשימה, ובו הוא מפרט ברשימה ארוכה את כל קורבנות המשפחה, ששרד

הוא אמור היה , אבא לא היה בבית. מסתכלים על הכאב הנורא שבפניה, ואנחנו הילדים, המכתב בדמעות

ואנחנו , טנה בירושלים אמא הניחה את המכתב על השולחן בדירתנו הק. לחזור כעבור כמה שעות מעבודתו

שראה את , אבא. אמרה לו אמא שיש מכתב על השולחן, כשהגיע אבא הביתה. כולנו עמדנו מחוץ לבית

, ילד כבן שש, נשלחתי אני, כעבור שעה קלה. ואנחנו נשארנו בחוץ, הוא נכנס. לא שאל שאלות, הבעת פנינו

בבת אחת לקבל ... ,קרועים והוא בוכהבגדיו , מצאתי את אבא יושב על הרצפה. לראות את שלום אבא

  .שהוא כה פחד שתגיע, רשימה כזאת

  , לפחות לו ידע את תאריך הפטירה שלך, ימים התייסר אבא

עד שלילה ". קדיש"סבתא שיוכל לומר בו , את. כמעט כל אנשי התמונה ההיא לא שבו בתום המלחמה

זקנה אחת עצרה אותו . ך כדי לראותךוהוא רץ לעבר בית, אבא חלם שהוא מגיע לביקור בעיירה, אחד

כי לא היה , אבא ביקש ממנה שתתן לו לרוץ לראות אותך. והחלה לשאול שאלות, שמחה לראותו, בדרך

אבל יום , את אמא לא תמצא בבית, אין לך למה למהר: ואז אמרה אותה זקנה . בבית זה כמה שנים

כעבור . י יקבע את היום הזה כיום זיכרוןהחליט כ, כשאבא קם נסער מהחלום. ח באייר"פטירתה הוא כ

קיבל אבא אישור שאכן זה היום בו נלקחה סבתא לתאי הגזים , כשנוצר קשר עם קרובים ששרדו, ימים

  .באושוויץ

  

  

  

  ?סבתא , מה רציתי לספר לך

זאת שקראנו את , השנה זכינו להשיא את הצעירה בילדינו. גם היא תמונת חתונה. יש לי תמונה בשבילך

אבל לא רק שם נשאר !. אותן אותיות ,-ואנו קראנו לבתנו אלירז" ראיזל"את היית . באותיות שמך, שמה

אם רק היית באה . את החוזק העצום שהיה בך, את האמונה, את השמחה. את הכל שמרנו, לנו ממך

 עוז למשפחה-בית שהיה מיגדל, היית שומעת את אותם ניגוני השבת והחג שהיו בביתך, לביקור קצר

  .גדולה

לא במונקטש , אין לנו כתובות . אבל שמחות יותר,  אותן העינים–העינים בתמונות , השמות במשפחה חזרו

אבל ילדינו יושבים עם . לא בפולדש ולא בפאקש' , ולא בפודובוביץ, לא בקושיצה, ולא בפרסבורג

ואנחנו , ד דימונה שבנגבבירושלים וע, בחוף הים ובשפלה, ביהודה ובשומרון, משפחותיהם בגליל ובגולן

בתוכן ,  שלך–כל הבתים דומים לביתך . סבתא, כולם קיבלו את דרכך. יושבים במבשרת ציון וירושלים

  .ובמהות

מופיעים , גם באנדרטאות הזיכרון של הנופלים על הגנת הארץ. קשים לנו ימי הזיכרון הבאים עלינו

, המופיע בתמונה שלך ושרד מהתופת, שמושמואל היה ,אחד מהם אחיינך. שמותיהם של בני המשפחה

  .יצא לקרב בלטרון ולא שב, הניח בביתנו את חבילתו הדלה, 48הגיע לארץ בשנת 

ודברי הנביא שקראנו בעת תפילת , חלונות בתינו לעבר ירושלים. אנחנו ממשיכים באותם כוחות שנתת לנו

יכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת הנה אני פותח את קברות": מהדהדים באוזנינו , חג הפסח האחרון

  ".ישראל ונתתי רוחי בכם וחייתם והנחתי אתכם על אדמתכם

     .תמיד,  נזכור אתכם באהבהשרידנשארנו 
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  .  שירת התקוה



  

  

 . העיבודים והנגינה בטקס כולו, לדיוויד ויינרב על ההפקה המוסיקליתתודה רבה 


