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הקדמה
"ב ָכל ּדֹור וָ דֹור ַח ָּיב ָא ָדם ִל ְראֹות ֶאת ַע ְצמֹו ְּכ ִאלּו הּוא” – ציווי עתיק זה רלוונטי
ְּ
היום יותר מאי-פעם לעתיד זיכרון השואה .קולם של אחרוני העדים עדיין
פונה אלינו ,אך בעוד זמן לא רב נהיה אנו נושאי זיכרון השואה והמוסרים
אותו לדורות הבאים.
זיכרון אישי ולאומי אינו מופנה לעבר בלבד ,אלא מכונן הווה ועתיד של
יחיד ושל חברה .לכן שאלנו את עצמנו כיצד זיכרון מחיקת פני האדם בשואה
והשמדת העם היהודי ומורשתו לא יהיו מוגבלים רק לשימור הטראומה .עמד
ית" ,אשר
לנגד עיניינו הזיכרון היהודי של עבדות מצרים" ,וְ זָ ַכ ְר ָּת ִּכי ֶע ֶבד ָהיִ ָ
נשמר כמאבק נגד העבדות בכל צורותיה באמצעות חוקים חברתיים ושמירת
השבת .לאור דוגמה זו עיצבנו "התכנסות ליום השואה" ,שבלבה ה"אחריות
לזכור" והקריאה "לזכור באחריות".
ה"התכנסות" שלפניכם היא מעגל זיכרון חווייתי ואישי שעורכים משתתפים
פעילים .שזורים בה קטעי קריאה ,שירה ,עדויות ,דיון ,תפילה ורגעי שתיקה.
ריבוי הקולות של נספים וניצולים ,קרובים ורחוקים ,ושל דורות הזוכרים
מעדות ומהשקפות שונות פרוש על פני כל אחד מדפיה .מסורת הזיכרון
החלה בעיצומה של השואה והיא נמשכת עד היום בכל קהילות ישראל וברחבי
העולם .אליה מצרפים המשתתפים את קולם ,את זיכרונותיהם ואת מחשבתם
כביטוי רב-פנים של שותפות גורל ושל אחריות.
הזיכרון אינו דבר שאצור בספרים .יסודו בתודעתם של בני אדם ,איש ואישה
על פי דרכם ,דור-דור ועולמו .ה"התכנסות" היא הזמנה עבור כל אחד ואחת
מאתנו לקחת חלק ביצירת הזיכרון החי.
צוות יוצרי ה"התכנסות"
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מבוא
הרקע

מהלך ההתכנסות

בתחושת דחיפות כיוצרת ישראלית ,אך לא פחות מכך כבת לאם
ניצולת שואה ,הקמתי במכון ון ליר בירושלים ב 2012-קבוצת מחקר
ייחודית לחקר הבניית זיכרון השואה .כיניתי אותה "העברת זיכרון
ובדיון" ,כיוון שזיכרון ממרחק זמן ומקום של מי שלא היה שם ,הוא
תמיד הבניה של בדיון .אך מה יגונן על הזיכרון מסכנת ההכחשה?
לקבוצת המחקר הזמנתי חוקרי מוח וזיכרון ,פסיכואנליטיקאים,
אוצרים ,היסטוריונים ואמנים ,בני עדות שונות ,ניצולים ובני דור שני
ושלישי ,אל דיון מקצועי מוסרי וקיומי .בסיום שלוש שנות פעילות
הוזמן הקהל לימי עיון ולתערוכה אינטראקטיבית רבת משתתפים.
השאיפה לחלוק עם הרבים את תובנות המחקר הובילה להקמת
צוות מיוחד לעיצוב “התכנסות ליום השואה” .היו איתנו חוקרי
מכון הרטמן והיסטוריונים ,אמנים וראשי קהילות ,חילוניים ודתיים,
מזרחיים ואשכנזים .כך התחיל תהליך ייחודי של חשיבה ,דיון
וכתיבה בצוותא .שותפות הגורל בין קולות רבים מהדהדת בעריכה
ובעיצוב ההתכנסות ,ומשמשת הזמנה עבור כל אחד ממשתפי
ההתכנסות לצרף את קולו או את סיפורה.

ההתכנסות מתנהלת בשני צירים:
א .מ״האחריות לזכור״ ל״לזכור באחריות״
ב .מ״קינה״ ל״קימה״.
בחלקה הראשון של ההתכנסות" ,האחריות לזכור" ,המשתתפים
מקבלים על עצמם לזכור את קהילות ישראל בכל תפוצותיהן מתוך
כבוד למורשת משפחתם – הרי גזירת השמד איימה לכלות כל יהודי
באשר הוא וכל אדם באשר הוא ״אחר״ .ברגעי הקינה המשתתפים
מצרפים אל העדויות שמות של יקירים ואנשים שחשוב להם להזכיר.
אז מופנה המבט אל הרוע האורב ליחיד ולחברה ,אז ועתה .בליבת
ההתכנסות עומד המאבק נגד הרוע ונגד מחיקת האדם של יחידים
"ּב ָמקֹום ֶש ֵׁאין ֲאנָ ִשׁים,
ושל קבוצות ,יהודים וחסידי אומות העולםְ :
ִה ְש ַּׁת ֵּדל ִל ְהיֹות ִאיׁש" .עקרון ״ובחרת בחיים״ של הניצולים והעקורים
חותם את החלק הראשון.
בחלקה השני של ההתכנסות" ,לזכור באחריות" ,המשתתפים מעלים
בדיון ,במחשבה או בלימוד את השאלות שזיכרון השואה מציב בפני
יחיד וחברה ,למדינת ישראל ולמשפחת העמים ,כאן ועכשיו.
בסיום המהלך החווייתי והמחשבתי של ההתכנסות ,כבסיומה של
"שבעה" ,חולקים המשתתפים את המעבר מקינה לקימה.

*
רבים ,מוסדות ויחידים ,תרמו להיווצרות ה"התכנסות" מתוך תחושת
שליחות .תודותיי העמוקות לכולם .בתום שלב החממה במכון ון ליר
קיבל על עצמו מכון הרטמן את פיתוח ה"התכנסות" ואת הנחלתה
ברבים כתרומה לחברה .מהדורה זו יוצאת במסגרת מחלקת הטקסים
של המכון .בראשית נערכו עשרה מעגלי "התכנסות" ניסיוניים,
ומאז מדי שנה מתרבה מספרן של ההתכנסויות הנערכות בעשרות
קהילות ברחבי הארץ ,במרכזי תרבות ,בקמפוסים ,בבתים פרטיים,
במשלחות ,בתנועות נוער ובמערכת החינוך.
ה”התכנסות ליום השואה” היא מסורת בהתהוות .אני מקווה שרבים
ימצאו בה הד לעולמם ,וימשיכו לכתוב אותה בקולם.
פרופ׳ מיכל גוברין
מובילת ה״התכנסות״
מכון שלום הרטמן,ירושלים ,תשע”ז

חלק ראשון:

האחריות לזכור

א .זימון/הזמנה
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חלק ראשון

שירה או נגינה
לפתיחת ההתכנסות:
כדאי לבחור לרגע
זה שיר שמוכר
למשתתפים.

האחריות לזכור

 .1זימון  /הזמנה

לֹא ָהיִ ינ ּו ׁ ָשם .לֹא ָעבַ ְרנ ּו ,לֹא ָחוִ ינ ּו,
וְ ִעם זֹאת – רוֹ צִ ים ָאנ ּו לְ ַק ֵּבל ַעל ַעצְ ֵמנ ּו ֶאת
ָה ַא ְח ָרי ּות לִ זְכּ וֹ ר ,וְ לִ זְכּ וֹ ר ְּב ַא ְח ָרי ּות.
וְ גַ ם ִאם ֵאין לִ י ִמ ִּלים ,וְ גַ ם ִאם יֵ ש לָ ְך ְמ ַעט,
גַ ם ִאם ֲאנִ י ָרחוֹ ק ,וְ גַ ם ִאם ֲאנִ י ְקרוֹ בָ ה,
וְ גַ ם ִאם ֲאנַ ְחנ ּו ׁ ַש ָ ּיכִ ים ,וְ גַ ם ִאם ֵאינֶ ּנ ּו
ישים ׁש ּום ׁ ַש ָ ּיכ ּות – נִ ְת ַּכ ֵנּס ֶאל ּתוֹ ְך
ַמ ְרגִ ׁ ִ
ַעצְ ֵמנ ּו ,נִ ְת ַּכ ֵנּס ֵּבינֵ ינ ּו ,נְ נַ ּסה לְ ִה ָּכ ֵנּס יַ ַחד,
ֲאנַ ְחנ ּו ּפֹה ַהיּוֹ ם.

זּכ ִרים
זימון  -הזמנה  /קלת ַה ְ

לֹא ָהיִ ינוּ ׁ ָשם .לֹא ָע ַברְ נוּ  ,לֹא ָחוִ ינוּ  ,וְ ִעם זֹאת
נִ זְכּ ֹר ְּבהִ ְת ַּכ ְּנס ּות ז ֹו ֶאת הַ ּׁשו ָֹאה ׁ ֶשהִ כְ ִר ָיתה ׁ ְשלִ ׁיש
ֵמהָ עָ ם הַ ּיְה ּו ִדי,
ׁ ִש ׁ ּ ָשה ִמילְ יוֹן נָ ׁ ִשיםּ ְ ,גבָ ִרים וִ ילָ ִדים.
נִ זְכּ ֹר ֶאת ְ ּגז ֵַרת הַ ּׁ ְש ָמד
ׁ ֶש ִא ּי ְָמה לְ כַ לּ וֹת ָּכל יְה ּו ִדי ַּב ֲא ׁ ֶשר ה ּוא,
ָּכל ָא ָדם ַּב ֲא ׁ ֶשר ה ּוא ַא ֵחר –
ֻּכ ָּלנ ּו נִ ּצוֹלֵ י ְ ּגז ֵַרת הַ ּׁ ְש ָמד.
נְ ַס ּ ֵפר עַ ל ְקהִ לּ וֹת הַ ּיְה ּו ִדים ׁ ֶש ָּנ ְדד ּו ,נֶ עֶ ְקר ּו וְ נִ ְמ ֲחק ּו,
ִמ ִּמז ְָרח ּו ִמ ַּמעֲ ָרבֵ ,מ ֵאירו ּ ָֹפה ּו ֵמ ַא ְרצוֹת עֲ ָרב.
ֹאמר ִקינָ ה עַ ל הַ ִּנ ְס ּ ִפים,
נ ַ
נַ ְדלִ יק נֵ ר לְ זִכְ ָרם.
נַ ׁ ִישיר ַמ ָּבט ֶאל הָ רֹעַ ִּ ,כי לַ ּ ֶפ ַתח ַח ּ ָטאת רֹבֵ ץָ ,אז וְ עַ ָּתה,
ּומ ּול ֹו נַ עֲ לֶ ה עַ ל נֵ ס ֶאת ְמ ִסיר ּות הַ ֶּנפֶ ׁש ׁ ֶשל הַ לּ ו ֲֹח ִמים
וְ ֶאת הַ ַּמ ֲאבָ ק עַ ל צֶ לֶ ם ָא ָדם
ְּב ֶק ֶרב נָ ׁ ִשיםּ ְ ,גבָ ִרים וִ ילָ ִדים
ּובְ ֶק ֶרב ֲח ִס ֵידי ֻא ּמוֹת הָ עוֹלָ ם.
נְ הַ ֵּלל ֶאת ְ ּגב ּו ַרת הַ ִּק ָימה ׁ ֶשל הָ עֲ ק ּו ִרים,
הַ ְּמג ָֹר ׁ ִשים ּו ׁ ְש ֵא ִרית הַ ּ ְפלֵ ָטה.
ֹאמר ֲאנַ ְחנ ּו ּפֹה ,הַ ּיוֹם,
וְ ָאז נִ ׁ ְש ַאל ֶאת עַ צְ ֵמנ ּוֵ :א ְיך נ ַ
"ב ָמקוֹם ׁ ֶש ֵאין ֲאנָ ׁ ִשים הִ ׁ ְש ַּתדֵּ ל לִ הְ יוֹת ִא ׁיש",
ְּ
נו ׁ ִֹשיט יָד וְ נָ ק ּום.
ְּתהֵ א לָ נ ּו הִ ְת ַּכ ְּנס ּות ז ֹו לְ ז ִָּכרוֹן ּולְ ַא ְח ָרי ּות.

באוזנינו קריאתם של הניצולים:
[אם נוכח בהתכנסות ניצול שואה ,הוא או היא
יוזמנו לקרוא את מנשר ניצולי השואה]
“אנחנו דור ניצולי השואה הולכים ומתמעטים .בעוד
שנים לא רבות לא יהיה עוד על כדור הארץ אדם
שיוכל להעיד‘ :אני זוכר את מה שאירע בשואה’.
ייוותרו רק ספרי זיכרונות ומחקר ,תמונות וסרטים,
ועדויות ניצולים .או אז יהפוך זיכרון השואה מגורל
כפוי ,החתום בבשרנו ובנשמתנו ,לייעוד היסטורי
שעל האנושות ועל הדורות הבאים לשאת באחריות
לצקת בו תוכן ומהות”...
(מתוך מנשר ניצולי השואה)

את המנשר כתבו ניצולי השואה צבי גיל ,ראול טייטלבאום וישראל גוטמן ,עם
יושב ראש יד ושם אבנר שלו .המנשר מדגיש את בחירתם של הניצולים בחיים
וקורא למחויבות מוסרית ולפעולה ליצירת עולם טוב יותר מתוך התלכדות סביב
ערכי זכויות האדם והשוויון .צבי גיל קרא אותו בפעם הראשונה בטקס שחתם
את הכינוס הבין-לאומי שהתקיים ביד ושם בשנת  ,2002שכותרתו “מורשת ניצולי
השואה :ההשפעות האתיות והמוסריות לאנושות”.

הרובע היהודי בפאריס.1933 ,
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המנחה ת/יבחר
להקראה אחד או יותר
מקולות הזוכרים.

האחריות לזכור

 .2קולות הזוכרים

.1

וְ נִ זְכּ ֹר ֶאת ּדוֹ רוֹ ת ַהזּוֹ כְ ִרים:
ְּבכָ ל ְק ִהלּ וֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל נֶ ֶע ְרכ ּו
ְּת ִפלּ וֹ תֲ ,עצָ רוֹ ת וְ ִט ְק ֵסי ז ִָּכרוֹ ן –
ְּב ִע ּצ ּו ָמ ּה ׁ ֶשל ַה ּׁשוֹ ָאה,
ְּבתֹם ַה ִּמלְ ָח ָמהְּ ,ב ַמ ֲחנוֹ ת ָה ֲעק ּו ִרים,
וְ בְ ַמ ֲחנוֹ ת ַה ַּמ ֲעבָ ר.
ָמס ֶֹרת ַה ּז ִָּכרוֹ ן נִ ְמ ׁ ֶשכֶ ת ַעד ַהיּוֹ ם;
ָאנ ּו ֻחלְ יָ ה ַּב ּׁ ַשלְ ׁ ֶשלֶ ת.

“אנו ,הרואים את עצמנו קרובים למתים יותר
מאשר לחיים ,איננו זקוקים בעצם לתפילת
יזכור מיוחדת .אנו אומרים יזכור בבוקר
ובערב ,אנו אומרים יזכור כשאנו ערים – וגם
בחלומותינו [ ]...לא דרושה לנו תפילת יזכור
מיוחדת”.
“ואם כי השמדת העם היהודי נמנית עם
האירועים המזוויעים ביותר בהיסטוריה ,אנו
יודעים – גם היא תישכח”.
(שמואל גרינגאוז)

ד”ר שמואל גרינגאוז ,ניצול גטו קובנה ומחנה דכאו ,היה יושב ראש ועד
העקורים בשטח האמריקני בגרמניה .דבריו נאמרו לפני תפילת יזכור ביום
הכיפורים במחנה העקורים לנדסברג ,בסתיו .1945

.2
“ראה ה’ והביטה מה עוללו לנו .איכה נבוא
לקונן על זוועות השואה ומאורעותיה – ושפת
אנוש דלה היא מלהביע את תעצומות האסון
והיגון ,שאין אח ודמיון להם?”
(מתוך מגילת השואה :קינה על חורבן בית ישראל באירופה
מאת משה פראגר)

משה פראגר ( )1985-1909נולד בפראגה ,פרוור של העיר ורשה .הוא
שכל בשואה את אשתו וילדיו ובנס הישרדותו ראה ייעוד שהוטל עליו
משמים לספר על אודות השואה .פראגר חיבר ספרים רבים בחקר
השואה וב 1964-ייסד את “גנזך קידוש השם” בבני ברק .הקינה נכתבה
בשנת  1967עבור חבורות לומדי “המשנה היומית” ,מפעל ההנצחה
לקדושי השואה.

זּכ ִרים
זימון  -הזמנה  /קלת ַה ְ

ּקֹורא לָ נּו לִ זְ ּכֹרָ ,אז ו ְַע ָּתה:
ַהּקֹול ַה ֵ
שמע  /פרימו לוי
ּיֹוׁש ִבים ְּב ֵאין ַמ ְח ִריד
ַא ֶּתם ַה ְ
ְּב ִמ ְׁשּכְ נֹות ִמ ְב ַט ִחים;
ּופנֵ י יָ ִדיד
ּמֹוצ ִאים ַמ ֲאכָ ל ַחם ְ
ַא ֶּתם ַה ְ
ּדּומים:
ׁשּובכֶ ם ַה ַּביְ ָתה ִעם ִּד ְמ ִ
ְּב ְ
ִה ְתּבֹונְ נּו ְּוראּו ֲהּזֶ הּו ָא ָדם
עֹובד ַּב ִּב ָּצה ַה ָּק ָרה;
ָה ֵ
נּוחה ְונִ לְ ָחם
יֹוד ַע ְמ ָ
הּואֶׁ ,ש ֵאינֹו ֵ
לְ ַמ ַען ַּפת-לֶ ֶחם זְ ִע ָירה.
ן-מ ֶות ָהיָ ה.
ֶׁש ַּב ֲעבּור "ּכֵ ן" אֹו "ֹלא" לְ ֵב ָ
ִה ְתּבֹונְ נּו ְּוראּו ָה ִאם ִא ָּׁשה ִהיא זֹאת.
ּובֹלא ֵׂש ָער;
ַּבת ְּבלִ י ֵׁשם ְ
נֹותר ָּבּה עֹוד ּכ ַֹח לִ זְ ּכֹר,
ֶׁשֹּלא ַ
יה ֵריקֹות ְוצֹונֵ ן ֵח ָיקּה
ֶׁש ֵעינֶ ָ
ּכִ ְצ ַפ ְר ֵד ַּע ְּביֹום ח ֶֹרף ּוכְ פֹור.
ַה ְר ְהרּו ְוזִ כְ רּו ּכִ י ּכָ ל זֹאת ֵא ַרע
ְו ָהיּו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה
ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמ ַצ ְוּכֶ ם
לְ ָחקוֹק ִּבלְ ַב ְבכֶ ם.
אֹותם לִ ְבנֵ יכֶ ם
ְו ִׁשּנַ נְ ֶּתם ָ
ְּב ִׁש ְב ְּתכֶ ם ַּב ַּביִ ת ְּבלֶ כְ ְּתכֶ ם ַּב ֶּד ֶרְך,
קּומכֶ ם.
ּוב ְ
ְּב ָשׁכְ ְבּכֶ ם ְ
ֹאבדּו ָּב ֵּתיכֶ ם
ְו ָהיָ ה ּכִ י ִּתּדֹּמּו – י ְ
ַוּיַ ְך ָּבכֶ ם ַהחֹלִ י ִמּכַ ף ֶרגֶ ל ַעד ָק ְדקֹוד.
יֹוצ ֵאי ֲחלָ ֵציכֶ ם ,עֹוד.
יהם ְ
ְויַ ַה ְפכּו ִמּכֶ ם ְּפנֵ ֶ
(מתוך הזהו אדם)

.3
זְ כּות ָר ֵחל  /יהודה פתיה
זְ כּות ָר ֵחל זְ כֹור ָה ֵאל
ֶאת קֹול ַׁשוְ ָע ָתּה וְ זַ ֲע ָק ָתּה
חֹומה
קֹול ְּב ָר ָמה ַמ ִּפיל ָ
ּתֹועים
וְ ֵאיְך נָ ַט ְׁש ָּת ַהּצֹאן ִ
וְ ֵאיְך ִּתּדֹום לִ ְבנֵ י ֱאדֹום
ָמ ַתי ְּת ַר ֵחם ָמ ַתי ְּתנַ ֵחם
ֵאל ָאיֹום ְּתנָ ה ִּפ ְדיֹום

ּדּודים []...
לְ ָבנֶ יָך ַהנְ ִ
יבה ּנָ א ִמ ְּׁש ָח ִקים
ַה ְק ִׁש ָ
ַהּנִ ְׁש ַמע לְ ֶמ ְר ַח ִּקים []...
ֵּבין ֲא ָריֹות ּולְ ָב ִאים?
יבים ֵמ ֶהם זְ ָב ִחים? []...
ַה ַּמ ְק ִר ִ
דֹוחה ִמּיֹום לְ יָ ִמים
וְ ַא ָּתה ֶ
וְ ֹלא ִת ְד ֶחה עֹוד ִּב ְד ָב ִרים]...[ .

הרב יהודה פתיה ( )1942-1859היה חכם ומקובל יליד בגדאד .נכדת הרב ,שמחה עובדיה פתיה,
העידה כי בימי מלחמת העולם השנייה היה נוהג לומר את הפיוט בבכי מדי לילה ,בירושלים
ובקבר רחל ,עם תלמידיו ,כולם חגורי שק.

.4
“חסרה אני מילים ,אבל מוכרחה אני לכתוב ,מוכרחה ,רוצה
אני לבקשכם שלא תשכחו את המתים .רוצה אני להתחנן
בפניכם ולבקשכם בכל לשון של בקשה שתנקמו את נקמתנו”.
“רוצה אני שתקימו יד לנו – מצבה שתגיע עד השמים ,ציון
שיִ ראה אותו העולם כולו – פסל לא משיש ולא מאבן ,אלא
ממעשים טובים ,כי מאמינה אני באמונה שלמה ,שרק מצבה
כזאת עשויה להבטיח לכם ולילדיכם עתיד טוב יותר”.
(מיומנה של דוניה רוזן 23 ,ביוני )1943

דוניה רוזן ( )2007-1930נולדה בקוסוב שבגליציה .משפחתה נרצחה כולה בשואה ,והיא
הסתתרה לבדה ביער בהיותה בת  .12דוניה ניצלה בזכות אולינה הוריהורישין ,לימים חסידת
אומות העולם .את יומנה כתבה במחבוא ,בעזרת בדל עיפרון ופיסות נייר שאולינה השיגה
בעבורה .דוניה לא האמינה שתינצל ,וביקשה מאולינה שתמסור את יומנה ליהודי הראשון
שתפגוש אחרי המלחמה .לאחר השואה עלתה דוניה לישראל ועד מותה ניהלה את המחלקה
לחסידי אומות העולם ביד ושם.
פרימו לוי ( ,)1987-1919שנולד בטורינו שבאיטליה ,היה סופר וכימאי יהודי .שמו יצא לתהילה
בזכות יצירתו על השואה ובייחוד בזכות ספרו הזהו אדם? ,שמתאר את השנתיים שבהן שהה
במחנה העבודה אושוויץ מונוביץ .לוי מעיד בספר על הזוועות שביצעו הנאצים במהלך השואה.
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.5
“אויבנו האכזר ביקש לכלות כל זרענו חלילה ,ולא
כהמן יש”ו [יימח שמו וזכרו] שלא זכה לעשות אף
מעט מחפצו ורצונו ביהודים ,בימינו אלה היטלר יש”ו
כבר לקח תחת ידו כמעט כל יהודי אירופה והצליח
בהריגת כחמישה מליונים מבני עמנו”...
(מתוך מגילת המלחמה וישראל
מאת יצחק הלוי)

המגילה חוברה בקזבלנקה שבמרוקו בתום המלחמה ,בשנת תש”ה ( .)1945היא
כתובה בתבניתה של מגילת אסתר ומתארת את נס הצלתם של יהודי צפון אפריקה
בידי בנות הברית ,ואת האסון שפקד את יהדות אירופה.
ניצולים מאוזורקוב שבפולין באזכרה במחנה העקורים לנדסברג ,1947 ,ארכיון יד ושם

ב .קינה
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ֵא ֶּלה ֶאז ְְּכ ָרה וְ נַ ְפ ׁ ִשי ָעלַ י ֶא ׁ ְש ּ ְפכָ ה
ֵ .1אּלֶ ה ֶאזְ ּכְ ָרה

ֶאז ְְּכ ָרה ֶאת ַה ְ ּיה ּו ִדים ִּב ְתפ ּוצוֹ ֵת ֶיהם
ּובִ ְק ִהלּ וֹ ֵת ֶיהם,
ִמ ִּמז ְָרח ּו ִמ ַּמ ֲע ָרב,
ֵמ ֵאירוֹ ּ ָפהֵ ,מחוֹ ֵפי ַה ָ ּים ַה ִּתיכוֹ ן ּו ֵמ ַא ְרצוֹ ת ֲע ָרב,
ׁ ֶש ֻהכְ ֲחד ּו אוֹ ׁ ֶש ֶנ ֶּע ְקר ּו ִמ ְמקוֹ ָמם,
וְ ֶאת ַה ְּק ִהלּ וֹ ת וְ ַה ְ ּיה ּו ִדים ׁ ֶש ָע ְמד ּו לְ צַ ד ֲא ֵח ֶיהם
ִּבימוֹ ת ַה ֻח ְר ָּבן.

(יהודה חזק)

 .1העיר הקטנה וורונקה
“עיר קטנה וורונקה ,אבל מה יפה היא ומה
רב חנה! יכול אתה ,לכשתרצה ,לעבור את כל
העיר ,לארכה ולרחבה ,במשך חצי שעה .אין
לה לא מסילת ברזל ולא נמל של ים ,לא שאון
החיים ולא המונם ,אבל יש לה שני ירידים,
פעמים בשנה ,שכל עצמם לא נבראו אלא
בשביל היהודים ,למסחרם ולפרנסתם .עיר
קטנה ודלה ,אבל כנגד זה מלאה היא סיפורים
ואגדות נפלאים ,המושכים את הלב ,הנמסרים
מדור לדור ,איש מפי איש .אילו אמרתי לספר
לפניכם את כולם ,לא הייתי מספיק”.
“בוורונקה זו הקטנה היה אבי המיוחס והגביר
לאחריו ,גבאי ראשון לכל החברות – ‘רב נחום
בן-זאב’! ואנחנו ,בניו של רב נחום בן-זאב ,אף
אנו לא היינו קלי-ערך .בכל מוצאי שבת היו
עורכים בביתנו סעודת מלווי-מלכה לכל בני
העיר; בכל יום טוב היו בני העיר נכנסים אצלנו
לקדש על היין; את כל החדשות ,המתרחשות
בעולם ,היו מביאים אל ביתנו ומוציאים מביתנו;
כוס יין היו שותים על שולחננו ,את שבחי רבם
של חסידים היו מספרים בביתנו ,על ענייני
פוליטיקה היו משתאים אצלנו – הכל היה
אצלנו”...
(מתוך חיי אדם מאת שלום עליכם ,מיידיש י”ד ברקוביץ)

שלום עליכם (שלום [בן נחום] רבינוביץ’ )1916-1859 ,הוא מחשובי
הסופרים ביידיש .הוא נולד באזור קייב (כיום אוקראינה) ובילדותו למד
בתלמוד תורה .בצעירותו פרסם סיפורים קצרים ומאמרים ולאחר מכן גם
רומנים ומחזות ,רובם ביידיש ומיעוטם בעברית וברוסית .בעקבות מהפכת
 ,1905שהייתה מלווה בגל של פוגרומים ,היגר לארצות הברית .יצירותיו
ניחנו בהומור ,והן מביעות חמלה והזדהות עם יהודי העיירות לצד ביקורת
סאטירית עדינה עליהם.

קינה ֵ /א ֶּלה ֶאזְ ְּכ ָרה

המשתתפים מוזמנים
להציג את עצמם
בשמם ולאמר את
שמות הקהילות
וארצות המוצא של
משפחותיהם.

ֶאז ְְּכ ָרה ֶאת ֲאבו ֵֹתינ ּו וְ ִא ּמו ֵֹתינ ּו ,נָ ׁ ִשיםּ ְ ,גבָ ִרים וְ ַטף,
דּ וֹבְ ֵרי ָּכל הַ ּ ָׂשפוֹת וְ הַ ִּניבִ ים,
ׁ ֶש ִּק ּיְמ ּו ֶאת ַח ּיֵיהֶ ם ֵמאוֹת ַּב ּׁ ָשנִ ים –
ַח ּיִים ׁ ֶשל ֱאמ ּונָ ה ּו ׁ ְש ִמ ַירת ִמצְ ווֹת,
ַח ּיִים ׁ ֶשל ַּתלְ מ ּוד ּתו ָֹרה,
ַח ּיִים ׁ ֶשל ּ ִפ ּי ּוט ּו ָמס ֶֹרת,
ַח ּיִים ׁ ֶשל נִ ּג ּון ּו ְסע ּודוֹת ַחג,
ַח ּיִים ׁ ֶשל עַ ְרב ּות הֲ ָד ִדית וְ עֶ ז ְָרה,
ַח ּיִים ׁ ֶשל ַּכלְ ָּכלָ ה ּו ְמלָ אכָ ה,
ַח ּיִים ׁ ֶשל ַמדָּ ע וְ ָא ָּמנ ּות,
ַח ּיִים ׁ ֶשל ִּת ּק ּון ֶחבְ ָרה,
ַח ּיִים ׁ ֶשל ִי ּצ ּור וִ יצִ ָירה,
ַח ּיִים ׁ ֶשל ְּתפִ לּ וֹת לְ צִ יוֹן,
ַח ּיִים –
הֵ ם הַ ַּמ ָּסד לְ ִק ּי ּו ֵמנ ּו.

 .2בוורשה בפרוור נידח
ְבּוַ ְר ָשׁהְ ,בּ ַפ ְרוָ ר נִ ָדּח
ּוביִ ת ָשׁח.
ִבּ ָצּהָ ,ח ֵצר ַ
ָשׁם ּגָ ָרה ַהיַ לְ ָדּה ַאיֶּ לֶ ת
וְ יֵ ׁש לָ ּה ִׁש ְמ ִׁשיָּ ה ּכְ ַחלְ ֶחלֶ ת.
יח,
ָה ָאב נַ ָּפח ָשׁחֹור ִמ ִּפ ַ
ּיח.
יה ֹלא ַתנִ ַ
ָה ֵאם ֶָי ֶד ָ
גֹוחן
עּוע וְ ֵ
ַהגַ ּג ָר ַ
ּומ ַתּ ְח ָתּיו ִצּפֹור ַבּ ֵקּן.
ִ
ת-ע ָשׁן.
לַ ַבּיִ ת ֲא ֻר ַּב ָ
ִמ ָטּה ַבּ ַבּיִ ת וְ ֻשׁלְ ָחן.
יסה
ּומיִ ם לִ כְ ִב ָ
וְ ַצלָ ּחֹותִ ,ס ִירים ַ
יסה.
וְ גַ ם ִתּינֹוק ָבּ ֲע ִר ָ
וְ ַהיַּ ְל ָדּה ַאיֶּ ֶלת
ִעם ִׁש ְמ ִׁשיָּ ה ְכּ ַח ְל ֶח ֶלת.
שׁש
חּורה ַבּת ֵ ׁ
ְכּ ָבר ַבּ ָ
ִעם ַּת ְל ַּת ִלּים ָכּ ֵאׁש]...[ .
(מתוך הילדה אילת מאת קדיה מולודובסקי ,מיידיש
נתן אלתרמן)

קדיה מולודובסקי ( )1975-1894הייתה משוררת וסופרת יידית ילידת
פולין .ב 1935-היגרה לארצות הברית וחיה בניו יורק .היא התפרסמה
בזכות שירי הילדים רוויי ההומור שלה ,שעסקו בעולמם של ילדים
יהודים עניים אך מלאי שמחת חיים בוורשה לפני המלחמה .עד
השואה הייתה שירתה שמחה וקלילה ברובה אך לאחריה בלט בה
העיסוק בשואה ובמוות.
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“לפתע כל המקומות שבהם חיו היהודים במשך מאות שנים,
אפילו יותר מאלף שנים ,היו כלא היו .וחשבתי ,בעוד שנים
רבות ,זמן רב אחרי ההרג ,אולי ירצו היהודים לשמוע על
המקומות שנעלמו ,על החיים שהיו ואינם עוד”.
(רומן וישניאק)

רומן וישניאק ( )1990-1897היה צלם יהודי אמריקני ממוצא רוסי .בשנות השלושים ,כשגברה האנטישמיות
בגרמניה ,יצא וישניאק למסע במזרח אירופה ותיעד במצלמתו יהודים בכפרים ובגטאות עירוניים .רבות מהתמונות
צולמו בסתר ,לעתים ללא ידיעת המצולמים .לא פעם נתפס וישניאק בידי המשטרה ונעצר בעודו מצלם.

 .3שבת בסלוניקי
ביום שישי חוזרים כל הדייגים לסלוניקי.
בנמל ,על מרצפות הרציף הלוהטות משמש
נערמים הדגים בקשקשיהם הכסופים ומסביבם
נדחקים הקונים ,וכל אחד מתאמץ להשיג לו
לכבוד השבת את הדג היפה ביותר.
בערב שבת הכול הולכים לבתי הכנסת המרובים
שבעיר ,שכמה מהם אף עתיקים מאוד .הכול
לבושים בגדי חג – המבוגרים בלבוש ספרדי
מסורתי והצעירים בבגדים אירופיים .בשוב
הגברים מהתפילה מתיישבים לסעודת שבת.
בכל בית יהודי מוארים החלונות .זמירות עולות
ובוקעות לכבוד שבת המלכה ,יוצאות מבעד
לחלונות הפתוחים ומתנועעות על המים.
(מתוך "בסלוניקי ,רשמיו של הנוסע היהודי הגרמני
חזקל צבי קלצל")

קהילת סלוניקי ביוון ,שזכתה לכינוי "ירושלים דבלקן" היא מהעתיקות
והגדולות שבקהילות אירופה ,והיהודים היוו למעלה ממחצית תושביה.
בשבתות ובמועדי ישראל הושבתו ממלאכה בסלוניקי הנמל ועסקי
המסחר .ערב מלחמת העולם חיו בסלוניקי כשמונים אלף יהודים .למעלה
מששים אלף מהם ניספו בשואה ,רובם באושוויץ.

חתונה יהודית בבבית המשפט בווטרפורד ,אירלנד .ספטמבר 1901

אורתודוקסים יהודים בליאופולדשטדט ,וינה1915 .

קינה ֵ /א ֶּלה ֶאזְ ְּכ ָרה

“ורק עתה ,כשהטילו אותם לערימה אחת,
כשטאטאו אותם כדֹומן חּוצות ,את מנהלי הבנקים
מארמונותיהם בברלין ואת שמשי בית-הכנסת של
הקהילות הדתיות ,את הפרופסורים לפילוסופיה
מפאריס ואת רכבי-הכרכרות מרומניה ,את
שמשי-הטהרה בבית-העלמין ואת חתני פרס
נוּבל ,את זמרות הקונצרטים ואת המקוננות
בלוויות ,את הסופרים ואת מבשלי היי”ש ,את
הנגידים והדלפונים ,את הגדולים והקטנים ,את
האדוקים והחופשיים ,את המלווים-בריבית ואת
תלמידי-החכמים ,את הציונים ואת המתבוללים,
את האשכנזים והספרדים ,את הצדיקים והרשעים,
ומאחוריהם את החבורה הנבוכה שסברו כי ניצלו
מהקללה זה כבר ,המשומדים והמעורבים – רק
עתה נכפתה על היהודים ,לראשונה לאחר מאות
שנים ,שותפות מלאה ,שהם לא הרגישו בה זה
כבר ,השותפות החוזרת מאז יציאת-מצרים,
שותפות הגירוש”.
(מתוך הדפים החותמים את ספרו האחרון של סטפן צוויג,
העולם של אתמול)

סטפן צוויג ( )1942-1881היה סופר ומסאי יהודי יליד וינה שבאוסטריה .ספריו תורגמו
לשפות רבות וזכו לקהל קוראים עצום בין שתי מלחמות העולם .בתחילת שנות השלושים,
לאחר ששוטרים באו לחפש נשק בביתו שבווינה ,עבר ללונדון .לאחר מכן עבר עם אשתו
לניו יורק ומשם לברזיל .הרס אוסטריה ,ואירופה בכלל ,כמרכז אינטלקטואלי גרם לו לדיכאון
כבד .ב 1942-התאבד צוויג בברזיל עם אשתו.

העולם שהיה -
המשתתפים
מוזמנים
לחתום את חלק
“אלה אזכרה” בשיר
או בפיוט המעלה את
זכרה של קהילה.

 .4ברלין
“כשבאתי לעולם בשלהי  ,1897בחלק הישן של ברלין ,כבר
ישבה משפחתי בברלין שלושה דורות .למשפחת אבי היו בתי
דפוס .היינו מספר משפחות עשירות (כולל גם ‘משרתיהן’
הרבים עד מאוד) ,והמשפחה עשתה את כל כברת הדרך
מאורח-החיים היהודי-האורתודוכסי המסורתי עד התבוללות
קיצונית .בעודנו נערים הוביל אותנו אבא באחד הימים אל
הבית שבו התגוררה סבתא וניהלה מסעדה יהודית .מהמטבח
הכשר לא נותר אצלנו שריד .מטקסי הדת נשמרו אצלנו
בחגיגות משפחה רק לילות שבת וליל הסדר .הקידוש נעשה
בניגון מסורתי מבית סבא ,אך הובן רק באופן חלקי”.
(מתוך מברלין לירושלים :זכרונות נעורים
מאת גרשם שלום)

גרשם (גרהרד) שלום ( ,)1982-1897יליד ברלין ,היה מגדולי חוקרי הקבלה והמיסטיקה
היהודית .שלום עלה לארץ ישראל בשנת  1923והשתלב בסגל ההוראה של האוניברסיטה
העברית בירושלים .הוא הקדיש את מרבית חייו לחקר המיסטיקה היהודית ופרסם מחקרים
רבים על ספר הזוהר ,על השבתאות ועל הקבלה הלוריאנית.

 .5קהיר
“אותה שנה קנה לי אבא ‘הגדה’ ,וכאשר הפכתי את הדפים
והסתכלתי בתמונות ,סיפר לי את סיפורנו .מה מוזר היה
לחשוב שכולנו היינו במצרים לפני זמן רב ,רב מאוד ,בימים
שנבנו הפירמידות ,אותם שלושת המשולשים הוורודים
שהייתי רואה מן המרפסת שלי ,מעבר לנילוס .וכשהיינו
משחקות ב’קלאס’ על שפת הנהר ,אולי במקום זה ממש,
למטה מרציף האבן ,מצאה בת פרעה את משה בתיבתו
הקטנה ,בין קני-הסוף של הנילוס”.
(מתוך ממזרח שמש מאת ז’קלין כהנוב)

ז’קלין כהנוב (שוחט) ( )1979-1917הייתה סופרת ,מבקרת ספרות ומסאית .כהנוב נולדה בקהיר
ונדדה בחייה בין מצרים ,ארצות הברית ,צרפת וישראל .לישראל הגיעה בשנת  1954וחייתה
בה עד מותה .כהנוב כתבה יצירות ספרותיות שזיכו אותה בפרסים ,ועסקה בביקורת הספרות
ובכתיבה מסאית בנושאים אישיים-אוטוביוגרפיים ,חברתיים ,תרבותיים ופוליטיים.
מוזיקאים יהודים ברוהטין ,אוקראינה1912 .

17

18

חלק ראשון

האחריות לזכור

י-ר ַחק ִמ ֶּמ ִּני
ל-א ֶּלה ֲאנִ י בוֹ כִ ָ ּיהֵ ,עינִ י ֵעינִ י י ְֹר ָדה ַּמיִ ם ִּכ ָ
ַע ֵ
מ יםִּ ,כ י גָ בַ ר אוֹ יֵ ב (איכה ,א טז)
ְמנַ ֵחםֵ ,מ ׁ ִשיב נַ ְפ ׁ ִשי; ָהי ּו בָ נַ י ׁשוֹ ֵמ ִ
בֹוכּיָ ה
ַ .2על ֵא ֶּלה ֲאנִ י ִ

וְ גַ ם ִאם ֵאין לִ י ִמ ִּלים וְ גַ ם ִאם י ֵׁש לָ ְך ְמעַ ט,
ְּבקֹצֶ ר י ֵָדינ ּוְּ ,בקֹצֶ ר שָׂ פָ ה,
נְ בַ ּ ֵטא ֶאת ְקצֵ ה ָקצֵ ה ּו
ׁ ֶשל הָ ֶרצַ ח הַ ָ ּגדוֹל ׁ ֶש ּי ְָדעָ ה הָ ֱאנו ֹׁש ּות.
נַ ז ְִּכיר ְּב ֵאלֶ ם שְׂ פָ ֵתינ ּו ַרק ְמעַ ט ִמ ּיַם הַ ּי ִּס ּו ִרים,
ֶאת ָמה ׁ ֶש ֵּמעֵ בֶ ר לְ כָ ל שָׂ פָ ה.

“שאלה‘ :כמה נהרגו?’
תשובה‘ :שישה מיליונים’.
שאלה‘ :האם זה הרבה?’
תשובה‘ :כן ,הרבה’.
אך הנה תשובה שונה:
‘תאר לעצמך כאילו כל מילה בתורה מסמלת שם של
יהודי שנרצח בשואה .שלא כמו התורה שאותה אנחנו
קוראים לפי המסורת מההתחלה ועד הסוף ,במשך
שנה אחת ,את ספר השמות הקדוש הזה יארך לקרוא
שבעים וחמש שנים’.
והנה תשובה אחרת:
‘תאר לך טור אנשים שבו כל אחד עומד במרחק מטר
מרעהו .הטור מתחיל בירושלים ,נמשך בין עצי הזית
של הרי יהודה ,יורד אל פרדסי ההדרים בשרון ,מגיע
לחוף הים ,נכנס למים ,והולך ליד קפריסין וכרתים,
לּפלֹוּפֹונֶ ס ,חוצה את יוון העתיקה ,נכנס שוב לים
מגיע ֶ
במערב ,יוצא ליד רומא העתיקה .טור אינסופי זה של
יהודים צעירים וקשישים ,העומדים שם במרחק מטר
איש מרעהו פונה עכשיו צפונה לחצות את האלפים
ומגיע למה שהיה הרייך הגרמני ,עדיין צפוף ומתפתל,
ומוצא עצמו לבסוף בשערי אושוויץ ,ומשם – ממש לא
יאומן – מתעקל הטור דרך אירופה העקובה מדם כל
הדרך חזרה לירושלים ,מעגל האנשים נסגר .מספרם
– שישה מיליונים’”.
(מתוך השואה – רעידת אדם :על תעתועי הזכרון המחבלים בזכר השואה
מאת שלמה ברזניץ)

יהודים חסרי בית לאחר הפרעות בסלוניקי ,יון.1931 .

שלמה (יוראי) ברזניץ נולד ב 1936-בברטיסלבה שבסלובקיה .הוא משמש פרופסור
לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה ובעברו היה חבר כנסת .בהיותו בן  ,8כשסלובקיה
נכבשה בידי הגרמנים ,הוריו הכניסוהו למנזר כדי להציל את חייו .ברזניץ זכה
להגנת אנשי המנזר בזכות זיכרונו יוצא הדופן ,אשר אפשר לו לצטט בעל פה
תפילות נוצריות.

בֹוכּיָ ה
ל-א ֶּלה ֲאנִ י ִ
קינה ַ /ע ֵ

המשתתפים
יקראו עדויות על
פי בחירתם .אם
בהמשך תשמע
עדות ניתן לעבור
ישירות ל״יזכור״.

עַ ל ֵא ֶּלה ֲאנִ י בּ וֹכִ ּיָה:
עַ ל הו ִֹרים ׁ ֶש ִּנ ְרצְ ח ּו,
עַ ל ַא ִחיםֲ ,א ָחיוֹת,
עַ ל יְלָ ִדים ׁ ֶש ָחלְ מ ּו.

עַ ל ֵא ֶּלה ֲאנִ י בּ וֹכִ ּיָה:
עַ ל ָא ָדם ,עוֹלָ מ ֹו וְ סוֹדוֹ,
עַ ל ָא ָדם וְ ַאהֲ בו ָֹתיו ,יֵא ּו ׁש ֹו וַ ֲחלוֹמוֹ,
עַ ל ָא ָדם וְ ַתלְ מ ּודוַֹ ,מעֲ שָׂ יו ּוכְ ֵאבוֹ,
עַ ל ָא ָדם וְ זִכְ רוֹנו ָֹתיוָּ ,כעֲ ס ֹו ּוצְ חוֹקוֹ,
עַ ל ָא ָדם וְ ַח ּיָיו.

עַ ל ֵא ֶּלה ֲאנִ י בּ וֹכִ ּיָה:
עַ ל ַּביִת ׁ ֶש ָח ַרב,
עַ ל ׁ ְשכֵ נִ ים ׁ ֶש ָּבגְ ד ּו,
עַ ל ְרחוֹב ׁ ֶש ִּמ ֶּמ ּנ ּו ג ְֹר ׁש ּו,
עַ ל ָּב ֵּתי ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶש ֻּנ ְּתצ ּו,
עַ ל עַ ם ׁ ָשלֵ ם ׁ ֶש ַח ּיָיו נִ ְר ְמס ּו.

 .1אווה ,בת 13
“יומני היקר ,אנחנו נמצאים פה חמישה ימים,
אבל נדמה לי שחלפו חמש שנים .אני לא יודעת
במה להתחיל ,כי כל כך הרבה דברים נוראים קרו
מאז הפעם האחרונה שכתבתי לך .קודם כל ,גמרו
לבנות את החומה ואיש אינו יוצא או בא .מהיום,
יומני היקר ,איננו חיים בגטו אלא במחנה-גטו ,ועל
כל בית תלויה מודעה שבה כתוב בדיוק מה אסור
לנו לעשות .למעשה ,הכל אסור ,אבל הבעיה היא
עברה הוא מוות .לא כתוב אם
שהעונש על כל ֵ
העונש הזה נועד לילדים ,אבל אני מניחה שהוא
חל גם עלינו”.
(מתוך יומנה של אווה הימאן)

אווה הימאן ( )1944-1931תיארה ביומנה את חייה בחודשים שלפני רצח
יהודי העיר נאגיוואראד שבהונגריה .עם חיסול הגטו שבו נכלאו יהודי העיר
שולחה אווה לאושוויץ ונרצחה שם.

 .2יצחק ,בן 15
“אתה נתקל במחסום .אני מרגיש שגזלו ממני
את חירותי ,את ביתי ,ואת רחובותיה המוכרים
של וילנה ,האהובים עליי כל כך .נותקתי מכל
היקר לי”.
(מתוך יומנו של נער מווילנה
מאת יצחק רודאשבסקי)

הנער יצחק רודאשבסקי כתב יומן בשנים  ,1943—1941בעת ששהה בגטו
וילנה .לאחר חיסול הגטו הסתתר עם משפחתו ,אך המחבוא התגלה לאחר
שבועיים ודייריו הובלו לפונאר ,פרוור של וילנה ,ונורו שם למוות .בת דודתו
שרה וולושין הייתה היחידה שהצליחה להימלט .היא מצאה את היומן
והביאה לפרסומו.

חיילים גרמנים מרכזים תושבים יהודים באושוויינצ’ים ,פולין1941 .
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ְל ָכל ִאיׁש יֵ ׁש ֵשׁם  /זלדה
ְל ָכל ִאיׁש יֵ ׁש ֵ ׁשם
ֹלהים
ֶ ׁש ָּנ ַתן לֹו ֱא ִ
וְ נָ ְתנּו לֹו ָא ִביו וְ ִאּמֹו

ְל ָכל ִאיׁש יֵ ׁש ֵ ׁשם
ֶ ׁשּנָ ְתנּו לֹו ֲח ָט ָאיו
יהתֹו
וְ נָ ְתנָ ה לֹו ְּכ ִמ ָ

ְל ָכל ִאיׁש יֵ ׁש ֵ ׁשם
קֹומתֹו וְ א ֶֹפן
ֶ ׁש ָּנ ְתנּו לֹו ָ
ִחּיּוכֹו
וְ נָ ַתן לֹו ָה ָא ִריג

ְל ָכל ִאיׁש יֵ ׁש ֵ ׁשם
ֶ ׁשּנָ ְתנּו לו ׂשֹונְ ָאיו
וְ נָ ְתנָ ה לֹו ַא ֲה ָבתֹו

ְל ָכל ִאיׁש יֵ ׁש ֵ ׁשם
ֶ ׁשּנָ ְתנּו לֹו ֶה ָה ִרים
וְ נָ ְתנּו לֹו ְּכ ָת ָליו
ְל ָכל ִאיׁש יֵ ׁש ֵׁשם
ֶׁשּנָ ְתנּו לֹו ַה ַּמּזָ לֹות
וְ נָ ְתנּו לֹו ְׁש ֵכנָ יו

ְל ָכל ִאיׁש יֵ ׁש ֵ ׁשם
ֶ ׁשּנָ ְתנּו לֹו ַח ָּגיו
אכתֹו
וְ נָ ְתנָ ה לֹו ְמ ַל ְ
ְל ָכל ִאיׁש יֵ ׁש ֵׁשם
ֶׁשּנָ ְתנּו לֹו ְּתקּופֹות ַה ָּׁשנָ ה
וְ נָ ַתן לֹו ִעוְ רֹונֹו
ְל ָכל ִאיׁש יֵ ׁש ֵׁשם
ֶׁשּנָ ַתן לֹו ַהּיָ ם
וְ נָ ַתן לֹו מֹותו.

אפשרות:
שירה או נגינה.

המשוררת זלדה (שיינא זלדה שניאורסון-מישקובסקי )1984-1914 ,נולדה באוקראינה ,גדלה
בחצר חב”דית ועלתה עם משפחתה לארץ ישראל בשנת  .1926זלדה הייתה בת דודתו הצעירה
של הרב מנחם מנדל שניאורסון (הרבי מלובביץ’) .השפעת החסידות ניכרת בשיריה ,המאופיינים
באווירה של חתירה לנשגב .השיר מתבסס על מאמר חז”ל במדרש תנחומא ,פרשת ויקהל סימן
א“ :את מוצא שלשה שמות נקראו לו לאדם ,אחד מה שקוראים לו אביו ואמו ,ואחד מה שקוראין
לו בני אדם ,ואחד מה שקונה הוא לעצמו .טוב מכולן מה שקונה הוא לעצמו”.

 .3יעקב ,בן 17
“תחילה היינו חייבים לפשוט את כל בגדינו .הבגדים
הושלכו לצד אחד והנעליים לערימה אחרת ,ונכנסנו
לתוך החדר הסמוך עירומים כביום היוולדנו .כאן ניתן
לנו המספר .ה’לאגר פיהרר’ – מפקד מחנה הריכוז – אמר
לנו‘ :מהיום והלאה כולכם מספרים .אין לכם שם .אין לכם
זהות .אין לכם מוצא .כל שיש לכם הוא מספר .מלבד
המספר הזה ,אין לכם דבר’”.
(מתוך מהיום אין לכם שם מאת יעקב)

 .4חיון חיון
“ריכזו את כל היהודים ,ולקחו אותם לאזור ג’אדו ,שזה
נמצא למעלה מאלף קילומטרים מאתנו .נסענו במשאיות
עמוסות עד אפס מקום .לקח שבוע ימים .לברוח אף
אחד לא רוצה ,לאן תברח במדבר? ליוו אותנו איטלקים
וגרמנים .כשנכנסו דבר ראשון עשו די-די-טי .הכניסו
אותנו ערומים לגמרי .ואצלנו זה היה דבר גנאי כזה ,שילד
יהיה ערום על יד אבא שלו ורואה את אבא שלו ערום.
היו צריפים של מחנה צבא ,והכניסו אנשים שמה .לפי
גודל המשפחה ככה וככה סנטימטרים רצפה .ושמיכה
בין משפחה למשפחה ,וככה היו ארבעה טורים .היה רעב
גדול .היגיינה מתחת לאפס .ומחלות איומות .המוות היה
יותר טוב מאשר חיים”.
(עדותו של חיון חיון)

חיון חיון נולד בעיר דרנה שבלוב בשנת  .1933במאי  ,1942בהיותו בן תשע ,נשלח חיון עם
משפחתו ,ועם עוד  2,600יהודים תושבי האזור ,למחנה ג’אדו שהוקם בלוב תחת שלטון
גרמניה הנאצית .עד ינואר  1943שהה חיון במחנה ,תחת פיקוד איטלקי ,ולאחר כיבוש
המחנה על ידי הצבא הבריטי נותר בו עוד כמה חודשים לצורך שיקום .בשנת  1949עלה
חיון לישראל .בעדותו ,שניתנה ליד ושם בשנת  ,1995הוא מתאר את החוויות הקשות
שחוו היהודים במחנה.

בֹוכּיָ ה
ל-א ֶּלה ֲאנִ י ִ
קינה ַ /ע ֵ

 .5פרימו לוי

יִ זְ ּכֹר

בית הכנסת הגדול בלודמיר ,ווהלין,
אוקראינה .צולם בין השנים .1924-1921

המשתתפים יזכירו
שמות של קרובים
או של דמויות
משמעותיות להם
שנספו בשואה או
ששרדו,יזכירו שמות
של בני משפחה
שנעקרו  -וידליקו נר
זיכרון.

ִיזְכּ ֹר אֱ לֹהִ ים/עַ ם י ְִש ָׂראֵ לִ /נ ְזכּׂר
אֶ ת נ ׁ ְִשמוֹת אֲ חֵ ינ ּו ְּבנֵי י ְִש ָׂראֵ ל,
חַ לְ לֵ י הַ ּׁשוֹאָ ה וְ גִ בּ ו ֶֹריהָ ,
נ ׁ ְִשמוֹת ׁ ִש ּׁ ָשה ִמילְ י ֹונִים
ׁ ֶשה ּו ְמת ּו וְ נֶהֶ ְרג ּו וְ נֶחְ נְק ּו וְ נ ְִק ְּבר ּו חַ ּיִים,
וְ אֶ ת ְקהִ לּ וֹת הַ ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ּנֶחְ ְרב ּו.
ִיזְכּ ֹר אֱ לֹהִ ים
אֶ ת עֲ ֵק ַדת
ׁ ְשאַ ר ְקדו ׁ ֵֹשי ִי ְׂש ָראֵ ל
וְ גִ בּ ו ָֹריו
ִמ ֵימי עוֹלָ ם,
הַ ּנֶאֱ הָ בִ ים וְ הַ ּנְעִ ִימים
ְּבחַ ּיֵיהֶ ם ּובְ מו ָֹתם לֹא נִפְ ָרד ּו.
יָנ ּוח ּו ְּב ׁ ָשלוֹם עַ ל ִמ ׁ ְש ְּכבו ָֹתם,
ֹאמר אָ ֵמן.
וְ נ ַ

נְ ַס ֵ ּים ֶאת הַ ִּקינָ ה
ִּב ׁ ְש ִת ָיקה

“עתה הבנו ששפת אנוש דלה לבטא
את העלבון הצורב .את אובדן צלם
אנוש .המציאות נגלתה לעינינו כהוויתה
בשבריר שנייה ,כמעט במחזה נבואה:
עד התחתית הגענו ,לשפל המדרגה,
למטה מזה אי אפשר לרדת .לא נותר
לנו כל מאום :לקחו את הבגדים ,את
הנעלים ,ואף את שערותינו לא הותירו
לנו .אם נדבר לא יקשיבו לדברינו,
ואם יקשיבו לא יבינו .עוד מעט גם
את שמותינו יטלו .אם בכל זאת נרצה
לשמור עליהם ,יהיה עלינו לאזור את
כל כוחותינו כדי שישרוד דבר-מה
מאיתנו .דבר ממה שהיינו”.
(מתוך הזהו אדם)

ָּ .6כתּוב ְּב ִע ָּפרו ׂן ַּב ָּקרו ׂן
ֶה ָחתּום  /דן פגיס
לֹוח ַה ֶּזה
ש ַ
ָּכאן ַּב ִּמ ְ ׁ
ֲאנִ י ַח ָּוה
ִעם ֶה ֶבל ְּבנִ י
ִאם ִּת ְראּו ֶאת ְּבנִ י ַה ָּגדֹול
ַקיִ ן ֶּבן ָא ָדם
ש ֲאנִ י
ַּת ִּגידּו לֹו ֶ ׁ
דן פגיס ( )1986-1930היה משורר ,מתרגם וחוקר של שירת
ימי הביניים .הוא נולד ברדאוץ שברומניה וגורש בהיותו בן 11
עם סבו וסבתו למחנות עבודה בטרנסניסְט ְרִּי ָה במסע מוות
שבו נספו רוב רובם של המשתתפים .פגיס הגיע לישראל
אחרי השואה .הוא פרסם שישה קובצי שירה וספרי מחקר
ועיון.
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ְר ֵאה נָ ַת ִּתי לְ ָפנֶ ָיך ַה ּיוֹ ם ֶאת ַה ַח ִ ּיים וְ ֶאת ַה ּטוֹ ב
ה ָרע (דברים ל ,טו)
וְ ֶאת ַה ָּמוֶ ת וְ ֶאת ָ

נַ יְ ׁ ִשיר ַמ ָּבט ֶאל ְּתהוֹ ם ָהר ַֹע ָה ֱאנוֹ ׁ ִשי,
ָאז וְ ַע ָּתה.
ֻעבְ ָ ּדה :בְ ִאבְ ח ּון ּ ְפ ִסיכִ ַיא ְט ִרי ׁ ֶש ַּנ ֲעשָׂ ה לְ ַאנְ ׁ ֵשי
ָה ַאיְ ינְ זַצְ גְ ר ּו ּ ֶפן (יְ ִחידוֹ ת ַה ִח ּס ּול ׁ ֶשל ָה ֵאס ֵאס)
ְּב ִמ ְס ֶג ֶּרת ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי נִ ֶירנְ ֶּב ְרגָּ ,כל ַה ִּנבְ ָד ִקים
נִ ְמצְ א ּו נוֹ ְר ָמלִ ים.

ֵ .1עדּות  /דן פגיס
ֹלא ֹלאֵ :הם ְּב ֶה ְח ֵלט
י-א ָדםַ :מ ִּדיםַ ,מּגָ ַפיִ ם.
ָהיּו ְּבנֵ ָ
ֵאיְך ְל ַה ְס ִּבירֵ .הם נִ ְב ְראּו ְּב ֶצ ֶלם.
יתי ֵצל.
ֲאנִ י ָהיִ ִ
ּבֹורא ַא ֵחר.
ִלי ָהיָ ה ֵ
וְ הּוא ְּב ַח ְסּדֹו ֹלא ִה ְׁש ִאיר ִּבי ָמה ֶׁשּיָ מּות.
יתי ַק ִּלילָּ ,כחֹל,
ּוב ַר ְח ִּתי ֵא ָליוָ ,ע ִל ִ
ָ
אֹומרִ :מ ְתנַ ֵּצל:
יתי ֵ
ְמפֻ ּיָ סָ ,היִ ִ
ָע ָׁשן ֶאל ָע ָׁשן ּכֹל יָ כֹול
ּודמּות.
ֶׁש ֵאין לֹו ּגּוף ְ

הרוע ְ /ר ֵאה נָ ַת ִתּי

דֹולף ַאיְ ְכ ָמן  /לאונרד כהן
ָּכל ֶׁשּיֵ ׁש ָל ַד ַעת ַעל ָא ְ

 .2האלפיניסטים של הרוע

ֵעינַ יִ םֵּ ...בינֹונִ ּיֹות
ֵׂש ָערֵּ ...בינֹונִ י
ִמ ְׁש ָקלְ ...ממֻ ָּצע
ּג ַֹבּהְ ...ממֻ ָּצע
ִס ָּמנִ ים ְמי ָֻח ִדיםֵ ...אין
ִמ ְס ַּפר ֶא ְצ ָּבעֹותֶ ...ע ֶׂשר
ִמ ְס ַּפר ְּבהֹונֹותֶ ...ע ֶׂשר
ִאינְ ֶט ִליגֶ נְ ְציָ הְ ...ממֻ ַּצ ַעת
יתם?
ְל ָמה ִצ ִּפ ֶ
ְט ָפ ִרים?
נִ ִיבים ְמגֻ ָּד ִלים?
ִריר יָ רֹק?
ֵטרּוף?

“כולנו כנראה נגועים באדישות .רבים מאתנו
אשמים באנוכיות .קהות חושים ,לעומת זאת,
אינה נפוצה כל כך; ככל שנגביה בטיפוסנו,
כך ינשרו יותר ויותר מאתנו .כל אחד מאתנו
מסוגל לבצע עוול ורבים מסוגלים להיות
נבזיים למדיי .אך אין בכך כדי ללמד דבר
וחצי דבר על יכולתנו לבצע רצח ,לא כל
שכן רצח המוני ,ולא כל שכן שואה .זדים
אינם נבראים יש מאין ,הם מחליטים על כך.
בדרך מן השנאה ליהודים אל הגירוש הכולל
של היהודים אל מותם היו הרבה נקודות שבהן
היה צריך להחליט אם להמשיך .ההחלטה
להפוך לרוצחים לא הייתה חד פעמית אלא
דרך ארוכה ומייגעת ,רצופת תמרורי אזהרה
ודגלים שחורים .כמו שאין אדם מגיע לראש
הר האוורסט בהיסח הדעת ,כך לא הגיעו
אייכמן ושכמותו לרצח היהודים בטעות ,לא
בהיסח הדעת ,לא בציות עיוור לפקודות ,ולא
בעבודה של ברגים קטנים במכונה גדולה.
הם עבדו קשה ,השקיעו מחשבה ,יוזמה,
מרץ ,והרבה מאמצים ,שנמשכו שנים .הם
היו האלפיניסטים של הרוע”.

לאונרד כהן ( )2016-1934היה סופר ,משורר ,מלחין וזמר .כהן נולד בקנדה למשפחה יהודית ממוצא פולני-ליטאי.
השיר נכתב והולחן על ידיו ב ,1964-לאחר שחנה ארנדט כתבה בספרה אייכמן בירושלים שהיו רבים כאייכמן,
ושהנורמליות שלו ושל אחרים שנהגו כמוהו מבעיתה יותר מכל הזוועות יחד .השיר פורסם בקובץ שיריו Flowers
.for Hitler

“יש לנו אשליה שהקו בין רע לטוב הוא בלתי עביר .בצד אחד
ניצבים האנשים הרעים ובצד השני ,הטוב ,אנו ומשפחותינו
וחברים .מחקרים פסיכולוגיים מראים שזו אשליה .הקו בין
טוב לרע איננו חיצוני אלא ‘עובר באמצעו של כל לב אנושי’.
כל אדם מושפע גם מהמצב שבו הוא נמצא ,ובאופן עמוק
יותר מהמערכת שיצרה את המצב הזה .אנחנו צריכים להתחיל
לחשוב ברמה המערכתית ,הדתית ,התרבותית”.
(פיליפ זימברדו בריאיון לכלכליסט)18.3.2010 ,

פיליפ זימברדו (נולד ב )1933-היה ראש צוות החוקרים בניסוי הכלא של סטנפורד .בניסוי ,שדימה תנאי כלא ,חולקו
סטודנטים באקראי לתפקיד “אסיר” או “סוהר” .בין ה”סוהרים” ל”אסירים” התפתחו יחסי אלימות והתעללות.
הניסוי הופסק לאחר שישה ימים ,כשהדברים יצאו מכלל שליטה.

(מתוך הביורוקרטים של היטלר מאת יעקב לזוביק)

יעקב לזוביק (נולד ב )1957-הוא חוקר שואה .בעבר היה מנהל ארכיון
יד ושם .לזוביק ,שנולד בגרמניה ,טען בספרו ,שפורסם ב ,2001-כי
רצח יהודי אירופה לא בוצע בהיסח הדעת ואף לא מתוך ציות עיוור
למפקדים או סגידה למנהיג כריזמטי .אייכמן ועמיתיו ,טען לזוביק,
הוציאו לפועל את “הפתרון הסופי” משום ששנאו יהודים ,והם הבינו
את מלוא המשמעות של מעשיהם.
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וְ נִ זְכּ ֹר ֶאת כּ וֹ חוֹ ׁ ֶשל ָהר ַֹע לְ ַה ֵּל ְך ֵא ִימים
וְ ֶק ֶסםָ ,אז וְ ַע ָּתהֶ ,את יְ כָ לְ ּתוֹ לְ ַחלְ ֵחל
ְּב ַת ְח ּפוֹ שׂ וֹ ָתיו ַה ּׁשוֹ נוֹ ת ֶאל נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו,
ְּביוֹ ְד ִעין אוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ְּביוֹ ְד ִעין.

.1
“כח המשיכה של הנאציזם היה טמון בכוחם של
רגשות דימויים ותעתועי דמיון .הנאציזם ירד
מן הבימה ,אך הדיבוק שהוא מהווה לדמיון
בימינו ,משחזר אותו בלי הרף”.
(מתוך קיטש ומוות :על השתקפות הנאציזם מאת שאול
פרידלנדר)

שאול פרידלנדר (נולד ב )1932-הוא היסטוריון ,חוקר שואה .פרידלנדר נולד
בפראג ,ולאחר כיבוש צ’כוסלובקיה במרץ  1939ברח עם הוריו לצרפת.
כשהחלה השמדת יהודי צרפת ,הוריו הפקידו אותו במנזר כדי להציל את חייו.
הוא גדל כקתולי ואף הוכשר לכמורה .לאחר המלחמה החל לחזור בהדרגה
ליהדותו וב 1948-עלה לישראל.

.2
״האם ייתכן שמוזיאון אושוויץ ,למרות כוונותיו
האציליות ,מעמיד אנדרטה לגאונות של הרוע?
במסלול הביקור ,בין ביתני העינוי ושבילי המוות,
נדמה היה לי לרגע שאני חלק מקהל הצובאים
על מופעי המסורת הארוכה של הצגות הגיהינום,
של מרתפי העינויים ,של ביתני הפחד והאימים
בירידי השעשועים ,מופעים הממשיכים וסוחפים
המונים לתעשיית האלימות גם אחרי אושוויץ ,אחרי
רואנדה ודארפור ,וגם אחרי  11בספטמבר ,כמו
מופע האלימות של דאע״ש המופץ באינטרנט”.
“את אושוויץ לא הקים אלוהים ולא ברא השטן.
את אושוויץ בנה האדם ,ועונו בו עד מוות בני אדם.
בזירת ההשמדה והרוע התגלה האדם ,בשפלותו
ובגבהיו”.
(מתוך מול פני הרוע מאת מיכל גוברין)

מיכל גוברין (נולדה ב )1950-היא סופרת ,משוררת ובמאית .אביה היה איש
העלייה השלישית .אמה ,ניצולת מחנות המוות ,איבדה בשואה את בעלה
הראשון ואת בנה.

הרוע ְ /ר ֵאה נָ ַת ִתּי
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ּוב ַה ְל ָעגָ תֹו.
נֹועדּו ְל ַסּיֵ ַע ָּב ֲע ִמ ָידה מּול ְּפנֵ י ָהר ַֹע ְ
אֹותם יָ ִמים וְ ֲ
נְ ַס ֵּפר ּגַ ם ְּב ִדיחֹות ֶׁש ָרוְ חּו ְּב ָ
גם מתוך מחשכי
הייסורים זהרו
ניצוצות של צחוק
ואופטימיות ,שהיו
ביטויי התנגדות
לניסיון לשלול
מהיהודים את צלם
האנוש.
הבדיחות מופיעות
בספר מבעד
לדמעות :הומור
יהודי תחת השלטון
הנאצי בעריכת
איתמר לוין –
עיתונאי ,סופר
וחוקר שואה .בספר
מקובצים טקסטים
הומוריסטיים
מתקופת השואה.

אספסוף נאצי מקיף יהודי זקן ושואל אותו“ :מי אחראי למלחמה?”
היהודי הזקן עונה :היהודים ורוכבי האופניים.
נדהם האספסוף“ :למה רוכבי האופניים?!”
עונה היהודי“ :למה היהודים?”
יהודי הולך ברחוב בברלין ונתקל בטעות בהיטלר.
“חזיר!” שואג היטלר.
“אפשטיין” ,מציג גם היהודי את עצמו ,וקד קידה.
היטלר הזועם מבקש שהאדם האחראי לבדיחות עליו יובא לפניו .כמה שבועות
לאחר מכן מביא שוטר את קאופמן היהודי לפני היטלר.
מה שמך? שואל היטלר.
“קאופמן”.
“אתה אחראי לבדיחה עליי ועל החזיר?”
“כן”.
“ועל הבדיחה שביום שאני אמות יהיה חג ליהודים?”
“כן ,גם זו שלי”.
“ומה עם הבדיחה על היהודי שבא אלי במועל יד כדי להגיד לי שהטינוף אצלי
כבר הגיע עד כאן?”
“כן ,גם זו שלי”.
“איך אתה מעז לספר את הבדיחות הללו? אתה לא יודע מי אני? אני הפירר של
הרייך השלישי ,המנהיג של מיליוני גרמנים!”
“לבדיחה הזו אני לא אחראי”.

הורדת מעפילים מהאונייה “האומות המאוחדות” בחוף נהריה .ינואר1948 ,

ְ“ר ֵאה נָ ַת ִּתי לְ ָפנֶ ָיך ַה ּיוֹ ם ֶאת ַה ַח ִ ּיים וְ ֶאת ַה ּטוֹ ב,
ח ִ ּיים” (דברים ל טו)
וְ ֶאת ַה ָּמוֶ ת וְ ֶאת ָה ָרעּ ...ובָ ַח ְר ָּת ַּב ַ

??????

ד.העמידה נגד:
להיות איש
וב ְמקֹום ֶש ֵׁאין ֲאנָ ִשׁים
ִ

ִה ְשׁ ַׁתּ ֵדּל לִ ְהיֹות ִאיׁש
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ובִ ְמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין ֲאנָ ׁ ִשים ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּדל לִ ְהיוֹ ת ִא ׁיש
המשתתפים יקראו
ברצף את העמודה
המרכזית .אחר כך
יַ חלקו סיפורים
משפחתיים ועדויות
שהותירו בהם חותם
בנושא העמידה כנגד,
או יקראו מהמקורות
על פי בחירת המנחה.
הסיפורים והעדויות
יסופרו זה אחר זה

(משנה מסכת אבות ב ,ה)

 .1מי האיש

לְ נוֹ כַ ח ּ ְפנֵ י ָהר ַֹע ,לְ מ ּול
ָה ַאכְ ז ִָר ּי ּותָ ,ה ֶרצַ חַ ,ה ַה ׁ ְש ָמ ָדה
ּו ְמ ִח ַיקת ָה ָא ָדם,
ְּבלֵ ב ח ֶֹסר ָהאוֹ נִ ים ַה ֻּמ ְחלָ ט,
ִה ְת ַ ּגלּ ּו ַ ּד ְרכֵ י ֲע ִמ ָידה
וְ ִה ְתקוֹ ְממ ּות ׁ ֶש ָּב ֵהן ֲאנָ ׁ ִשים,
נָ ׁ ִשים וִ ילָ ִדים,
ְּבנֵ י ָה ָעם ַה ְ ּיה ּו ִדי וַ ֲח ִס ֵידי ֻא ּמוֹ ת
ָהעוֹ לָ ם,
ׁ ָש ְמר ּו ַעל צֶ לֶ ם ָה ָא ָדם.

“זיכרונות המלחמה ,מלחמת העולם השנייה – אני מקווה שזה לא
יפתיע אתכם – הזיכרונות האלה קשורים אצלי בהרבה אהבה .אין-סוף
אהבה .מי שהיה בגטו וראה איך אימהות מגוננות על ילדיהן ,אימהות
לא אוכלות ורק מאכילות ,איך נערים ליוו את הוריהם כדי לא להשאיר
אותם לבד ,והגנו עליהם עד לרגע האחרון .כשאני שואל את עצמי
מאין נובעים הכוחות לכתוב ,זה לא מתוך מראות הזוועה אלא מתוך
מראות האהבה שהיו שם בכל מקום .העולם שלי לא נשאר בדמות
תליין ,העולם שלי לא נשאר בדמות הרוע שאי-אפשר לתקן אותו,
הרוע האין-סופי; נשארתי עם בני אדם ואהבתי אותם”.
(אהרן אפלפלד)

הסופר אהרן אפלפלד ( )2018-1932הוא יליד צ’רנוביץ שברומניה .אמו נרצחה זמן קצר לאחר פרוץ
המלחמה .הוא גורש עם אביו אל הגטו ולאחר מכן יצא עמו במסע ארוך למחנה עבודה בטרנסניסטריה.
כעבור זמן מה הוא הופרד מאביו ושרד בשואה כילד בודד .בשנת  1946עלה לארץ ישראל במסגרת עליית
הנוער .יצירותיו משקפות את חוויותיו בשואה וכצעיר ניצול השואה בישראל הצעירה ,ומתארות גם את
ההתרחשויות באירופה ואת מצבם של יהודי אירופה לפני מלחמת העולם השנייה .דברים אלו נאמרו באפריל
 ,2012במפגש עם קבוצת המחקר “העברת זיכרון ובדיון” במכון ון ליר.

“אנחנו שהיינו במחנות ריכוז זוכרים את האנשים אשר היו עוברים בין
צריף לצריף כדי לעודד את רוחם של אחרים ,כדי לפרוס להם מפרוסת
לחמם האחרונה .אולי הם היו מעטים ,אך די בהם להוכיח כי אפשר
ליטול מהאדם את הכל חוץ מדבר אחד ,את האחרונה שבחרויות
אנוש ,לבחור את עמדתו במערכת נסיבות מסוימות ,לבחור את דרכו”.
(מתוך האדם מחפש משמעות מאת ויקטור פרנקל)

ויקטור פרנקל ( )1997-1905נולד בווינה והיה נירולוג ופסיכיאטר .בתקופת השואה בחר להישאר בווינה ולהגן
על הוריו אף על פי שקיבל אשרת כניסה לארצות הברית .הוא נשלח לגטו טרזיינשטט ולאחר מכן לאושוויץ.
פרנקל הצליח לשרוד וב 1946-פרסם את ספרו הידוע האדם מחפש משמעות .בספר תיעד את חוויותיו כאסיר
בתקופת השואה ותיאר את גישתו הפסיכותרפית למציאת משמעות לחיים.

העמידה ִ /מי ַה ִאיׁש

ִמי הָ ִא ׁיש ׁ ָש ׁ ּ ָש ַמר עַ ל צַ לְ מ ֹו ַ ּגם ְּכ ׁ ֶשהַ פְ כ ּוהוּ ָאבָ ק,
ַאב ׁ ֶש ּׁ ָשלַ ח ֶאת ִּב ּת ֹו לְ ַח ּיִים,
ֵאם ׁ ֶש ּׁ ָשלְ ָחה ֶאת ְּבנָ ּה,
נֶ כְ דָּ ה ׁ ֶש ֶּנ ֱאבְ ָקה עַ ל ַח ּיֵי ָסבָ ָת ּה,
וְ ָא ָדם ׁ ֶש ָא ַחז ְּביַד זָר.
ִמי הָ ִא ּׁ ָשה וְ הָ ִא ׁיש ׁ ֶש ָא ֲחז ּו ְּבנֶ ׁ ֶשק
וְ כָ ְתב ּו ֶאת ׁש ּורוֹת הַ ֵחר ּות ְּב ִדבְ ֵרי הַ ּי ִָמים,
ּו ִמי הָ ִא ׁיש ׁ ֶש ִּק ֵ ּים ַּתלְ מ ּוד ֹו ָאס ּור ִּב ְתפִ ילִ ין,
ִמי הָ ִא ּׁ ָשה ׁ ֶש ִח ְּל ָקה ְּתע ּודוֹת ְמ ֻז ּיָפוֹת,
ּו ִמי ׁ ֶשהִ גְ נִ יב ְ ּגב ּולוֹת.
ִמי הָ ִא ׁיש ׁ ֶש ָּכ ַתב וְ צִ ּיֵר וְ ִס ּ ֵפר וְ ָחלַ ם,
וְ צִ ֵּלם וְ ִתעֵ ד ֶאת עֵ ד ּות הָ ָא ָדם,
ִמי ׁ ֶש ָ ּצ ַחק ּו ִמי ׁ ֶש ָאהַ ב,
ִמי ׁ ֶש ָּכ ְתבָ ה ִמ ְר ׁ ָש ִמים לְ הַ ׁ ְש ִּכ ַיח ָרעָ ב,
ּו ִמי ׁ ֶש ָחלְ ק ּו ּ ְפר ּו ַסת לֶ ֶחם.
ִמי הָ ִא ׁיש ׁ ֶשהֵ ִרים ֶאת הַ ּנוֹפֵ ל ַּב ִּמ ְס ָ ּדר,
ּו ִמי ׁ ֶש ִס ּי ְָמה ֶאת ִמכְ ַסת הָ עַ בְ ד ּות ׁ ֶשל ׁ ְשכֵ נְ ָּת ּה
ִמי ׁ ֶש ָא ְמר ּו ִמ ָּלה ׁ ֶשל עִ דּ ּוד,
וְ ֵאלּ ּו ׁ ֶש ִּב ׁ ְשעַ ת ֵּבין הָ עַ ְר ַּב ִים,
ְּבצֵ ל ִמשְׂ ָרפוֹת,
הָ י ּו עו ְֹמ ִדים לִ ְתפִ ילָ ה א ֹו ׁ ָש ִרים.
ִמי הַ ְ ּילָ ִדים שֶׂ ּ ִׂש ֲחק ּו וְ ָחלְ מ ּו,
וְ כָ ְתב ּו ׁ ִש ֵיריהֶ ם ֵּבין ְג ֵּדרוֹת,
ּו ִמי לֹא ָמ ׁ ָשה יָד ֹו ִמ ּי ָָדם,
ַ ּגם ְּבלֶ כְ ָּתם ֶאל מו ָֹתם.
ִמי הָ ִא ׁיש ,הָ ִא ּׁ ָשה ,הַ ֶ ּילֶ ד וְ הַ ּז ְֵקנָ ה
ׁ ֶש ִּקדְּ ׁש ּו צֶ לֶ ם ָא ָדם.
(מיכל גוברין)

‘.1החלוץ הלוחם’ בקרקוב
“[ ]...כי המחשבה הבריאה על העתיד היא המניע העיקרי של התנהגותנו .אנו עומדים
בהתנגדותנו מתוך הכרה שזו דרכו של כל עם נדכא .אילו ביקשנו להציל רק מה שנותר לנו
היינו יכולים ,באומץ לב ובכוח סבל ,למצוא יותר מדרך בריחה אחת .אנו נאבקים על צדק
נעלה יותר ,על עניין החירות ,ולמען אלה אין אנו מהססים לסכן את הדבר היחיד שנותר
לנו .לא זו השאלה ,מה יכול אדם להפסיד ,אלא מה אפשר וראוי להשיג :את החירות”.
(מדברי שמשון דרנגר ביום השנה לייסוד הארגון)

שמשון דרנגר ( )1943-1917נולד בקרקוב .בגיל  13הצטרף לתנועת “עקיבא” ,והיה לאחד מחבריה הבולטים ולחבר הנהגתה .דרנגר היה ממייסדי
“החלוץ הלוחם” ,הארגון הלוחם של הנוער היהודי החלוצי בקרקוב ,באוגוסט  .1942ב 8-בנובמבר  1943נתפס בידי הנאצים ,וככל הנראה נרצח.

 .2מיומנה של אתי הילסום
“הסבל באמת גדול ,אבל למרות זאת ,לעתים קרובות אני הולכת בשעת הערב המאוחרת,
כאשר היום שוקע מאחוריי עם עומקיו ,אני הולכת בצעדים נחושים לאורך גדר התיל ואז
זה פורץ ועולה מתוך לבי שוב ושוב – אני לא יכולה לעצור זאת ,זה עולה כפי שהוא ,כוח
בסיסי הטוען :החיים הם משהו נפלא וגדול .מאוחר יותר יהיה עלינו לבנות את העולם
חדש לגמרי ,וכל עבירה נוספת וכל אכזריות נוספת המתרחשים כעת נצטרך לעמת עם
חתיכה נוספת של אהבה וטוב לב שעלינו לכבוש ולמצוא בתוך עצמנו”.
(מתוך השמיים שבתוכי :יומנה של אתי הילסום)1941-1943 ,

אתי הילסום ( )1914-1943נולדה בהולנד למשפחה יהודית משכילה ומתבוללת .היא כתבה את יומנה בשנתיים האחרונות של חייה .אף שהייתה
יכולה להינצל ,בחרה לחבור למגורשי מחנה ו ֶסט ֶרבֹורק ,ואתם נשלחה אל מותה באושוויץ ב.1943-

 .3מכתבו האחרון של מרדכי אנילביץ׳
“עתה ברור לנו כי כל אשר אירע עולה על המשוער .בהתנגדותנו לגרמנים עשינו למעלה
מכוחותינו .אך כוחותינו אוזלים והולכים .אנו עומדים על סף החידלון .היו ברוכים אתם
מהחוץ .אפשר ויקרה נס וביום מן הימים נתראה .ספק ,ספק גדול .שאיפת חיי האחרונה
נתמלאה .ההגנה העצמית היהודית הייתה לעובדה .ההתנגדות היהודית והנקמה הפכו
למעשה .אשרי וטוב לי ,שהייתי בין ראשוני הלוחמים היהודים בגטו .איה ההצלה?”
(מתוך מכתבו האחרון של מרדכי אנילביץ׳ 23 ,באפריל )1943

מרדכי אנילביץ’ ( )1919-1943היה מפקד הארגון היהודי הלוחם במרד גטו ורשה .אנילביץ’ נהרג בקרב מול הנאצים בגטו במאי  ,1943ודמותו
היא סמל להתנגדות היהודית בשואה .מכתבו הוא קריאה אחרונה מן הגטו לעולם החיצוני.

31

32

חלק ראשון

האחריות לזכור

 .4הספר המאה אלף
“יום ראשון 13 ,בחודש דצמבר 1942
היום הייתה בגטו חגיגה – הספר המושאל המאה אלף בספריית הגטו .באולם התיאטרון
הייתה היום חגיגה .הלכנו מהלימודים .נישאו נאומים שונים ,וגם הייתה תכנית אמנותית.
הנואמים ניתחו את הקורא של הגטו .מאות אנשים קוראים בגטו .קריאת הספרים
בגטו היא בשבילי התענוג הגדול ביותר .הספר קושר אותנו אל החופש ,הספר קושר
אותנו אל העולם .הספר המושאל המאה אלף הוא הישג גדול לגטו ,והגטו רשאי
להתגאות בכך”...
(מתוך יומנו של נער מווילנה מאת יצחק רודאשבסקי)

 .5הומור בגטו
“אני יכול להעיד ,שבתנאים הקשים ביותר שמרו רבים ממכרי על חוש ההומור שלהם.
יום אחד נכנס אחד ממכרנו לבית המרקחת ,בלבושו המפוספס ,השתחווה עמוקות,
החווה בידו תנועה כאילו הוא מסיר את כובעו והכריז‘ :גבירותי ורבותי ,יש לי הכבוד
להודיע ,שהקרקס הגיע לקרקוב והעמיד את אוהלו במחנה פלשוב .הכניסה חינם,
מספיק רק להתקרב לשער וכבר מקבלים רשות כניסה .ענין היציאה מסובך יותר.
אישית ,אינני ממליץ’”.
(מתוך בית-מרקחת בגטו קרקוב מאת תדאוש פאנקייוויץ’)

תדאוש פאנקייוויץ’ ( )1993-1908היה רוקח פולני .בית המרקחת שלו המשיך לפעול בגטו קרקוב ,והיה מקור לעזר ולתמיכה ליושביו
עד לחיסול הגטו במרץ  .1943פאנקייוויץ’ סייע ליהודי הגטו בתרופות ,בכסף ובמזון ,ואף זייף בעבורם מסמכים ,הכול מתוך סיכון חייו.
לימים הוענק לו התואר חסיד אומות העולם.

 .6נרות שבת באושוויץ
“בבואנו לשם ב 18-בינואר  ,1943הכניסו אותנו לבלוקים בבירקנאו .קיבלנו מדפי עץ
שעליהם היה עלינו לישון ,לשכב .אחד מהדברים הראשונים שעשינו אני וחברותיי
שהגיעו אתי ,היה למצוא מכרים בין אלה שנשארו ,ומצאנו .אחד הדברים הראשונים
שביקשנו מהם היו שני זנבות של נרות.
בליל שישי התאספנו על המדף העליון בבלוק שלנו .היינו אז  10עד  12בנות .הדלקנו
את הנרות והתחלנו לשיר בשקט שירי שבת ולא ידענו מה נעשה מסביב .אחרי הפסקה
קטנה שמענו בכי חנוק מסביב .נתברר שמכל המקומות – נשים יהודיות שישבו חודשים
מורדי גטו ורשה מובלים על ידי חיילים ,מאי .1943

העמידה ִ /מי ַה ִאיׁש

ַּת ַחת זִ יו ּכֹוכְ ֵבי ָׁש ַמיִ ם  /אברהם סוצקבר
נָ ח ַּב ַּמ ְר ְּתפִ ים הַ ּׁ ֶש ֶקט,
ַּת ַחת זִיו כּ וֹכְ בֵ י ׁ ָש ַמ ִים
דְּ ִמי הָ ֶרצַ ח ְמ ַחלְ ֵחל:
שִׂ ים עָ לַ י ֶאת ַּכף י ְָד ָך!
ָּכל ִמ ָּלה ׁ ֶש ִּלי דִּ ְמעָ ה הִ יאֶ :אל ַ ּג ּגוֹת נַ פְ ׁ ִשי חו ֶֹמ ֶקת,
ִמ ְת ַח ָּקהַ :א ּיֶךָּ ֵ ,אל?
נָ א ַק ְּבלֶ ָּנה ֶאל ֵח ְיק ָך!

אפשרות:
שירה או ניגון.

ואפילו שנים ,התאספו סביבנו על המדפים השכנים ,הקשיבו לשירה.
היו אחדות שירדו וביקשו שנרשה להן לברך על הנרות”.
(עדותה של רבקה קופר במשפט אייכמן)

רבקה קּופ ֶּר ( )2007-1920הייתה חברת מחתרת בגטו קרקוב ,לצד בעלה דולק ליבסקינד .בנובמבר 1942
היא נעצרה ,נשלחה לאושוויץ-בירקנאו ושהתה שם קרוב לשנתיים .בעלה נרצח .בסוף ינואר 1945
השתתפה קופר בצעדת המוות .היא ניצלה בזכות עסקת ההצלה של הרוזן השוודי פולקה ברנדוט
והועברה על ידי הצלב האדום לדנמרק .היא עלתה לישראל והתגוררה בקיבוץ דגניה ב’ עד מותה.

 .7לוחמים יהודיים

כּ וֹכָ בֶ ָיך זִיו י ּ ִַטיל ּו
ֶאל ַמ ְר ֵּתף ִא ׁישוֹן עֵ ינַ י:
ַא ְך ַקו אוֹר ֵאין ִּבי ֲאפִ לּ ּו
לְ הָ ׁ ִשיב בּ ֹו עַ ל הַ ּׁ ַשי.

נִ ּ ָׂשאוֹת ִּביבַ ב ּ ָפר ּועַ
ִס ְמ ָטאוֹת וַ עֲ לִ ּיוֹת,
וַ ֲאנִ י ֵמ ָיתר ָקר ּועַ
ׁ ָשר ֲאנִ י לְ ָך עוֹד זֹאת:

הֵ ן עַ ל ִמיִ ,אם לֹא עָ לֶ ָיך
עוֹד ַא ׁ ְשלִ ְיך ֶאת יְהָ בִ י?
ֶאת י ַָמי ֻּכ ָּלם לִ ֵחכָ ה
ז ֹו הָ ֵא ׁש ׁ ֶש ִּבלְ בָ בִ י.

ַּת ַחת זִיו כּ וֹכְ בֵ י ׁ ָש ַמ ִים
שִׂ ים עָ לַ י ֶאת ַּכף י ְָד ָך!
ָּכל ִמ ָּלה ׁ ֶש ִּלי דִּ ְמעָ ה הִ יא:
נָ א ַק ְּבלֶ ָּנה ֶאל ֵח ְיק ָך!

השיר נכתב על ידי אברהם סוצקבר ,הולחן על ידי אברהם ברודנא ותורגם לעברית על ידי יצחק
כפכפי .אברהם סוצקבר ( .)2010–1913משורר יידי ,נולד בסמרגון שבליטא (כיום בלרוס) .כאשר
היה סוצקבר בן שנתיים גורשה משפחתו לרוסיה .המשפחה נדדה לסיביר ובשנת  1920שבה
המשפחה והשתקעה בווילנה .בעת הכיבוש הנאצי היה סוצקבר מעורב בחיים התרבותיים בגטו
וילנה .בהמשך הצטרף ליחידת פרטיזנים שפעלו בתמיכת הצבא האדום .הוא נשלח ליחידת
פרטיזנים רחוקה ,ביערות נארוץ’ בבלארוס .סוצקבר המשיך לכתוב גם תחת הכיבוש הנאצי
ובין חומות הגטו .בגטו כתב בין השאר את הפואמה “כל נדרי” ,וכן את “תחת זיו כוכבי שמיים”,
שהפך להמנון היהודים בגטו וילנה ואחר כך לאחד השירים המזוהים ביותר עם יום השואה
בישראל.

ברצוני לכתוב לך כמה מלים לפני יציאתי .אין זאת פרידה – נפרדנו
עוד בארץ .אבל אני מרגישה צורך להגיד לך כמה מילים כלחבר
טוב וקרוב.
אני יודעת שיכולים להיווצר מצבים שתשאל מעצמך שאלות – ואני
רוצה לענות לך למפרע .לא בשם אחרים ,רק בשמי .למרות שאני
יודעת שכולם מרגישים כמוני.
אני הולכת מתוך שימחה ,מתוך רצון חופשי ומתוך הכרה ברורה
של הקשיים .אני רואה זכות בהליכתי וגם חובה .ותעזור בכל מקום
ומצב הידיעה שאתם עומדים מאחורינו.
.........................
אמא אהובה ,רק זאת אוכל להגיד לך :מיליוני תודות ,וסליחתך
אבקש אם אפשר .את לבדך תביני אין כאן צורך יותר במילים...
באהבת אין קץ
בתך
(מתוך מכתביה של חנה סנש לחבר מזכירות הקבוץ שטיפל בשליחותה ,ולאמה)

חנה סנש ( ) 1944 - 1921ילידת בודפשט ,הייתה משוררת יהודיה שהתנדבה לשרת בצא הבריטי .חנה
סנש הוצנחה בשטח הונגריה הכבושה ,נתפסה ,נחקרה בעינויים והוצאה להורג .את המכתבים שלחה
לפני צאתה לשליחות הסודית.
כמליון וחצי חיילים יהודים ,גברים ונשים ,לחמו בצבאות הסדירים של בעלות הברית .כחצי מליון גברים
לחמו בצבא האדום ,רובם בדרגים הגבוהים .קרוב למחציתם נהרגו וששים אלף זכו באותות הצטיינות.
בצבא האמריקאי לחמו בכל החזיתות כחצי מליון חיילים יהודיים ,שהיו בין משחררי המחנות ,ועשרות
אלפים מהם זכו בעיטורי הצטיינות .מאה אלף יהודים פולנים שרתו בצבא פולין ובצבאות בעלות הברית.
מהישוב העברי בארץ ישראל לחמו שלושים אלף מתנדבים במסגרת הצבא הבריטי והבריגדה היהודית.
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ּ.2כָ ל ַה ַמּ ִציל נֶ ֶפׁש ַא ַחת
ּומלֹואֹו
ּכְ ִאּלּו ִה ִּציל עֹולָ ם ְ

נִ זְכּ ֹר ֶאת ֲח ִס ֵידי ֻא ּמוֹ ת ָהעוֹ לָ ם,
ְּבנֵ י ָ ּדתוֹ ת וְ ַע ִּמים ׁשוֹ נִ ים,
ׁ ֶשלּ ֹא ָע ְמד ּו ִמ ֶּנגֶ ד וְ הוֹ ׁ ִשיט ּו יָ ד,
ֵהם לָ נ ּו מוֹ ֵפת לְ ר ּו ַח ָה ָא ָדם.

 .1ילדי התיכון בבולגריה

לְ פִ יכָ ְך נִ בְ ָרא ָא ָדם י ְִח ִידי ,לְ לַ ֶּמ ְד ָך ׁ ֶש ָּכל הַ ְמ ַא ֵּבד נֶ פֶ ׁש ַא ַחת
ַמעֲ לֶ ה עָ לָ יו הַ ָּכת ּוב ְּכ ִאלּ ּו ִא ֵּבד עוֹלָ ם ָמלֵ א .וְ כָ ל הַ ְמ ַק ֵ ּים נֶ פֶ ׁש
ַא ַחת ַמעֲ לֶ ה עָ לָ יו הַ ָּכת ּוב ְּכ ִאלּ ּו ִק ֵ ּים עוֹלָ ם ָמלֵ א
(משנה ,סנהדרין ד ,ה)

“בינואר  1942הונח על שולחן הפרלמנט הבולגרי
‘החוק להגנת האומה’ שהגביל את היהודים
בתחומים רבים ,והורה על כל יהודי לשאת על
דש בגדו מגן דוד צהוב עשוי פלסטיק‘ ,הכפתור
הצהוב’ .באותם הימים למדה אחותי בתיכון וכמו
מרבית יהודי בולגריה ,למדה בבית ספר כללי.
ענידת הכפתור הצהוב עוררה בה חשש ובושה.
כיצד תופיע מול חבריה לכיתה? מה תהא תגובתם?
גם דברי העידוד של אמה ‘יהיו ימים טובים יותר’
שנאמרו ברחוב (ועל כך נלקחה לחקירה) לא עזרו.
מלאת חרדה נכנסה למחרת אחותי לכיתה ועל
דש התלבושת האחידה הכפתור הצהוב .למרבה
הפתעתה כל חבריה לכיתה ענדו את אות הקלון
כהזדהות עם חבריהם היהודים .היה זה אחד מגילויי
התמיכה בדרך להצלתם של יהודי בולגריה”.
(עדותה של הרצלינה יגר)

הרצלינה יגר (כ ָּל ֵב) נולדה בסופיה שבבולגריה בזמן המלחמה וניצלה ,כמו
שאר יהודי בולגריה ,בזכות מאמץ משותף של אנשי ממשל ,אנשי כנסייה,
אינטלקטואלים ואזרחים מן השורה .עדותה הועלתה על הכתב בעבור ההתכנסות.

העמידה ִ /מי ַה ִאיׁש

המשתתפים יוסיפו
נרות לחסידי
אומות העולם

יזכור לחסידי אומות עולם

 .2איכר מליטא

יִ זְ ּכֹר ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ֲח ִס ֵידי ֻאּמֹות ָהעֹולָ ם,
יֹותינּו ַהּנִ ְר ָּד ִפים
ֲא ֶׁשר ָׂשמּו נַ ְפ ָׁשם ְּבכַ ָּפם לְ ַמ ַען ַא ֵחינּו ְו ַא ְח ֵ
ּׁשֹואה ת”ש–תש”ה
ְו ַה ְמ ִֻעּנִ ים ִּב ְׁשנֹות ַה ָ
רֹוב ֶצת.
ְו ָהיּו ּכְ כֹוכָ ִבים ְמ ִא ִירים ַּב ֲא ֵפלַ ת ָה ֶר ַׁשע ָה ֶ
ֶאת ֶׁש ִה ְׁש ִמיעּו קֹול ְּב ֵעת ְּד ָמ ָמה,
עּודת ַחּיִ ים ְּב ֵעין ַס ֲע ַרת ָה ֶר ַצח,
ּות ַ
ֶאת ֶׁש ִה ִּציעּו ִמ ְקלָ ט ְ
הֹוׁשיטּו יָ דָ ,מזֹון ּולְ בּוׁש,
נֹופלִ ים ְו ִ
ֶאת ֶׁש ָּס ְמכּו ְ
ֶאת ֶׁש ָענּו לַ ֲאנָ ִׁשים ,נָ ִׁשים ְו ַטף ְּב ֵעת ַׁש ְו ָעם.
ּגְ ָב ִרים ְונָ ִׂשים,
יֹוׁש ֵבי ִעיר,
ַאנְ ֵׁשי ֲא ָד ָמה ְו ְ
ׁשּוטי ַעם ְו ָר ֵמי ַמ ֲעלָ ה,
ְּפ ֵ
ּומ ְצּפּון –
ַאנְ ֵׁשי ֱאמּונָ ה ַ
ְּבגֵ יא ַצלְ ָמ ֶות ָע ְמדּו ּכָ ל ֵאּלֶ ה ִעם ְּבנֵ י ַע ֵּמנּו ְו ִה ִּצילּו ִמן ַהּת ֶֹפת
יְ ִח ִידיםֵ ,מאֹות ְו ַאף ְר ָבבֹות.
ַּב ָּמקֹום ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ִאיׁש ָהיּו ֵהם ֲאנָ ִׁשים.
בּור ָתם ְוט ַֹהר לִ ָּבם ,יִ ְצרֹור
רּוחםּ ,גְ ָ
יִ זְ ּכֹר ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ּגְ ֻדּלַ ת ָ
ּובנּו ַהּכָ תּוב:
יהםְ ,ויִ ְת ַקּיֵ ם ָּב ֶהם ָ
מֹות ֶ
ֹלהים ִּב ְצרֹור ַה ַחּיִ ים ֶאת נִ ְׁש ֵ
ֱא ִ
סּופה ְו ֵאין ָר ָׁשעְ ,ו ַצ ִּדיק יְ סֹוד עֹולָ ם” (משלי י כה).
“ּכַ ֲעבֹור ָ

“נמלטנו על נפשנו מזרחה .עצרנו בכפר גדול
אצל איכר [ ]...ביקשנו מבעל הבית שייסע
אתנו עד הכפר הבא ,אך הוא סירב [וגם
האחרים סירבו] .פתאום יצא מהקבוצה []...
צעיר כבן  20--30ואמר‘ :אני אקח אתכם’.
קמה סביבו המולה עם דרישה שיחזור בו.
גם הסבירו לו מה מצפה לו כשיחזור .אך הוא
בשלו [‘ ]...אתם רוצים להרוג אותם ,לא אתן.’...
צעקו לו‘ :הגרמנים יהרגו אותך אם תעזור
להם להימלט’ ]...[ .באה בריצה [ ]...אשתו עם
תינוק על הידיים והתחננה‘ :אם אינך מרחם
עלי ,אם אינך חס על עצמך ,חוס על הילד ,אל
תשאיר אותנו לבד ,יהרגו אותם ואין לנו לחם
לאכול .אם יספרו לגרמנים ,יהרגו אותך ,מה
אכפת לך מהיהודים? [ ’]...האיש ,מבלי לענות
לאשתו ,מבלי לחבק את התינוק ,חילק את
החפצים והאנשים בין שתי העגלות ויצאנו
לדרך [ ]...כאשר הבענו את חששותינו ש[]...כל
הכפר יזנק בעקבותינו ,הסביר שאין חשש ,כי
בחר בדרך אשר תטשטש את עקבותינו .הוא
הוציא אותנו מאזור הסכנה ,סירב להמשיך
אתנו ,נפרד וחזר .כאשר רצו דודי ואבי לשלם
לאיש ישר ויקר זה ,הוא סירב לתשלום באופן
מוחלט .זכור לי כאשר ישבתי בעגלתו ,אבי
שאל אותו מה יעשה כאשר יחזור והכפריים
כל-כך עוינים לו ,והוא ענה‘ :יהרגו אז יהרגו,
אני את חובתי מילאתי ,לא יכולתי לתת יד
לרצח’”.

רני יגר ,בנה של הרצלינה יגר (ּכָ ֵלב) ,ילידת בולגריה .זהו ה”יזכור” הראשון שנכתב לזכר חסידי
אומות העולם.

(מתוך כל המקיים נפש אחת חסידי אומות העולם וייחודם
מאת מרדכי פלדיאל)
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חלק ראשון

האחריות לזכור

"ה ַח ִ ּיים וְ ַה ָּמוֶ ת נָ ַת ִּתי לְ ָפנֶ ָיךַ ,ה ְּב ָרכָ ה וְ ַה ְּקלָ לָ הּ .ובָ ַח ְר ָּת
ַ
ָ
א ּ ָתה וְ ז ְַר ֶעך" (דברים ל ,יט)
ַּב ַח ִ ּיים לְ ַמ ַען ִּת ְחיֶ הַ ,

ּוב ַח ְר ָתּ ַּב ַחּיִ ים
ָ .3

בית ספר לילדים משארית
הפליטה ,שאונשטיין ,גרמניה.
.1946

וְ ַא ֲח ֵריֵ ...א ְיך לָ ק ּום?
ָה ִא ׁיש וְ ָה ִא ּׁ ָשהַ ,ה ֶ ּילֶ ד וְ ַה ַנ ֲּע ָרה,
ֲעק ּו ִריםְ ,מג ָֹר ׁ ִשים ּו ׁ ְש ֵא ִרית ַה ּ ְפלֵ ָטה,
ִ ּגבּ וֹ ֵרי ַהיּוֹ ְמיוֹ ם ׁ ֶש ָּבנ ּו ַח ִ ּיים ֵמ ָח ָד ׁש –
ֵהם צִ ּו ּו לָ נ ּו ֶאת ַה ַח ִ ּיים.
“[ ]...העניין הזה של שיקום שארית הפליטה ,הרצון של
היהודים לחיות – זה לא יאומן .אנשים התחתנו .היו לוקחים
צריף אחד ומחלקים אותו לעשרה חדרים קטנים לעשרה זוגות.
יצר החיים גבר על הכל – אף-על-פי-כן ולמרות הכל אני חי!
כשאני משקיף היום על שלוש השנים בגרמניה – אני נדהם.
לקחנו ילדים ועשינו מהם בני-אדם ,הוצאנו לאור עיתון ,הפחנו
רוח בעצמות האלה .החשבון הגדול עם השואה? למי היה
ראש לזה [ ]...ידעת את המציאות ,ידעת שאין לך משפחה,
שאתה בודד ,שאתה צריך לעשות .היית עסוק בעשייה .אני
זוכר שהייתי אומר לצעירים :שיכחה זה דבר גדול .אדם יכול
לשכוח ,מפני שאילו לא היה יכול לשכוח לא היה יכול לבנות
חיים חדשים .אחרי חורבן כזה –להתחתן ,להביא ילדים לעולם?
בתוך השיכחה יכולת ליצור חיים חדשים [ ]...איכשהו ,יצר
החיים היה כל-כך חזק שהוא החזיק אותנו בחיים”.
(מתוך עדותו של אלעזר אדלר)

אלעזר אדלר נולד ב 1923-בבלז שבפולין .ביוני  1940גורש בידי צבא הכיבוש הסובייטי למרכז אסיה ,ורוב זמן
המלחמה שהה שם במחנות עבודה וכפייה .בני משפחתו נרצחו ברובם בידי הגרמנים .לאחר המלחמה שב לפולין
ומשם עבר למחנות עקורים באזור הכיבוש האמריקני בגרמניה ,סמוך למינכן ,ושהה שם שלוש שנים עד עלייתו
לארץ ב.1948-

ַחּיַ י ִה ְת ִחילּו ִמן ַהּסֹוף  /הלינה בירנבאום

ַחּיַי הִתְ חִילּו מִן הַּסֹוף...
ק ֹדֶ ם ִהּכ ְַרּתִ י אֶ ת ַה ָּמוֶת ,הָאֵ ימָה
ו ְַרק ַאחַר ּכְָך – הַהֹולָדָ ה.
ּגָדַ לְתִ ּי ּבְתֹוְך ַהה ֶֶרסְּ ,ב ַמ ְמ ֶלכֶת
הַׂשִּ נְָאה
ו ְַרק ַאחַר ּכְָך ָראִ יתִ י ְּבנִּיָה.
נָׁשָ מַּתִ י ח ֹׁשֶ ְךׂ ,שְ ֵרפָה ,נִּוּון ְרגָׁשֹות
ִירת יַלְדּותִ י ה ְָרגִילָה.
ז ֹאת ָהיְתָ ה אֲ ו ַ
ו ְַרק ַאחַר ּכְָך ָראִ יתִ י ּפ ְִריחָה.
עַל ַא ֲהבָה יָדַ עְּתִ י ּתָ מִיד ּגַם ּכְׁשֶ ָהיָה
ִּנֹורא!
יֹותֵ ר מ ָ
אֲ פִּלּו ַּבּגֵיהִּנ ֹם ַהּזֶה הִיא ָהיְתָ ה.
ָּפגַׁשְ ּתִ י ּבָּה.
ַחיַּי הִתְ חִילּו מִן הַּסֹוף ו ְַרק ַאחַר ּכְָך
ָחזְרּו לַּתְ חִילָהׁ .שָ בְתִ ּי לִתְ ִחּיָה.
זֶה ֹלא ָהיָה סְתָ םֹ ,לא ָהיָה סְתָ ם
ִמ ְּפנֵי ׁשֶ הַּטֹוב – הּוא ֹלא ּפָחֹות ָחזָק
מִן ה ַָרע!
ְוגַם ּבִי יֵׁש הַּכ ֹ ַח ֹלא ְל ִה ָּכנַע.
אֲ נִי ֻעבְּדָ ה!
הלינה בירנבאום (נולדה ב ,)1929-משוררת וסופרת שעוסקת בשואה.
היא נולדה בוורשה וכשהייתה בת עשר נכבשה פולין והיא הועברה
עם משפחתה לגטו ורשה .הלינה גורשה למחנה הריכוז והעבודה
מיידנק ולאחר מכן למחנות אושוויץ-בירקנאו ,רוונסבריק ונוישטט.
לאחר המלחמה עלתה לארץ .בירנבאום היא אמו של המשורר והמפיק
המוזיקלי יעקב גלעד ,שמרבה לעסוק בחוויותיו כבן הדור השני לניצולי
השואה.

ּוב ַח ְר ָּת ַּב ַחּיִ ים
העמידה ָ /

שיר הפרטיזנים  /הירש גליק

עדות
נזמין עד או עדה לספר את סיפורם.
לחילופין ,ניתן לצפות בעדות מצולמת.

אל נָא תֹּאמַ רִ :הנֵּה ַּד ְר ִכּי הַָאחֲרֹונָה,
שמֵי ָה ֲענָנָה.
אֶת אֹור הַּיֹום ִה ְס ִתּירּו ׁ ְ
זֶה יֹום נִ ְכ ַספְנּו לֹו עֹוד יַעַל וְיָבֹוא,
ּומִ ְצ ָעדֵנּו עֹוד יַ ְרעִיםֲ :אנַחְנּו פֹּה!
מֵ ֶארֶץ ַה ָתּמָ ר עַד יַ ְר ְּכתֵי ְכּפֹורִים
ֲאנַחְנּו פֹּה ְבּמַ כְאֹובֹות וְיִּסּורִים
שם נִ ְּגרָה
ֲשר ִט ַפּת ָדּמֵ נּו ׁ ָ
ּו ַבא ׁ ֶ
הֲֹלא יָנּוב עֹוד ע ֹז רּוחֵנּו ִּבגְבּורָה.
ַשחַר עַל יֹומֵנּו אֹור יָהֵל.
עַּמּוד ה ׁ ַּ
עִם הַּצֹורֵר יַחֲֹלף ְתּמֹולֵנּו ְכּמֹו צֵל.
אְַך אִם ָחלִילָה יְַאחֵר לָבֹוא הָאֹור
ַשיר מִ ּדֹור לְדֹור.
ְכּמֹו סִיסְמָה יְהֵא ה ׁ ִּ
ִּב ְכתַב ַה ָדּם וְהָעֹו ֶפרֶת הּוא נִ ְכ ַתּב;
ַמ ְרחָב,
שירַת צִּפֹור ַה ְדּרֹור וְה ֶּ
הּוא ֹלא ׁ ִ
שרּוהּו ָכּל ָהעָם,
ִכּי ֵבּין קִירֹות נֹו ְפלִים ׁ ָ
שרּוהּו וְנַאגַאנִים ְּביָדָם.
יַ ְח ָדּיו ׁ ָ

שירה או ניגון
המשתתפים מוזמנים
לחתום את פרק
“העמידה כנגד:
להיות איש” בשירת
השירים המוצעים או
שירים אחרים לפי
בחירתם

ִמי ָה ִאיׁש ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים
א ֵֹהב יָ ִמים לִ ְראֹות טֹוב
נְ צֹר לְ ׁשֹונְ ָך ֵמ ָרע
ּוׂש ָפ ֶתיָך ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה
ְ
סּור ֵמ ָרע ַו ֲע ֵׂשה טֹוב
ַּב ֵּקׁש ָׁשלֹום ְו ָר ְד ֵפהּו
מילות השיר “מי האיש החפץ חיים” לקוחות מספר תהילים לד’ .13
השיר הולחן על ידי ברוך חייט (נולד ב 1946-בארצות הברית).

עַל ֵכּן ַאל נָא תֹּאמַ רַּ :ד ְר ִכּי הַָאחֲרֹונָה
שמֵי ָה ֲענָנָה.
אֶת אֹור הַּיֹום ִה ְס ִתּירּו ׁ ְ
זֶה יֹום נִ ְכ ַספְנּו לֹו עֹוד יַעַל וְיָבֹוא,
ּומִ ְצ ָעדֵנּו עֹוד יַ ְרעִיםֲ :אנַחְנּו פֹּה!
שיר הפרטיזנים נכתב ביידיש במאי  1943בידי הירש גליק (-1922
 ,)1944ותורגם לעברית בידי המשורר אברהם שלונסקי .גליק היה
אסיר יהודי צעיר בגטו וילנה ,וכתב את השיר לזכרם של לוחמי מרד
גטו ורשה .השיר התפשט בקרב קבוצות הפרטיזנים והפך לסמל
ההתנגדות ההרואית לרדיפת הנאצים.
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וְ זָכַ ְר ָּת ִּכי ֶעבֶ ד ָהיִ ָית ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
חשוב לתת זמן לדיון
בשאלות האלה באופן
שמתאים למספר
המתכנסים.
(ראו מדריך למנחה
בסוף ההתכנסות)

האחריות לזכור

(דברים טו ,טו)

לְ ַא ַחר ׁ ֶש ּקוֹ נַ ּנ ּו ַעל ַה ּׁ ְש ָמד וְ ַה ֻח ְר ָּבן
ּולְ ַא ַחר ׁ ֶש ִּס ּ ַפ ְרנ ּו ַעל ָהר ַֹע
וְ ַעל ָה ֲע ִמ ָידה ְּכנֶ גְ ּדוֹ
נִ ׁ ְש ַאל ַע ָּתהָ :מה נ ּוכַ ל לִ לְ מֹד ֲאנַ ְחנ ּו,
ָּכאן וְ ַעכְ ׁ ָשו,
ֵּכיצַ ד נִ זְכּ ֹר ְּב ַא ְח ָרי ּות?
e eכיצד נשמור ונעביר הלאה את הזיכרון והערכים של העולמות היהודיים שחרבו ,למרות שאנו הולכים
ומתרחקים מהם?
e eהנאצים ניסו להשמיד את היהדות ואת היהודים .מהי אותה יהדות אותה ניסו להשמיד? מה אתם
לומדים על זהותכם היהודית האישית מהניסיון הנאצי להשמיד את היהדות ומהעמידה כנגד ניסיון
זה?
"e eרשות לכל אדם נתונה :אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק  -הרשות בידו ,ואם רצה
להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע  -הרשות בידו"( .רמב"ם ,משנה תורה ,הלכות תשובה ,הא) .האם
אתם מסכימים עם הטענה שלאדם ישנה אחריות למעשיו? כיצד נישמר מפני התדרדרות האפשרית
של כל אדם לרע?
e eאנו רגילים לראות בלוחמים בנאצים גיבורים .האם לדעתכם היו צורות גבורה נוספות? האם לדעתכם
אמונה יכולה להיות גבורה?
 e eהאם השואה ניצבת מולכם כשאלה הקשורה לאמונה דתית? האם עולמכם הדתי מושפע מהשואה?
חּוחַ /על ַד ַעת ַר ֲח ַמי ֶׁשהֹורּונִ י ִל ְמחֹלַ / .עד
ַ e eעל ַד ַעת ֵעינַ י ֶׁש ָראּו ֶאת ַה ְׁשכֹול  /וְ ָע ְמסּו זְ ָעקֹות ַעל ִל ִּבי ַה ָׁש ַ
ֹלח  /נָ ַד ְר ִתי ַהנֶ ֶדרִ :לזְ ּכֹר ֶאת ַהּכֹל ִ /לזְ ּכֹר  -וְ ָד ָבר ֹלא ִל ְׁשּכ ַֹח [ ]...אברהם שלונסקי
ָּבאּו יָ ִמים ֶׁש ִאיְ מּו ִמ ִל ְס ַ
כיצד אתם מבינים את החובה "דבר לא לשכח"? האם אתם מקבלים אותה? ספרו סיפור ששמעתם או
מאורע מתקופת השואה שנחרת בזיכרונכם .מהי לדעתכם התובנה המרכזית שעלינו ללמוד מזיכרון
השואה?

ית ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
וְ זָ ַכ ְר ָּת ִּכי ֶע ֶבד ָהיִ ָ

לזכור באחריות

אפשרות  -במעגל
של קולות יבטאו
המשתתפים את הדרך
שבה הם בוחרים
״לזכור באחריות״

e eזיכרון השואה הוא ,במקרים רבים ,זיכרון של מצבי חולשה ,פגיעות וחוסר אונים .האם לדעתכם
זיכרון זה מחייב אותנו לגלות אחריות לחלשים והפגיעים בתקופתנו? למי?
e eהאם חוויתם שנאה הנובעת מהמוצא שלכם?
e eמהי אחריותנו כציבור וכמדינה? "לראות את עצמו" – מהי האחריות האישית של כל אחד מאתנו
ואיזה מעשים מבטאים אותה בחיי היום יום?
e eהמקורות היהודיים מנסחים את האחריות לתמוך בגר ,ביתום ובאלמנה ,כדוגמאות לחלשים בחברה.
עד כמה באים לידי ביטוי ערכים אלו בחיינו כיום?
 e eלאחר מלחמת העולם השנייה והשואה נוסחה הכרזת זכויות האדם ואמנה לגבי מעמדם של פליטים
בעולם .למרות זאת נראה שבמציאות העולמית ממשיכה הפגיעה בזכויות אדם ובזכויות פליטים.
מדוע לדעתם? האם אנו כפרטים וכמדינה מחויבים ויכולים לפעול בנושא?
e eמגילת העצמאות נוסחה אף היא לאחר השואה ויש בה התייחסות לערכים שצריכים לכוון
את מדינת ישראל :מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד
על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות ,הצדק והשלום
לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי
הבדל דת ,גזע ומין; תבטיח חופש דת ,מצפון ,לשון ,חינוך ותרבות; תשמור על המקומות
הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות.
האם לדעתכם עקרונותיה מיושמים במציאות? כיצד אנחנו מחויבים להגשים את ערכיה?
e eהאם לדעתכם אנטישמיות ואנטי ישראליות נובעות מאותו מקור? כיצד יש להתמודד עמן?
e eהשואה מלמדת אותנו שלא רק עשייה שלילית מסוכנת אלא גם שתיקה והשתקת המצפון .כיצד נכון
להתמודד עם מצבים בהם נדחף האדם להשתיק את מצפונו? איך נצליח לא להיסחף אחרי דעת רוב
שאינה מוסרית? איך לא נהיה מהעומדים מהצד?
e eישנה טענה שעיסוק בשואה מקבע את מעמד היהודים כקרבנות נצחיים .מה עמדתכם על הטענה?
כיצד ניתן לזכור את השואה מבלי לטפח תודעת קרבנוּת?
e eדאגת האדם לסביבתו הקרובה ,למשפחתו ולעמו היא תופעה מוכרת ומובנת .מתי הופכת דאגה זו
לתופעה שלילית ואף לגזענות?
e eהגזענות מוחקת את האחר .היא אינה מתייחסת לאישיותו אלא למוצאו .כיצד יכול אדם שנפגע
מגזענות להתמודד עמה? וכיצד אנו כחברה יכולים להתמודד עם תופעות של גזענות?
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"וַ ָ ּי ֵרע ּו א ָֹתנ ּו ...וַ יְ ַע ּנ ּונ ּו ,וַ ִ ּי ְּתנ ּו ָעלֵ ינ ּו ֲעב ָֹדה ָק ׁ ָשה .וַ ִנּצְ ַעק"...

(דברים כו ו-ז)

צא ולמד
המשתתפים מוזמנים לקרוא ולדון בהתדרדרות אל הרוע

וַ ָ ּי ֵרע ּו
1939-1933

וַ ָ ּי ֵרע ּו א ָֹתנ ּו
1939-1933

תהליך ההידרדרות של גרמניה
מרפובליקה דמוקרטית
לגרמניה הנאצית
היה הדרגתי

הקאת היהודים
מהחברה הגרמנית
היתה הדרגתית

עריצות
צווים וחוקים
השתלטות המפלגה הנאצית על המדינה והחברה
המנהיג מעל הכול
לאומנות
המדינה ניצבת מעל הכול
אין חשיבות ליחיד
תעמולה דורסנית
מאבק באחר
רדיפת בעלי דעות אחרות
שריפת ספרים
נידוי אמנות
רדיפת הומוסקסואלים
הריגת נכים ובעלי מוגבלויות
תורת הגזע
גזע האדונים
גזע העבדים הסלבי
הגזע היהודי הנחות ,תת-אדם

חוקי נירנברג
הדרה
פיטורים
נישול מאזרחות
גזל
אנטישמיות גזענית
הרס
פרעות
שריפת בתי כנסת

וזכרת כי עבד היית

וַ ְ ּי ַע ּנ ּונ ּו
1942-1939

וַ ִ ּי ְּתנ ּו ָעלֵ ינ ּו ֲעב ָֹדה ָק ׁ ָשה
1945-1939

וַ ִּנצְ ַעק
1945-1942

בתוך שלוש שנים מפרוץ מלחמת העולם ,הפכו
גרמנים רבים מאזרחים הנרתעים מאלימות ל”תליינים
מרצון” ,המסוגלים להשתתף ברצח המוני .ברוב
המדינות שנכבשו שיתפו השלטונות פעולה ,ורבים
מהאזרחים הפכו לצופים מהצד או לעוזרים בפועל

ניצול של עובדי כפייה
בעבודת פרך עד מוות

בשלבים הסופיים
של תהליך ההשמדה
הופקרו היהודים
בודדים לגורלם

השפלה
טלאי צהוב
גירוש
גזל
כליאה בגיטאות
שילוחים
רצח המוני ביריות

מחנות עבודה
התעללות
רעב

אקציות
מחנות השמדה
רצח המוני בגז
צעדות מוות

וַ ִּנצְ ַעק
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קול סובב הולך בעולם ,שואל :אייכה?

ב .קימה
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יס ְריָ ה  /חנה סנש
ֲ .1ה ִל ָיכה ְל ֵק ָ

“במחנה אושוויץ ,בשבתות ,לאחר סעודת השבת
שלנו – שתי פרוסות לחם דקות כנייר כ’לחם משנה’
– נהגנו לדחוף את העגלה העמוסה אבנים ,תוך כדי
ניגון זמירות שבת [ ]...הניגון האהוב עלינו ביותר היה
‘וטהר לבנו לעבדך באמת וְ ַהנְ ִח ֵילנּו יי אלהינו באהבה
וברצון שבת קדשך’ .שרנו אותו ברגש עמוק [ ]...היו
זמנים באושוויץ שבהם הפך מוחי למעין דף חלק ,בלי
שאהיה מסוגלת לחשוב על דבר .אולם אותה מנגינה,
אותן מילים ,הפכו לתפילה שליוותה אותי בכל פסיעה
שפסעתי [ ]...אוי ,ריבונו-של-עולם ,התפללנו ,עזור לנו
לשמור על לב טהור”.

ֵאלִ יֵ ,אלִ י
ׁ ֶש ֹּלא יִ ָּג ֵמר לְ עוֹלָ ם
ַהחוֹל ו ְַה ָּים,
רִ ׁ ְשרוּׁש ׁ ֶשל ַה ַּמיִ ם,
ְּברַ ק ַהׁ ָּש ַמיִ ם,
ְּת ִפ ַּלת ָה ָאדָ ם.

(מתוך לנצח את הדרקון מאת פרל בניש)

 .2אני מאמין
“אנִ י ַמ ֲא ִמין ֶּב ֱאמוּנָ ה ׁ ְשלֵ ָמה ְּבבִ ַיאת ַה ָּמׁ ִש ַיח ו ְַאף עַ ל ִּפי
ֲ
ׁ ֶש ִּי ְת ַמ ְה ֵמ ַּה עִ ם ָּכל זֶ ה ֲא ַח ֶּכה לּ וֹ ְּבכָ ל יוֹם ׁ ֶש ָּיבוֹא”

פרל בניש נולדה בקרקוב ,והיתה מהחניכות הראשונות של רשת “בית יעקב”.
בניש הייתה אחת מקבוצה של עשר נשים ,שכונו ה”צענערשאפט” (“העשירייה”),
שהתגבשה במחנה העבודה פלשוב ,תשע מהן חניכות “בית יעקב” .הן פעלו
כקבוצה ייחודית שהצטיינה בעזרה הדדית במשך למעלה משנתיים ,במחנות
פלשוב ,אושוויץ וברגן-בלזן ,וכן בצעדת המוות .כל עשר הנשים שרדו.

(מתוך י”ג עיקרי האמונה של הרמב”ם)

מילותיו אלו של הרמב”ם הולחנו על ידי רבי עזריאל-דוד פַסְט ָג בהיותו על רכבת המוות לטרבלינקה .הרב
נספה בשואה ,אך הלחן שחיבר הגיע אל הרבי ממודזיץ’ והוא הפיץ את הניגון .לפי אחת הגרסאות ,ר’
עזריאל-דוד הבטיח מחצית מחלקו בעולם הבא למי שיקפוץ מהרכבת ויצליח להביא את הניגון הזה אל
הרבי ממודזיץ’ ,שהיה מורו ורבו.

 .3וטהר לבנו
ַוטהֵ ר לִ ֵּבנ ּו לְ עָ בְ ְ ּד ָך ֶּב ֱא ֶמת.
(מתוך סידור התפילה)

רישום פליטים במחנה הפליטים “פורט אונטריו” ,אוסווגו ,ניו יורק.1944 .

וזכרת כי עבד היית

ֲ 4אנִ י ַמ ֲא ִמין  /שאול טשרניחובסקי
שַׂ ֲח ִקי ,שַׂ ֲח ִקי עַ ל הַ ֲחלוֹמוֹת,
ז ּו ֲאנִ י הַ חוֹלֵ ם שָׂ ח.
שַׂ ֲח ִקי ִּכי בָ ָא ָדם ַא ֲא ִמין,
ִּכי עו ֶֹד ִּני ַמ ֲא ִמין ָּב ְך.

ָי ׁש ּוב יִפְ ַרח ָאז ַ ּגם עַ ִּמי,
ּובָ ָא ֶרץ יָק ּום דּ וֹר,
ֶל-כבָ לָ יו י ּו ַסר ֶמ ּנ ּו,
ַּב ְרז ְּ
ן-בעַ ִין ִי ְר ֶאה אוֹר.
עַ ִי ְּ

ִּכי עוֹד נַ פְ ׁ ִשי דְּ רוֹר ׁשו ֶֹאפֶ ת
ל-פז,
לֹא ְמכַ ְר ִּתיהָ לְ עֵ גֶ ּ ָ
ִּכי עוֹד ַא ֲא ִמין ַ ּגם ָּב ָא ָדם,
ַ ּגם ְּבר ּוחוֹ ,ר ּו ַח עַ ז.

י ְִחיֶה ,י ֱֶאהַ ב ,יִפְ עַ ל ,יָעַ שׂ ,
דּ וֹר ָּב ָא ֶרץ ָא ְמנָ ם ָחי
לֹא ֶּבעָ ִתיד – ַּב ּׁ ָש ַמ ִים,
ַח ּיֵי-ר ּו ַח ל ֹו ֵאין ָדי.

ר ּוח ֹו ַי ׁ ְשלִ ְיך ַּכבְ לֵ י-הֶ בֶ ל,
יְרו ְֹמ ֶמ ּנ ּו ָּב ֳמ ֵתי-עָ ל;
לֹא ָּב ָרעָ ב יָמ ּות עֹבֵ ד,
דְּ רוֹר – לַ ֶּנפֶ ׁשַ ּ ,פת – לַ דַּ ל.

ָאז ׁ ִשיר ָח ָד ׁש ָי ׁ ִשיר ְמ ׁשו ֵֹרר,
לְ יֹפִ י וְ נִ שְׂ ָ ּגב לִ בּ ֹו עֵ ר;
לוֹ ,לַ ָ ּצעִ ירֵ ,מעַ ל ִקבְ ִרי
ּ ְפ ָר ִחים יִלְ ְקט ּו לַ ּזֵר.

שַׂ ֲח ִקי ִּכי ַ ּגם ְּב ֵרע ּות ַא ֲא ִמין,
ַא ֲא ִמיןִּ ,כי עוֹד ֶא ְמצָ א לֵ ב,
לֵ ב ִּת ְקו ַֹתי ַ ּגם ִּת ְקו ָֹתיו,
יָח ּו ׁש א ׁ ֶֹשרָ ,יבִ ין ְּכ ֵאב.
ַא ֲא ִמינָ ה ַ ּגם ֶּבעָ ִתיד,
ַאף ִאם ִי ְר ַחק זֶה הַ ּיוֹם,
ַא ְך בּ וֹא יָבוֹא – ִישְׂ א ּו ׁ ָשלוֹם
ָאז ּובְ ָרכָ ה לְ אֹם ִמ ְּלאֹם.

שאול טשרניחובסקי ( )1943–1875היה רופא,
משורר עברי ומתרגם .הוא נולד בכפר מיכאילובקה
(כיום באוקראינה) ,למד באודסה ועלה לארץ
ישראל בשנת  .1931את השיר כתב בהיותו בן .17

“בילדותי ,בתל אביב ,אמי שתקה .רק
משפטים ספורים אמרה מחוץ להקשר .אחד
מהם היה‘ :באושוויץ הייתי שרה לעצמי את
שירו של טשרניחובסקי ,שחקי שחקי’ .ואז
הייתה שרה בדבקות ,כנשבעת‘ ,כי עוד באדם
אאמין ,גם ברוחו רוח עז’”.
(מיכל גוברין מספרת על אמה ,רינה גוברין)

רינה גוברין (רגה פוזר-לאוב) הייתה החברה העשירית ,החילונית,
בעשיריית הנשים החרדיות “הצענערשאפט” .אחרי השחרור היא
ריכזה את מפעל “הבריחה” באזור הבריטי של גרמניה.
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חלק שני

לזכור באחריות

נוֹ ׁ ִשיט יָ ד לַ יּוֹ ׁ ְשבִ ים לְ צִ ֵ ּדנ ּו אוֹ נַ ִּביט זֶה ַּב ּזֶה ,וְ נָ ק ּום.
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ,יוֹ צֵ ר ָה ָא ָדם.

ָּת ָמה ִה ְת ַּכ ְּנס ּות יוֹ ם ַה ּׁשוֹ ָאה וְ ָה ָא ָדם.
מעפילים על סיפון האנייה “חביבה רייק”.1946 ,

ַה ִתּ ְקוָ ה

דּות-עדֹות [המשתתפים מוזמנים
ֵ
אפשרות :אכילת לחם ֵע
להביא מאכלים מסורתיים או מאכלי אבלות של
עדותיהם ולסיים בהם את ההתכנסות]
בדיחה
היטלר נאם במסבאה מול אספסוף נאצי ,וכרגיל השתלח
ביהודים בשאגות אלימות .יהודי אחד ישב בין הנאספים,
והקשיב בעיון ובמצח מקומט מרוב מחשבה.
כשגמר לנאום ירד היטלר מהדוכן ומיהר אל היהודי.
“אתה יהודי ,נכון?!”
“כן”.
“אז מה אתה עושה פה?” הסמיק היטלר מרוב זעם.
“רציתי לשמוע במו אוזניי מה יש לך לומר עלינו”.
“אז על מה חשבת כל הזמן? משהו היה לא ברור?”
ענה היהודי“ ,לא ,דווקא משום שהכול ברור לחלוטין,
הטרידה אותי השאלה :היה לנו פרעה ,ולזכרו אנחנו
אוכלים מצות ,היה לנו המן ,ולזכרו אנחנו אוכלים אוזני
המן .אז מה נאכל ,אם ירצה השם ,לזכרך?
הבדיחה לקוחה מספרו של דרויאנוב ספר הבדיחה והחידוד ומופיעה בספר מבעד לדמעות:
הומור יהודי תחת השלטון הנאצי בעריכת איתמר לוין

אוסף שירים
לשירה והשמעה
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זימון  /הזמנה
ֲאנִ י נוֹ שֵׂ א ִע ִּמי  /אורלנד  /זהבי

ׁ ִשיר לַ ַּמ ֲעלוֹ ת

נֹוׂשא ִע ִּמי ֶאת ַצ ַער ַה ְּׁש ִת ָיקה,
ֲאנִ י ֵ
ֶאת נֹוף ָה ֵאלֶ ם ֶׁש ָּׂש ַר ְפנּו ָאז ִמ ַּפ ַחד,
"ה ִעיר ּכָ ל ּכָ ְך ֵר ָיקה”
ֲהֹלא ָא ַמ ְר ְּת ֵאלַ יָ :
ֲהֹלא ָא ַמ ְר ְּת ֵאלַ י" :נִ ְׁשּתֹק ְמ ַעט ְּביַ ַחד”.

ֶא ָּׂשא ֵעינַ י ֶאל ֶה ָה ִריםֵ ,מ ַאיִ ן יָ בֹא ֶעזְ ִרי.
ֶעזְ ִרי ֵמ ִעם ה' ,ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם ָו ָא ֶרץ.
ַאל יִ ֵּתן לַ ּמֹוט ַרגְ לֶ ָךַ ,אל יָ נּום ׁש ְֹמ ֶרָך.
ׁשֹומר יִ ְׂש ָר ֵאל.
יׁשן ֵ
ִהּנֵ ה ֹלא יָ נּום ְוֹלא יִ ָ
ה' ׁש ְֹמ ֶרָך ה' ִצּלְ ָך ַעל יַ ד יְ ִמינֶ ָך.
יֹומםַ ,ה ֶּׁש ֶמׁש ֹלא יַ ּכֶ ּכָ ה ְויָ ֵר ַח ַּבּלָ יְ לָ ה.
ָ
ה' יִ ְׁש ָמ ְרָך ִמּכָ ל ָרע יִ ְׁשמֹר ֶאת נַ ְפ ֶׁשָך.
ּובֹואָך ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד עֹולָ ם
ֶ
אתָך
ה' יִ ְׁש ָמר ֵצ ְ

ׁשֹוׁשּנֵ י ַהּנ ַֹחם,
ְּב ַחּלֹונִ י ָק ְמלּו ּכְ ָבר ַ
ְּב ַחּלֹונִ י נִ ְס ַּתם ֲחזֹון ַה ֶּמ ְר ָח ִבים,
ַרק ָה ְרחֹובֹות עֹוד ְמ ַחּיְ כִ ים ִּב ְמלֹוא ָהר ַֹחב,
ֶאל ּכָ ל ֶא ְׁשנָ ב ֻמ ָּצת ְּבאֹור ָה ֲע ָר ִבים.
אֹותם ָהלַ כְ נּו,
ּבֹואי נֵ ֵצא ׁשּוב לַ חּוצֹות ָ
ִ
הּובים ְּבגַ ן ָה ִעיר.
ֶאל ַס ְפ ְסלֵ י ָה ֲא ִ
אּולַ י נִ ְפּגֹׁש עֹוד ַּב ָּפנִ ים ֲא ֶׁשר ָׁשכַ ְחנּו,
אּולַ י נִ ְׁש ַמע עֹוד ֵמ ָח ָדׁש אֹותֹו ַה ִּׁשיר.
ַּב ֲחלֹומֹות ָה ֵהם ַעל ַה ַּס ְפ ָסל ַה ַּקר,
ַּב ֲחלֹומֹות ָה ֵהם נַ ְר ִּדים ֶאת ֲע ָב ֵרנּו,
ּומּכָ ר,
בֹוּה ֻ
ַעד ֶׁשּיֹום ֶא ָחדּ ,גָ ַ
ארינּו.
יִ ּפֹל ׁשּוב ִּבנְ ִׁשיקֹות ַעל ַצ ָּו ֵ

השיר נכתב על-ידי המשורר יעקב אורלנד ( )2002-1914ופורסם בשנת  .1939הוא
הולחן על-ידי דוד זהבי ב .1951-השיר נכתב בעקבות טבח שהתחולל בבית הכנסת
של העיירה האוקראינית טטייב ב .1919-אורלנד ,אז בן  ,5ניצל מהפוגרום שבו נרצחו
לנגד עיניו שמונה מבני משפחתו .אמו הצילה אותו כאשר משכה אותו מחבית אשפה
שבתוכה הסתתר ורצה עמו לכנסייה ,שבה נשארו כמה ימים בחסות הכומר .האירוע
ליווה את אורלנד במשך שארית חייו.

שיר המעלות הוא שם כולל לקובץ של חמישה עשר מזמורי ספר תהילים ,פרקים ק“כ-קל“ד,
הפותחים כולם במילים ”שיר המעלות“ ,למעט מזמור קכ“א הפותח במילים ”שיר למעלות“.
לפי פרשנים” ,שיר המעלות“ הוא מזמור שהיו שרים הלוויים על מדרגות בית המקדש כחלק
מהפולחן שם .לדעת אחרים נראה שלא כל המזמורים קשורים לבית המקדש .לשירי המעלות
יש תפקיד בתפילה – הם נקראים לפי כל המנהגים לפני פסוקי דזמרה בתפילת שחרית של שבת
ויום טוב.

ְּכ ׁ ֶש ַה ֵּלב בּ וֹ כֶ ה  /גיספן  /אלבז
ׁשֹומ ַע
ֹלהים ֵ
ּכְ ֶׁש ַהּלֵ ב ּבֹוכֶ ה ַרק ֱא ִ
ַהּכְ ֵאב עֹולֶ ה ִמּתֹוְך ַהּנְ ָׁש ָמה
ׁשֹוק ַע
נֹופל לִ ְפנֵ י ֶׁשהּוא ֵ
ָא ָדם ֵ
חֹותְך ֶאת ַה ְּד ָמ ָמה.
ִּב ְת ִפילָ ה ְק ַטּנָ ה ֵ
ֹלהי ַא ָּתה ַהּכָ ל יָ כֹול
ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל ֱא ַ
נָ ַת ָּת לִ י ֶאת ַחּיַ י נָ ַת ָּת לִ י ַהּכֹל
ְּב ֵעינַ י ִּד ְמ ָעה ַהּלֵ ב ּבֹוכֶ ה ְּב ֶׁש ֶקט
זֹוע ֶקת.
ׁשֹותק ַהּנְ ָׁש ָמה ֶ
ּוכְ ֶׁש ַהּלֵ ב ֵ
ֹלהי ַעכְ ָׁשו ֲאנִ י לְ ַבד
ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל ֱא ַ
ֹלהי ֲע ֵׂשה ֶׁשֹּלא ֶא ְפ ַחד
אֹותי ֱא ַ
ֲחזֵ ק ִ
ַהּכְ ֵאב ּגָ דֹול ְו ֵאין לְ ַאן לִ ְבר ַֹח

נֹותר ִּבי ּכ ַֹח
ֲע ֵׂשה ֶׁשּיִ ּגָ ֵמר ּכִ י ֹלא ַ
עֹומד ִמּלֶ כֶ ת
ּכְ ֶׁש ַהּלֵ ב ּבֹוכֶ ה ַהּזְ ַמן ֵ
רֹואה ֶאת ּכָ ל ַחיַ ּיו ִּפ ְתאֹום
ָה ָא ָדם ֶ
רֹוצה לָ לֶ כֶ ת
נֹודע הּוא ֹלא ֶ
ֶאל ַהֹּלא ָ
קֹורא ַעל ַסף ְּתהֹום
ֹלהיו ֵ
לֶ ֱא ַ
ֹלהי...
ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל ֱא ַ

השיר נכתב בידי יוסי גיספן (נולד ב 1961-בישראל) והולחן בידי שמואל אלבז
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שְׂ ֵר ָפהַ ,א ִחים ,שְׂ ֵר ָפה  /גבירטיג
ְׂש ֵר ָפהַ ,א ִחיםְׂ ,ש ֵר ָפה!
ּבֹוע ָרה ּכֻ ָּלּה,
ֲעיָ ָר ֵתנּו ֲ
ָּבהּ רּוחֹות ְׁשחֹרֹות יִ ְס ָערּו,
ַל ֲהבֹות חֻ ְר ָּבן יִ ְב ָערּו,
יה ֹלא נִ ְׁש ָארּו,
בֹות ָ
ִע ְּק ֶ
עֹולה ָּב ֵאׁש.
ִהיא ָ
חֹוב ִקים יָ ַדיִ ם
וְ ַא ֶּתם ְ
הֹוׁשיט ֶעזְ ָרה,
ְּב ִלי ִ
ְּב ִלי ַּכּבֹות ֶאת ֵאׁש ַה ַּל ַהב,
ֵאׁש ָה ֲעיָ ָרה.
ְׂש ֵר ָפהַ ,א ִחיםְׂ ,ש ֵר ָפה!
רֹובהַ ,חס וְ ָח ִל ָילהַ ,ה ָּׁש ָעה,
ְק ָ
ִּכי ַה ְּל ָהבֹות יַ ְת ִמידּו,
ֶאת ּכֻ ָּלנּו ּפֹה יַ ְׁש ִמידּו,
ידי ִקירֹות יָ ִעידּו
ַרק ְׂש ִר ֵ
ַמה ֶּׁשּפֹה ָהיָ ה.

חֹוב ִקים יָ ַדיִ ם
וְ ַא ֶּתם ְ
הֹוׁשיט ֶעזְ ָרה,
ְּב ִלי ִ
ְּב ִלי ַּכּבֹות ֶאת ֵאׁש ַה ַּל ַהב,
ֵאׁש ָה ֲעיָ ָרה.
ְׂש ֵר ָפהַ ,א ִחיםְׂ ,ש ֵר ָפה!
ַרק ְּביַ ְד ֶכם ִּב ְל ַבד ִהיא ָה ֶעזְ ָרה.
אֹוה ֶבת
הֹוׁשיטּו יָ ד ֶ
ִחיׁש ִ
וְ ַה ִּצילּו ֵמ ַה ָּמוֶ ת,
ְּב ַד ְמ ֶכם ַּכּבּו ַׁש ְל ֶה ֶבת,
ִחיׁש ַּכּבּו ְּב ָדם.
ֵמ ָרחֹוק ַאל ַּת ֲעמֹדּו,
עֹולה.
ִּכי ָה ֵאׁש ָ
ַאל נָ א ְּת ַח ְּבקּו יָ ַדיִ ם,
דֹולה!
ַה ְּׂש ֵר ָפה ּגְ ָ

השיר ”העיירה בוערת“ נכתב בשנת  1938בידי המשורר היהודי-פולני מרדכי גבירטיג (גבירטיג
הוא שם העט של מרדכי ברטיג) .השיר נכתב בעקבות פוגרום פשיטיק אשר אירע בשנת 1936
ותורגם לעברית בידי אברהם לוינסון .פוגרום פשיטיק היה אחד בתוך סדרה של פוגרומים
שהתרחשו בשנים שלפני פרוץ מלחמת העולם השנייה ובמסגרתו פרצו איכרים לכיכר השוק,
הרסו דוכנים של יהודים ופגעו בסחורותיהם.

ַה ַּת ֲחנָ ה ְט ֶר ְּבלִ ינְ ָקה  /שלנגל  /פוליקר
ָּכאן ַה ַּת ֲחנָ ה ְט ֶר ְּב ִלינְ ָקה
ָּכאן ַה ַּת ֲחנָ ה ְט ֶר ְּב ִלינְ ָקה
לּושץ' ְלוַ ְר ָׁשה
ַּב ַּקו ֶׁש ֵּבין ְט ְ
אּוסט
ִמ ַּת ֲחנַ ת ָה ַר ֶּכ ֶבת וַ ְר ָׁשאּו ְ
נֹוס ִעים יָ ָׁשר
יֹוצ ִאים ְּב ַר ֶּכ ֶבת וְ ְ
ְ
יעה נִ ְמ ֶׁש ֶכת ִל ְפ ָע ִמים
ַהּנְ ִס ָ
ָח ֵמׁש ָׁשעֹות וְ עֹוד ַא ְר ָּב ִעים
וְ ָח ֵמׁש ַּדּקֹות
יעה
אֹותּה נְ ִס ָ
וְ ִל ְפ ָע ִמים נִ ְמ ֶׁש ֶכת ָ
מֹותָך
ַחּיִ ים ְׁש ֵל ִמים ַעד ְ
וְ ַה ַּת ֲחנָ ה ִהיא ְק ַטנְ טֹנֶ ת
ּׁשּוחים ּגְ ֵד ִלים ָּבּה
ֹלשה ַא ִ
ְׁש ָ
אֹומ ֶרת:
ּוכת ֶֹבת ְרגִ ָילה ֶ
ְ
ָּכאן ַה ַּת ֲחנָ ה ְט ֶר ְּב ִלינְ ָקה
ָּכאן ַה ַּת ֲחנָ ה ְט ֶר ְּב ִלינְ ָקה

וְ ֵאין ֲא ִפּלּו קֻ ָּפה
ּגַ ם ִאיׁש ַה ִּמ ְט ָענִ ים ֵאינֶ ּנּו
ּוב ֲעבּור ִמ ְיליֹון
ַ
ֹלא ְּת ַק ֵּבל ַּכ ְר ִטיס ֲחזֹור
וְ ִאיׁש ֹלא ְמ ַח ֶּכה ַּב ַּת ֲחנָ ה
וְ ַאף ֶא ָחד ֹלא ְמנַ ְפנֵ ף ָׁשם
ְּב ִמ ְט ַּפ ַחת
ַרק ַּב ֲאוִ יר ְּתלּויָ ה ְּד ָמ ָמה
טּומה
ְל ַק ֵּדם ָּפנֶ יָך ִּב ְׁש ָמ ָמה ֲא ָ
ׁשֹותק ֲעמּוד ַה ַּת ֲחנָ ה
וְ ֵ
ּׁשּוחים
ֹלשת ָה ַא ִ
ׁשֹות ִקים ְׁש ֶ
וְ ְ
ׁשֹות ֶקת ַה ְּכת ֶֹבת ַה ְּׁשח ָֹרה
ֶ
ִכי ָּכאן ַה ַּת ֲחנָ ה ְט ֶר ְּב ִלינְ ָקה
ָּכאן ַה ַּת ֲחנָ ה ְט ֶר ְּב ִלינְ ָקה
וְ ַרק ֶׁש ֶלט ִּפ ְרס ֶֹמת
ָּתלּוי עֹוד ֵמ ָאז
אֹומ ֶרת:
ּובלּויָ ה ָה ֶ
יס ָמה יְ ָׁשנָ ה ְ
ִס ְ
"ּב ְ ּׁשלּו ַרק ְּבגָ ז"
ַ
ָּכאן ַה ַּת ֲחנָ ה ְט ֶר ְּב ִלינְ ָקה
ָּכאן ַה ַּת ֲחנָ ה ְט ֶר ְּב ִלינְ ָקה

השיר ”התחנה הקטנה טרבלינקה“ נכתב בידי ולדיסלב שלנגל ( ,)1943-1914תורגם מפולנית
לעברית על ידי הלינה בירנבאום והולחן בידי יהודה פוליקר .שלנגל היה משורר ופזמונאי יהודי-
פולני אשר כתב בפולנית ונודע בזכות השירים שכתב בגטו ורשה .שיריו ופזמוניו זכו לפופולריות
רבה בקרב יושבי הגטו ,כשהם מתארים את האירועים והתחושות שרווחו בו .במהלך הגירושים
לטרבלינקה ביטאו שיריו חשבון נפש נוקב עם בני האדם ועם אלוהים .שלנגל נספה בגטו ורשה
בשנת  ,1943בגיל .29
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(ש ֶקט ׁ ֶש ֶקט)  /קצ׳רג׳נסקי  /וולקוביסקי תמיר
ּפוֹ נָ אר ׁ ֶ
יׁשה!
ֶׁש ֶקטֶׁ ,ש ֶקטְּ ,בנִ י נַ ְח ִר ָ
צֹומ ִחים ְק ָב ִרים,
ּכָ אן ְ
אֹותם נָ ָטעּו
ַהּׂשֹונְ ִאים ָ
ּפֹה ֵמ ֲע ָב ִרים.
יֹובילּו,
ֶאל ּפֹונָ אר ְּד ָרכִ ים ִ
ֶּד ֶרְך ֵאין לַ ְחזֹר,
לִ ְבלִ י ׁשּוב ָהלַ ְך לֹו ַא ָּבא
ְו ִעּמֹו ָהאֹור.
ֶׁש ֶקטְּ ,בנִ י לִ יַ ,מ ְטמֹונִ י לִ י,
ַאל נִ ְבּכֶ ה ִּבכְ ֵאב!
ּכִ י ֵּבין ּכֹה ָוכֹה ִּבכְ יֵ נּו
ֹלא יָ ִבין אֹויֵ ב,
ּגַ ם ַהּיָ ם ּגְ בּולֹות ָוחֹוף לֹו,
ּגַ ם ַהּכֶ לֶ א ְסיָ ג ָוסֹוף לֹו –
נּותנּו זֹאת
ֱע ֵ
ִהיא ְּבלִ י ּגְ בּולֹות,
ִהיא ְּבלִ י ּגְ בּולֹות.

ּתֹור ָא ִביב ָּבא ֶאל ַא ְר ֶצָך,
לָ נּו ְס ָתו ָא ֵבל
רּוע,
אֹור ּגָ דֹול ַּבּכֹל זָ ַ
יבנּו לֵ יל.
ּוס ִב ֵ
ְ
ּכְ ָבר ַה ְּס ָתו יַ זְ ִהיב ַצ ֶּמ ֶרת,
ַה ַּמכְ אֹוב יִ גְ ַּבר,
ַׁשּכּולָ ה ָה ֵאם נִ ְׁש ֶא ֶרת:
ְּבנָ ּה הּוא ְּבּפֹונָ אר.
ֵמי ַה ִּוילְ יָ ה ַהּנִ כְ ֶּבלֶ ת
ּכְ ָבר יִ ְּׂשאּו ָּדכְ יָ ם,
זֹוע ִפים ִק ְר ֵעי ַה ֶּק ַרח
ֲ
נִ ָּׂש ִאים לַ ּיָ ם
ְּת ֻמּגַ ר ֶח ְׁשכַ ת יָ ֵמינּו,
אֹור ּגָ דֹול יִ זְ ַרח ָעלֵ ינּו,
ּבֹואָּ ,פ ָרׁשֲ ,עלֵ ה!
קֹורא,
ִּבנְ ָך ֵ
קֹורא.
ִּבנְ ָך ֵ

ֶׁש ֶקטֶׁ ,ש ֶקטַ ,אל ְּב ַס ַער,
ּבּועי ַהּלֵ ב!
ַמ ֵ
ַעד ֲא ֶׁשר חֹומֹות ִּתּפֹלְ נָ ה,
נֵ ָאלֵ ם ִּבכְ ֵאב.
ַאל נָ אְּ ,בנִ י לִ יַ ,אל ִּת ְצ ַחק נָ א!
ֹלא ֵעת ְצחֹוק ַעכְ ָׁשו:
יבנּו
ַצר ָה ַפְך ֶאת ֲא ִב ֵ
לְ ָעלֶ ה ַּב ְּס ָתו
ּבּוע:
ַאט יְ ַפְך נָ א ַה ַּמ ַ
ֶׁש ֶקטֵּ ,בן ַרחּום!
ִעם ַה ְּדרֹור יָ ׁשּוב ּגַ ם ַא ָּבא
נּומה ,נּום.
נּומהָ ,
ָ
ּוכְ מֹו ִוילְ יָ ה ַה ְּמ ֻׁש ְח ֶר ֶרת,
עֹוטה ַצ ֶּמ ֶרת,
ּכְ ִאילָ ן ֶ
עֹוד ִּתזְ ּכֶ ה לְ אֹור
ְּבבֹוא ַה ְּדרֹור,
ְּבבֹוא ַה ְּדרֹור!

השיר ”פונאר“ נכתב על מעשי הרצח שהתרחשו בפונאר ,פרבר של העיר וילנה .באתר זה נרצחו במהלך מלחמת העולם השנייה בין  70.000לבין  100.000אנשים ,רובם המכריע
יהודים .השיר נכתב בידי המשורר שמריהו קצ‘רג׳נסקי ( ,)1954-1908משורר יליד וילנה שנמלט בספטמבר  1943מגטו וילנה ,והצטרף ליחידת פרטיזנים סובייטים ביערות
הסמוכים .השיר ,שהותאם ללחן דמוי שיר ערש שכתב אלכסנדר וולקוביסקי בן האחת עשרה בגטו וילנה ,תורגם לעברית בידי אברהם שלונסקי.
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אוסף שירים
קינה :אלה אזכרה
ֶאצְ לֵ נ ּו ִּבכְ ַפר ט ּו ְד ָרא  /סובול  /שלמה בר
טּוד ָרא
ֶא ְצלֵ נּו ִּבכְ ַפר ְ
ֶׁש ְּבלֵ ב ָה ֵרי ָה ַא ְטלָ ס
לֹוק ִחים ֶאת ַהּיֶ לֶ ד
ָהיּו ְ
יע לְ גִ יל ָח ֵמש
ֶׁש ִהּגִ ַ
עֹוׂשים לֹו
ּכֶ ֶתר ְּפ ָר ִחים ִ
טּוד ָרא
ֶא ְצלֵ נּו ִּבכְ ַפר ְ
יׁשים לֹו
ּכֶ ֶתר ָּברֹאׁש ַמלְ ִּב ִ
יע לְ גִ יל ָח ֵמׁש
ֶׁש ִהּגִ ַ
ּכָ ל ַהּיְ לָ ִדים ָּב ְרחֹוב
עֹורכִ ים לֹו
ֲחגִ יגָ ה ּגְ דֹולָ ה ְ
יע לְ גִ יל ָח ֵמׁש
ֶׁש ִהּגִ ַ
טּוד ָרא
ֶא ְצלֵ נּו ִּבכְ ַפר ְ
ְו ָאז ֶאת ֲח ַתן ַה ִּׂש ְמ ָחה
יע לְ גִ יל ָח ֵמׁש
ֶׁש ִהּגִ ַ

טּוד ָרא
ֶא ְצלֵ נּו ִּבכְ ַפר ְ
יסים לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת
ַמכְ נִ ִ
לּוח ֶׁשל ֵעץ
כֹות ִבים ַעל ַ
ְו ְ
ִּב ְד ַבׁש ֵמא' ְו ַעד ת'
אֹותּיֹות ִּב ְד ָבׁש
ֶאת ּכָ ל ָה ִ
יבּי ,לַ ֵּקק!
אֹומ ִרים לֹוַ :ח ִּב ִ
ְו ְ
ּתֹורה ֶׁש ַּב ֶּפה
ְו ָהיְ ָתה ַה ָ
תּוקה ּכְ מֹו ַט ַעם ֶׁשל ְּד ַבׁש
ְמ ָ
טּוד ָרא
ֶא ְצלֵ נּו ִּבכְ ַפר ְ
ֶׁש ְּבלֵ ב ָה ֵרי ָה ַא ְטלָ ס

השיר ”אצלנו בכפר טודרא“ נכתב בידי יהושע סובול והולחן בידי שלמה בר .השיר
מתאר את חוויית הכניסה לבית הספר של ילדי הכפר היהודי-ערבי טודרא השוכן
בהרי האטלס שבצפון מרוקו .לדברי סובול ,בשנת  1976הוא ערך תחקיר לקראת
כתיבת מחזה על שכבות המצוקה בישראל .במסגרת התחקיר ראיין אנשים רבים
בעיירות פיתוח ובשכונות ובין השאר גם בטירת כרמל .באחד הראיונות סיפרה לו
אישה מרוקאית את הסיפור שעל בסיסו נכתב השיר.

ִמ ּׁ ִש ֵירי ֶא ֶרץ ַא ֲהבָ ִתי  /לאה גולדברג  /דפנה אילת
כֹורה ֶׁשּלִ יֶ ,א ֶרץ נֹוי ֶא ְביֹונָ ה –
ְמ ָ
לַ ַמּלְ ּכָ ה ֵאין ַּביִ ת ,לַ ֶּמלֶ ְך ֵאין ּכֶ ֶתר.
ְו ִׁש ְב ָעה יָ ִמים ָא ִביב ַּב ָּׁשנָ ה
ְו ַסגְ ִריר ּוגְ ָׁש ִמים ּכָ ל ַהּיֶ ֶתר.
ּפֹור ִחים,
ַאְך ִׁש ְב ָעה יָ ִמים ַה ְּו ָר ִדים ְ
זֹור ִחים,
ְו ִׁש ְב ָעה יָ ִמים ַה ְּטלָ לִ ים ְ
תּוחים
ְו ִׁש ְב ָעה יָ ִמים ַחּלֹונֹות ְּפ ִ
עֹומ ִדים ָּב ְרחֹוב
ְוכָ ל ַק ְּב ָצנַ יִ ְך ְ
נֹוׂש ִאים ִח ְורֹונָ ם ֶאל ָהאֹור ַהּטֹוב,
ְו ְ
ְוכָ ל ַק ְּב ָצנַ יִ ְך ְׂש ֵמ ִחים.
כֹורה ֶׁשּלִ יֶ ,א ֶרץ נֹוי ֶא ְביֹונָ ה,
ְמ ָ
לַ ַּמלְ ּכָ ה ֵאין ַּביִ ת לַ ֶּמלֶ ְך ֵאין ּכֶ ֶתר.
ַרק ִׁש ְב ָעה יָ ִמים ַחּגִ ים ַּב ָּׁשנָ ה
ְו ָע ָמל ְו ָר ָעב ּכָ ל ַהּיֶ ֶתר.

ַאְך ִׁש ְב ָעה יָ ִמים ַהּנֵ רֹות ְּברּוכִ ים
ְו ִׁש ְב ָעה יָ ִמים ֻׁשלְ ָחנֹות ֲערּוכִ ים,
תּוחים,
ְו ִׁש ְב ָעה יָ ִמים ַהּלְ ָבבֹות ְּפ ִ
עֹומ ִדים ִּב ְת ִפילָ ה,
ְוכָ ל ַק ְּב ָצנַ יִ ְך ְ
נֹותיִ ְך ָח ָתן ּכָ לָ ה,
ּובנַ יִ ְך ְּב ַ
ָ
ְוכָ ל ַק ְּב ָצנַ יִ ְך ַא ִחים.
ּומ ָרה,
לּובה ֶׁשּלִ יֶ ,א ְביֹונָ ה ָ
ֲע ָ
לַ ֶּמלֶ ְך ֵאין ַּביִ ת,
לַ ַּמלְ ּכָ ה ֵאין ּכֶ ֶתר
ַרק ַא ַחת ָּבעֹולָ ם ֶאת ִׁש ְב ֵחְך ָא ְמ ָרה
נּותְך ֶח ְר ָּפ ֵתְך ּכָ ל ַהּיֶ ֶתר.
ּוגְ ֵ
ּופּנָ ה,
ְו ַעל ּכֵ ן ֵאלֵ ְך ְלכָ ל ְרחֹוב ִ
לְ כָ ל ׁשּוק ְו ָח ֵצר ְו ִס ְמ ָטה ְוגִ ּנָ ה,
חֹומֹותיִ ְך ּכָ ל ֶא ֶבן ְק ַטּנָ ה –
ַ
ֵמ ֻח ְר ַּבן
ֲאלַ ֵּקט ְו ֶא ְׁשמֹר לְ ַמזְ כֶ ֶּרת.
ּומ ִעיר לְ ִעירִ ,מ ְמ ִדינָ ה לִ ְמ ִדינָ ה
ֵ
נּודה ִעם ִׁשיר ְו ֵת ַבת נְ גִ ינָ ה
ָא ָ
ּזֹוה ֶרת
ּלּותְך ַה ֶ
לְ ַתּנֹות ַּד ֵ

משירי ארץ אהבתי (מוכר גם כ“מכורה שלי“) הוא שיר מאת המשוררת לאה גולדברג שהולחן
בידי דפנה אילת .השיר הופיע לראשונה בשנת  1951בירחון ”אורלוגין“ כחלק מקובץ של
שלושה שירים שכלל גם את ”בארץ אהבתי השקד פורח“ ואת ”בארץ אהבתי האביונה“ .יש
שנוטים לזהות את אותה ארץ עם ארץ ישראל ,מולדתה הרוחנית של גולדברג .לעומת הסבר
זה ,רבים מזהים את הארץ המדוברת עם ליטא ,מולדתה הממשית של גולדברג ,שכן תיאור
האקלים החורפי אינו הולם את מזגה הקיצי של ארץ ישראל .תיאור איבוד העצמאות בשיר הולם
את כיבוש ליטא על ידי גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה ולאחר מכן את כיבושה בידי
רוסיה הסובייטית וסיפוחה אל תוך ברית המועצות.
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ְּבגֶ ְר ַמנְ יָ ה לִ ְפנֵ י ַה ִּמלְ ָח ָמה  /ארצי

ֵריזְלֶ ע  /גבירטיג

יתי ָק ָטן ָהיָ ה לִ י ֶט ַבע מּוזָ ר,
ּכְ ֶׁש ָהיִ ִ
אֹותְך ַאְך ּכָ ל ָמה ֶׁש ִּס ַּפ ְר ְּת נִ ְסגַ ּר,
ֹלא לִ ְׁשמ ַֹע ָ
ֶא ְצלִ י ְּבתֹוְך ַהּלֵ בַ ,הּלֵ ב ּכְ מֹו ָתא ִמ ְט ָען,
ּכָ ל ָמה ֶׁש ִּס ַּפ ְר ְּת ַמ ְת ִחיל ּכְ ֶׁש ָהיִ ית ְצ ִע ָירה.
ּכְ ֶׁש ָהיִ ית ְצ ִעירה ָא ַה ְב ְּת גֶ ֶּבר ֶא ָחד,
ָּב ָאה ִמלְ ָח ָמהָ ,סגְ ָרה ָעלָ יו ְּב ַבת ַא ַחת.
ָצ ֳה ַריִ ם ֶא ָחד הּוא נִ לְ ַקח,
ְּב ַרּכֶ ֶבת,
ּכְ מֹו ּכֶ ֶבׂש.
צֹוצרֹות נִ ּגְ נּו,
ַאְך לִ ְפנֵ י ַה ִּמלְ ָח ָמה ַה ֲח ְ
ְּור ַק ְד ֶּתם ְׁשנֵ יכֶ ם ַא ְּת ְוהּוא.
ּופ ְקּפּוק,
ְמ ֻא ָּׁש ִרים ָּב ִרּקּודְּ ,בלִ י ָח ָׁשׁש ִ
ְּבגֶ ְר ַמנְ יָ ה  -לִ ְפנֵ י ַה ִּמלְ ָח ָמה.
אֹותְך.
ּכָ ל ֶא ָחד זָ קּוק לְ ִא ָּמאִ ,א ָּמא ָמה אֹוכֵ ל ָ
ֶּדלֶ ת ַה ִּמ ְט ָּבח נְ עּולָ ה ּגַ ם ַעכְ ָׁשו.
ׁשֹוק ַע ֶׁש ֶמׁשָ ,העֹולָ ם נִ ְרגָ ע,
ַּבחּוץ ֵ
ֶא ְצלֵ ְך ַהּכֹל ַא ֶח ֶרתַ ,הּכֹל לַ ָּׁש ְוא.
ָה ִאם ִה ְס ַתּּיְ ָמה ַה ִּמלְ ָח ָמה?
ְּבגֶ ְר ַמנְ יָ ה לִ ְפנֵ י ַה ִּמלְ ָח ָמהָ ,היִ ית יָ ָפה ,זֶ ה ַמכְ ִאיב,
ַהּזְ ַמן ֹלא ָע ַמד,
ַהּגּוף ֹלא נִ ְצ ִחי.
רֹוקד ַּת ַחת יָ ֵר ַחַ ,רק ַהּזִ ּכָ רֹון,
ִמי ֵ
ִמי ָה ִאיׁש ַּב ְּתמּונָ הִ ,מי ַהּיֶ לֶ ד ָב ָּארֹון.
ְּבגֶ ְר ַמנְ יָ ה לִ ְפנֵ י ַה ִּמלְ ָח ָמהָ ,היָ ה נִ ְד ֶמה לָ ְך,
ָמה ָהיָ ה נִ ְד ֶמה לָ ְך?

עֹומד ָּב ְרחֹובְ ,וכֻ ּלֹו ַׁשלְ ָוה ְּוד ִמי
ַּביִ ת ָקט ֵ
ַּב ֲעלִ ּיַ ת ַהּגַ ג ָׁשם ּגָ ָרה ֵריזְ ל ַהּיְ ָק ָרה ֶׁשּלִ י
ִמ ֵּדי ֶע ֶרב ֵא ָח ֵפזָ ה ֶאל ֵּבית ֶח ְמ ָּד ִתי
ּובקֹול ֶא ְׁשרֹק לָ ּה"ֵ :ריזְ לְ ,ר ִדיְ ,ר ִדיְ ,ר ִדי”.
ְ

את השיר “בגרמניה לפני המלחמה“ כתב והלחין שלמה ארצי ,זמר-יוצר ,מוזיקאי ,ופזמונאי
ישראלי .ארצי הוא בנם של מימי ושל יצחק ,שניהם ניצולי שואה .אביו ,יצחק ,היה בזמן
מלחמת העולם השנייה מראשי המחתרת הציונית-חלוצית ברומניה ואמו ,מימי ,שרדה את
מחנות הריכוז אושוויץ-בירקנאו וקליינה שנאו .בשיר ”בגרמניה לפני המלחמה“ ארצי עוסק
בחוויותיו כבן הדור השני לניצולים ופונה ישירות לאמו.

רֹומז ֵאלַ י
יׁשהּו ֵ
ָה ֶא ְׁשנָ ב נִ ְפ ָּתח ִמּיָ דִ ,מ ֶ
ּבֹוק ַע ְצלִ יל קֹולָ ּה ֶׁשל ֵריזְ לֶ ע:
ּוב ְד ִמי ָה ְרחֹוב ֵ
ִ
יביַ ,חּכֵ ה עֹוד ֶרגַ עֶ ,א ְת ַּפּנֶ ה ִמּיָ ד
“ח ִב ִ
ֲ
עֹוד ְמ ַעט ֵא ֵרד לְ ַמ ָּטהַ ,חד ְּת ֵרי ְּתלַ ת”.
ֲא ַטּיֵ ל ַעּלִ יזָ ,א ִׁשירֲ ,א ַפ ַּצח לִ י ּגַ ְרּגִ ִירים
יה ַעל ְּד ָרגֹות ִמ ַּד ְר ְּד ִרים
ּופ ְתאֹום ֶא ְׁש ַמע ְצ ָע ֶד ָ
ִ
ּגּופּה ָה ַרְך
ַאְך יָ ְר ָדה ֵמ ַעלִ ,ח ַּב ְק ִּתי ֶאת ָ
ּדּומם נָ ַׁש ְק ִּתי ּכָ ְךּ ,כָ ְךּ ,כָ ְך.
ֹאׁשּה ָ
ְּבר ָ
ּדּוד'לֶ עַ ,אל ִּת ְק ָרא לִ י ִּב ְׁש ִר ָיקה
“א ַב ֶּק ְׁשָךְ ,
ֲ
דּוקה
אֹומ ֶרת ְּב ֻרגְ זָ הִ ,היא ֲא ָ
“ׁשּוב יִ ְׁשרֹק"ִ ,א ִּמי ֶ
ֵאין ְׁש ִר ָיקה ִמ ִּמנְ ָהגֵ נּו ,זֹו ִמ ָּדה ֶׁשל ּגֹוי
ּבֹואי”.
ּבֹואיִ ,
ּבֹואיִ ,
ְק ָרא ָּפׁשּוט ִּבלְ ׁשֹון ִא ֵּמנּוִ :
ֲא ַטּיֵ ל ַעּלִ יזָ ,א ִׁשירֲ ,א ַפ ַּצח לִ י ּגַ ְרּגִ ִירים
יה ַעל ְּד ָרגֹות ִמ ַּד ְר ְּד ִרים
עֹוד ֶא ְׁש ַמע ַצ ֲע ֵדי ַרגְ לֶ ָ
ׁשּוב ָעטּוף ְּד ָמ ָמה ַה ַּביִ ת ְו ָה ְרחֹוב ַמ ְח ִריׁש
ַּב ֲחלֹום ַּב ְּק ִרינִ יֵ ,ריזְ לִ ,חיׁשִ ,חיׁשִ ,חיׁש!
השיר רייזלע נכתב והולחן בידי מרדכי גבירטיג .גבירטיג הוא שם העט של מרדכי ברטיג ,משורר
ומלחין יידי יהודי-פולני .השיר נכתב במקור בייידיש גליצאית ותורגם על ידי אברהם לוינסון.
גבירטיג ורעייתו ושלוש בנותיהם ,תושבי העיר קרקוב ,נרצחו במהלכה של פעולת גירוש של
 6.000יהודים מגטו קרקוב למחנה ההשמדה בלז‘ץ ב 5-ביוני .1942
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אוסף שירים

ָא ְדיוֹ ֵק ִר ָידה  /לדינו
זֹוהר
ֵעת לָ עֹולָ ם ְּביֹום ֵ
יאה,
אֹותְך ֵה ִב ָ
ִא ֵּמְך ָ
לֵ ב לֶ ֱאהֹב ָא ָדם ַא ֵחר
ִהיא לָ ְך ֹלא ֶה ֱענִ ָיקה.
ֱהיִ י ָׁשלֹום ,יַ ִּק ָירהֱ ,היִ י ָׁשלֹום
ֶאת ַחּיַ י ֵמ ַר ְר ְּת ַעד ּתֹם
ֹלא ֶא ְר ֶצה ָּבם עֹוד.
אֹוהב ָח ָדׁש ְצ ִאי לְ ַב ֵּקׁש
ֵ
ִּד ְפ ִקי ֶא ְצלֹו ַעל ֶּפ ַתח,
יַ לְ ִהיט ַא ֵחר ַעכְ ָׁשיו ָּבְך ֵאׁש
ּכִ י ִּב ְׁש ִבילִ י ַא ְּת ֵמ ָתה!
ֱהיִ י ָׁשלֹום ,יַ ִּק ָירהֱ ,היִ י ָׁשלֹום
ֶאת ַחּיַ י ֵמ ַר ְר ְּת ַעד ּתֹם
ֹלא ֶא ְר ֶצה ָּבם עֹוד.

רוֹ ִאים ָרחוֹ ק רוֹ ִאים ׁ ָשק ּוף  /רוטבליט  /קראוס
Tu madre cuando te pario
Y te quito al mundo,
Corason ella no te dio,
Para amar segundo.
Adio, adio querida,
No quero la vida,
Me l’amargates tu.
Va, buscate otro amor,
Aharva otras puertas,
Aspera otro ardor,
Que para mi sos muerta.
Adio, adio querida,
No quero la vida,
Me l’amargates tu.

אדיו קרידה (היי שלום יקירה) הוא שיר אהבה שהיה מושר בכל קהילות היהודים דוברי הלדינו.
בשואה נמחו קהילות יהודיות דוברות לדינו באזור הבלקנים ובראשן קהילת העיר סלוניקי,
שנקראה ירושלים דבלקן ,והשפה כמעט ונכחדה מאזורים אלו.

ַצר ָהיָ ה ָּכל ָּכְך
יתי ָאז מֻ ְכ ָרח
ָהיִ ִ
ִל ְפרֹׂש ְּכנָ ַפיִ ם וְ ָלעּוף
ֶאל ָמקֹום ֶׁשּבֹו
אּולי ְּכמֹו ַהר נְ בֹו
ַ
רֹואים ָׁשקּוף.
רֹואים ָרחֹוק ִ
ִ
ֶּבן ָא ָדם ְּכ ֵעץ ָׁשתּול ַעל ַמיִ ם
ׁש ֶֹרׁש ְמ ַב ֵּקׁש
ֶּבן ָא ָדם ִּכ ְסנֶ ה מּול ַה ָּׁש ַמיִ ם
ּבֹוע ֶרת ֵאׁש.
ּבֹו ֶ
ָאז ַּד ְר ִּכי ָא ְב ָדה
ַחּיַ י ָהיּו ִח ָּדה
ָצ ֵמא ְּכמֹו ֵה ֶלְך ַב ִּמ ְד ָּבר

ֶאל ִמ ַּלת ֶא ֶמת
ֶׁשּכ ַֹח ָּבּה ָל ֵתת
ָל ֵׂשאת ָּפנִ ים ֶאל ַה ָּמ ָחר.
ָּב ֲע ָרה ִּבי ֵאׁש
אתי ְל ַב ֵּקׁש
יָ ָצ ִ
סּופה
יָ ִמים ָס ַע ְר ִּתי ְּכ ָ
יתי
ַׁש ְב ִּתי ֶאל ֵּב ִ
ִל ְמצֹא ֶׁש ַא ְּת ִא ִּתי
סֹופּה.
ַעד ּבֹוא ַה ֶּד ֶרְך ֶאל ָ
ֶּבן ָא ָדם ְּכ ֵעץ ָׁשתּול ַעל ַמיִ ם
ׁש ֶֹרׁש ְמ ַב ֵּקׁש
ֶּבן ָא ָדם ִּכ ְסנֶ ה מּול ַה ָּׁש ַמיִ ם
ּבֹוע ֶרת ֵאׁש
ּבֹו ֶ

השיר נכתב בידי יעקב (יענקל‘ה) רוטבליט והולחן על ידי שמוליק קראוס .השיר הושמע ברדיו
לראשונה ב .1983-יעקב רוטבליט הוא פזמונאי ,זמר ,מלחין ועיתונאי ישראלי.
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לזכור באחריות
צֵ ל ּו ֵמי ְּב ֵאר  /טהר לב  /שער
אדי
ַּב ִּמ ְדרֹון ֵמ ַעל ַה ָּו ִ
ּפֹור ַח
ֵעץ ַה ְּׁש ֵק ִדּיָ ה ֵ
חֹוח ֲה ַד ִּסים
ָּב ֲא ִויר נִ ַ
זֶ ה ַהּזְ ַמן לִ ְפנֵ י ַה ַּקיִ ץ
ּפֹות ַח
ְׁש ָע ָריו ַהּלֵ ב ֵ
ְו ָת ִמיד ְּברּוכִ ים ַהּנִ כְ נָ ִסים.
ְּביָ ִמים ֲא ֶׁשר ּכָ ֵאּלֶ ה
ְמ ַחּכִ ים ַעד ּבֹוא ַהּלַ יִ ל
ְמ ַחּכִ ים לִ ְצ ָע ִדים ְק ֵר ִבים
יח
ֹלא סֹוגְ ִרים ֶאת ַה ָּב ִר ַ
עֹוצ ִמים ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם
ֹלא ְ
יבים.
ְּביָ ִמים ּכָ ֵאּלֶ ה ַמ ְק ִׁש ִ
ִמי ֶׁש ָר ֵעב יִ ְמ ָצא ֶא ְצלֵ נּו ַּפת ֶׁשל לֶ ֶחם
ּומי ְּב ֵאר
ִמי ֶׁש ָעיֵ ף יִ ְמ ָצא ּפֹה ֵצל ֵ

ִר ְק ָמה ֱאנוֹ ׁ ִשית  /המר
נֹופלֶ ת
ִמי ֶׁש ֻּסּכָ תֹו ֶ
ֶח ֶרׁש יִ ּכָ נֵ ס ַּב ֶּדלֶ ת
ֶח ֶרׁש יִ ּכָ נֵ ס ְו ַעד עֹולָ ם יּוכַ ל לְ ִה ָּׁש ֵאר.
ִמי ֶׁש ָר ֵעב יִ ְמ ָצא ֶא ְצלֵ נּו ַּפת ֶׁשל לֶ ֶחם
ּומי ְּב ֵאר
ִמי ֶׁש ָעיֵ ף יִ ְמ ָצא פֹּה ֵצל ֵ
נֹופלֶ ת
ִמי ֶׁש ֻּסּכָ תֹו ֶ
ֶח ֶרׁש יִ ּכָ נֵ ס ַּב ֶּדלֶ ת
ְו ָת ִמיד יּוכַ ל לְ ִה ָּׁש ֵאר.
זֶ ה ַה ַּביִ ת ֶׁש ָּבנִ ינּו
זֶ ה ָהא ֶֹרן ֶׁשּנָ ַט ְענּו
זֹוהי ַה ְּב ֵאר
זֶ ה ַה ְּׁש ִביל ְו ִ
ִמי ֶׁש ָּבא לְ פֹה ָא ִחינּו
ִמי ֶׁש ָּבא יָ ֵסב ִא ָּתנּו
ְו ַה ַּׁש ַער ׁשּוב ֹלא יִ ָּסגֵ ר

בצהרי יום ב 9-באוקטובר  1945צלצל הפעמון שבקיבוץ יגור והחברים הוזעקו אל מורדות הכרמל כדי
לסייע לעולים להגיע למשק .גם הילדים נזעקו וביניהם היה גם יורם טרלובסקי ,לימים יורם טהרלב .הוא
מספר שראה את העולים החדשים התשושים מהמסע המייגע נתמכים על ידי חברי המשק ומפוזרים
לחדרים .ממחסן הבגדים הופצו בגדים שנועדו לחברי הקיבוץ וכל העולים התלבשו בהם ,כדי שחיילי
הצבא הבריטי שיגיעו לא יוכלו להבחין בין חבר קיבוץ ותיק לעולה חדש .הוראה ניתנה לכל החברים
והעולים ,לענות על כל שאלה במילים” :אני יהודי מארץ ישראל“ .האירוע השאיר את חותמו על הילד
הצעיר ולימים ,כשכתב את השיר ”צל ומי באר“ ,ראה בעיני רוחו את המראות של העולים המגיעים
למשק .את השיר הלחין לוי שער.

ְּכ ֶׁש ָאמּותַ ,מ ֶּׁשהּו ִמ ֶּמּנִ יַ ,מ ֶּׁשהּו ִמ ֶּמּנִ י
יָ מּות ְּבָך ,יָ מּות ְּבָך.
ּכְ ֶׁש ָּתמּותַ ,מ ֶּׁשהּו ִמ ְּמָך ִּביַ ,מ ֶּׁשהּו ִמ ְּמָך ִּבי
יָ מּות ִא ְּתָך ,יָ מּות ִא ְּתָך.
ּכִ י ּכֻ ּלָ נּוּ ,כֵ ן ּכֻ ּלָ נּו
נֹוׁשית ַא ַחת ַחּיָ ה
ּכֻ ּלָ נּו ִר ְק ָמה ֱא ִ
ְו ִאם ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו הֹולֵ ְך ֵמ ִע ָּמנּו
ּומ ֶּׁשהּו ,נִ ְׁש ָאר ִאּתֹו.
ַמ ֶּׁשהּו ֵמת ָּבנּו ַ -
יע
יעֵ ,איְך לְ ַה ְרּגִ ַ
ִאם נֵ ַדע ֵאיְך לְ ַה ְרּגִ ַ
יבהִ ,אם ַרק נֵ ַדע.
ֶאת ָה ֵא ָ
ִאם נֵ ַדעִ ,אם נֵ ַדע לְ ַה ְׁש ִקיט
(אם נֵ ַדע לְ ַה ְׁש ִקיט)
ֶאת זַ ֲע ֵמנּו ִ
יחה.
לֹומר ְסלִ ָ
ַעל ַאף ֶעלְ ּבֹונֵ נּוַ ,
ִאם נֵ ַדע לְ ַה ְת ִחיל ֵמ ַה ְת ָחלָ ה.
ּכִ י ּכֻ ּלָ נּוּ ,כֵ ן ּכֻ ּלָ נּו
נֹוׁשית ַא ַחת ַחּיָ ה
ּכֻ ּלָ נּו ִר ְק ָמה ֱא ִ
ְו ִאם ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו הֹולֵ ְך ֵמ ִע ָּמנּו
ּומ ֶּׁשהּו נִ ְׁש ָאר ִאּתוֹ
ַמ ֶּׁשהּו ֵמת ָּבנּו ַ -

ביולי  1959הגיע עקיבא אלקריף אל בית קפה בשכונת ואדי סאליב בחיפה (שכונת
עולים שאוכלסה בעיקר ביוצאי צפון אפריקה) .אלקריף ,שהשתכר והיה מעורב
בתגרה ,נורה חמש פעמים בידי שוטרים שהוזמנו למקום .האירוע הוביל למהומות
רבות בערי ישראל ,מהומות שנתנו פורקן לרגשות תסכול מתהליך הקליטה בישראל
ולתחושות של קיפוח של העולים על רקע עדתי ,והובילו לזעזוע גדול במדינת
ישראל .למהומות היה עד ילד חיפאי בשם מוטי המר ,אז רק בן  .9שנים לאחר
מכן אמר המר“ :הייתי עד לאירועים קשים כל הזמן ,אך הביטויים העדתיים החרידו
אותי יותר מכל מראות הפשע שראיתי שם .החומרים האלה של ילדותי ובחרותי
הניבו את השיר ’רקמה אנושית אחת‘ .רציתי לתת ערך לחיי כל אדם ,ללא כל קשר
למוצאו ,לדתו ,לעדתו או לארצו”.
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אוסף שירים

ָה ֻא ְמנָ ם  /לאה גולדברג
ָה ֻא ְמנָ ם
עֹוד יָ בֹואּו יָ ִמים
ּוב ֶח ֶסד
יחה ְ
ִּב ְסלִ ָ
ְו ֵתלְ כִ י ַּב ָּׂש ֶדה
ְו ֵתלְ כִ י ּבֹו ּכַ ֵהלֶ ְך ַה ָּתם
ּומ ְחׂשֹוף
ַ
ּכַ ף ַרגְ לֵ ְך יִ ּלָ ֵטף
ַּב ֲעלֵ י ָה ַא ְס ֶּפ ֶסת
אֹו ִׁשלְ ֵפי ִשּׁבֹולִ ים
יִ ְד ְקרּוְך ְו ִת ְמ ַּתק ְּד ִק ָיר ָתם
אֹו ָמ ָטר יַ ִּׂשיגֵ ְך
ּדֹופ ֶקת
ּפֹותיו ַה ֶ
ַּב ֲע ַדת ִט ָ
ארְך
ַעל ּכְ ֵת ַפיִ ְך ָחזֵ ְךַ ,צ ָּו ֵ
אשְך ַר ֲענָ ן
ְו ָר ֵ
ְו ֵתלְ כִ י ַּב ָּׂש ֶדה ָה ָרטֹב
ְויִ ְר ַחב ָּבְך ַה ֶּׁש ֶקט
כָ ּאֹור ְּבׁשּולֵ י ֶה ָענָ ן

ְונָ ַׁש ְמ ְּת
ֶאת ֵריחֹו ֶׁשל ַה ֶּתלֶ ם
גֹוע
נָ ׁשֹום ְו ָר ַ
ְו ָר ִאית ֶאת ַה ֶּׁש ֶמׁש
ִּב ְר ִאי ַה ְּׁשלּולִ ית ַהּזָ הֹב
ׁשּוטים
ּופ ִ
ְ
ּומ ָּתר ָּבם לִ נְ ּג ַֹע
ַה ְּד ָב ִרים ְו ַחּיִ ים ֻ
ּומ ָּתר לֶ ֱאהֹב
ֻ
ּומ ָּתר לֶ ֱאהֹב.
ּומ ָּתרֻ ,
ֻ
ַא ְּת ֵּתלְ כִ י ַּב ָּׂש ֶדה לְ ַב ֵּדְך
ֹלא נִ ְצ ֶר ֶבת ְּבלַ ַהט ַה ְּׂש ֵרפֹות
ַּב ְּד ָרכִ ים ֶׁש ָּס ְמרּו
ּומ ָּדם
ימה ִ
ֵמ ֵא ָ
ּובי ֶֹׁשר לְ ָבב ׁשּוב
ְ
ִּת ְהיִ י ֲענָ ָוה ְונִ כְ נַ ַעת
ּכְ ַא ַחד ַה ְּד ָׁש ִאיםּ ,כְ ַא ַחד ָה ָא ָדם
את תלכי בשדה לבדך...

“האומנם” הוא שיר מאת המשוררת לאה גולדברג .הוא נדפס לראשונה בעיתון דבר ב 19-בפברואר  1943ובהמשך נדפס בקובץ ״בסער״ בעריכת
יעקב פיכמן ,קובץ אשר הוכן עבור חיילי היישוב במלחמת העולם השנייה .השיר התפרסם על רקע הידיעות על התקדמות כוחות צבא גרמניה
הנאצית בחזיתות באירופה ובצפון אפריקה בעיצומה של שנת  ,1942ואפשר שניתן לראות בו ביטוי לתחושת היישוב לנוכח הידיעות הקשות
הראשונות שהגיעו על היקף השואה באירופה.

על הכותבים  /תודות
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על הכותבים

תודות

כתיבה ועריכה:

אנו מודים למוסדות ולאנשים הבאים על תרומתם ל”התכנסות”

פרופ' מיכל גוברין – סופרת ,במאית וחוקרת ,עמיתת מחקר במכון שלום הרטמן ,מרצה
וּב ְדיֹון במכון ון ליר בירושלים (– 2012
באוניברסיטת תל אביב וראש קבוצת העברת זיכרון ִ
 )2015וצוות עיצוב ההתכנסות ליום השואה.

מכון הרטמן :הרב ד”ר דניאל הרטמן ,דני אלעזר ,שירי מרזל ,ד״ר
אריאל פיקאר ,פרופ׳ רון מרגולין ,אלון מור ,אשל קלינהאוז ,אתי אריאל,
יעל גרוס-רוזן ,מיק וינשטין ,יוחאי שרון ,עמית אלון ,פרוספר וקנין

•ד"ר מלי אייזנברג ,חוקרת שואה והיסטוריונית באוניברסיטת בר-אילן; מנהלת
אקדמית של "משואה" – המכון ללימודי השואה; פעילה בארכיון "גנזך קידוש
השם" בבני ברק.
•הרּבה תמר אלעד-אפלבאום ,מייסדת ורבת הקהילה "ציון :קהילה ארצישראלית"
בשכונת בקעה בירושלים .מנהלת תכנית הרבנות הישראלית במכון שלום הרטמן.

מכון ון ליר בירושלים :פרופ’ גבריאל מוצקין ,שמעון אלון ,ד”ר יוכי
פישר ,ד”ר אדם קלין-אורון ,מרים בן דוד ,שולמית לרון ,ד”ר טל
כוכבי ,יונה רצון ,סנדרה פיין ,לימור שגיא ,ציפי הכט ,טלי ביאלר,
שירה וולפנסון ברוק ,נועה כספין ,נרי לידר ,ענת שור

•מרים (ימי) בן דוד ,רכזת מטעם מכון ון ליר ושותפה לכתיבה ולעריכה.
•ליאור חן ,מחבר מחקר הרקע על תולדות טקסי הזיכרון לפרויקט ושותף לעריכת
ההתכנסות .דוקטורנט לאנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים.
•רני יגר ,מנהל מחלקת הטקסים ,מכון שלום הרטמן ,מייסד ויו"ר "בית תפילה
ישראלי" בתל-אביב.
•מנדי כהנא’ ,מייסד ומנהל עמותת "יונג יידיש – עמותה לספר היידי בישראל",
אשר משמרת את תרבות הידייש בישראל; שחקן בתיאטרון גשר ובהפקות
פרטיות.
•פרופ' רון מרגולין ,עמית מחקר במכון הרטמן ופרופסור חבר להגות יהודית וחקר
הדת באוניברסיטת תל אביב .ראש תוכנית "אופקים" להוראת יהדות כתרבות.
•הרב והחוקר אהרון שטרן ,חוקר עמית במכון שלום הרטמן; חבר מערכת וכותב
ב"אדרבה – ירחון עולם התשובה”.

ייעוץ וחשיבה:
אתי בן זקן ,זמרת קונצרטים ואמנית יוצרת בתחומי המוזיקה ,התיאטרון והספרות
שבא סלהוב ,משוררת ,מסאית ,סופרת ומבקרת אמנות ישראלית
יהודית קול-ענבר( ,לשעבר) מנהלת אגף המוזיאונים ב"יד ושם"
ד"ר יוכי פישר ,היסטוריונית; ראשת תחום לימודים מתקדמים במכון ון ליר בירושלים
פרופ' איתן שטיינברג ,מלחין ,פרופסור בחוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה
נועה ישראלי ,תכנית ״אופקים״ ,אוניברסיטת תל-אביב

קבוצת המחקר ״העברת זיכרון ובדיון״ ,מכון ון ליר :2015-2012
ראש הקבוצה  -פרופ׳ מיכל גוברין .חברים ואורחים  -אהרון
אפלפלד ,ד”ר אודיה כהן-רז ,אורית ליבנה ,אתי בן-זקן ,פרופ’ איתן
שטיינברג ,פרופ’ אלי וקיל ,פרופ’ גלילי שחר ,גרי גולדשטיין ,פרופ’
דב קולקה ,פרופ׳ דנה אריאלי ,ד”ר דנה פריבך-חפץ ,ד”ר דניאל
פלדמן ,פרופ’ חביבה פדיה ,יהודית קול-ענבר ,פרופ’ יולנדה גמפל,
יוני חיימוביץ’ ,מאיר אפלפלד ,מיטל גמבשו-חימוביץ’ ,ד”ר מיכל
אהרוני ,ד”ר מיכל בן נפתלי ,מיכל רובנר ,מנדי כהנא ,ד”ר סנדרה
מאירי ,עליזה אורבך ,ד”ר רינה דודאי ,פרופ’ רעיה מורג ,פרופ’
שאול פרידלנדר ,פרופ’ שלומית רמון קינן

בית תפילה ישראלי ,תל אביב
קהילת ״ציון״ ,ירושלים
קולט אביטל ,יו”ר מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל
חברי ארגון “זיכרון בסלון”
תודותינו לכל שותפינו ,בארץ ובעולם ,לפיתוח והנחלת
״ההתכנסות ליום השואה״.
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המקורות
שירים
רשימת
אוסף

רשימת המקורות
אדלר ,אלעזר“ ,העניין הזה של שיקום שארית הפליטה” ,ארכיון יד ושם,
.0.3/8221
אנילביץ ,מרדכי“ ,שאיפת חיי האחרונה נתמלאה” ,השואה והמרי ,ירושלים:
משרד החינוך.1953 ,
אפלפלד ,אהרון ,הרצאה במפגש עם קבוצת המחקר “העברת זיכרון ובדיון”,
מכון ון ליר בירושלים 20 ,באפריל .2012

וישניאק ,רומן[ ,ללא כותרת] ,ספירה רפפורט (עורכת) ,בין תמולנו למחרנו:
טקסי זיכרון לשואה ,ירושלים :יד ושם.2000 ,
זלדה [שיינא זלדה שניאורסון-מישקובסקי]“ ,לכל איש יש שם” ,אל תרחק ,תל
אביב :הקיבוץ המאוחד.1975 ,
חיון ,חיון ,עדות ,ארכיון יד ושם.0.3/8221 ,
טשרניחובסקי ,שאול“ ,אני מאמין” ,כל כתבי שאול טשרניחובסקי ,א :שירים
ובלדות ,תל אביב :עם עובד ,1990 ,עמ’ .27
יגר ,הרצלינה“ ,ילדי התיכון בבולגריה”( 2015 ,לא פורסם).
יגר ,רני’“ ,יזכור’ לחסידי אומות העולם” ,בית תפילה ישראלי( 2014 ,מקוון).

אפשטיין ,יצחק“ ,שלוניקי – ירושלים של הבלקן” ,יוסף בן פנחס עוזיאל ,המגדל
הלבן :רשמים ,זכרונות וספורים מחיי עיר עברית בגולה ,תל אביב :בית דפוס
אמנות.1929 ,
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עריכת ההתכנסות
מבנה ההתכנסות :הצטלבות של רגש ,מחשבה ואחריות
ההתכנסות בנויה באופן שמוביל את המשתתפים דרך מסע רגשי,
חווייתי ומחשבתי.
שלד המבנה של ההתכנסות בנוי משני מהלכים מקבילים:
* מקינה לקימה
* האחריות לזכור – לזכור באחריות.
בחלק הראשון ,הקינה/האחריות לזכור ,המשתתפים
מעלים את זכר העולם היהודי שחרב או שנעקר ממקומו ,בכל
פזורות העם היהודי ,ומתאבלים יחד על קורבנות השמד .לאחר
מכן ,המשתתפים נקראים להישיר מבט אל הרוע כאיום קבוע –
אז והיום – ואל סכנת הכניעה לו ,האורבת תמיד .אל מול הרוע,
שהתגלם בהשמדה ובמחיקת פני האדם בכלל ופני היהודי בפרט,
עומד בלב ההתכנסות המאבק על שמירת צלם האדם בכל
צורותיו.
בחלקה השני של ההתכנסות ,לזכור באחריות ,מועלות
הסוגיות והשאלות שזיכרון השואה ממשיך להציב בפני היחיד
והחברה ,בפני מדינת ישראל ובפני משפחת העמים .הסוגיות
נחשפות בעיון ,בדיון או בלימוד בחברותא .כמו בסיום שבוע
האבלות ,השבעה ,בתום ההתכנסות המשתתפים מציינים את
הקימה – איש-איש לעצמו וכולם יחד.
חלק זה מסתיים בקימה ,המבוססת על המנהג היהודי להושיט
יד למתאבל ולהקימו ממקומו בתום השבעה ,עם חזרתו מן האבל
לחיי היום.
מסגרת ההתכנסות וזהות המשתתפים
אפשר לקיים את ההתכנסות בקהילה ,בכיתה ,במסע לפולין
או בעקבותיו ,ביחידה צבאית או בסלון הביתי .מומלץ לשתף
בקבוצה גם ניצולי שואה שיביאו עדות ממקור ראשון.

מספר המשתתפים
מעגל ההתכנסות מיועד לכ 30-משתתפים .עם זאת ,אפשר
בהחלט להתאים את ההתכנסות גם למסגרות רחבות יותר על
ידי צמצום ההשתתפות הפעילה (עריכת סבב אחד בלבד שבו כל
משתתף מציין שם או מקום וכדומה) ועל ידי הגדרה מראש של
מספר המשתתפים שיקראו קטעים ,יספרו את סיפור משפחתם
וכן הלאה.
התפקיד הפעיל של המשתתפים
ההתכנסות פונה אל כל אחד ואחת מהמשתתפים כאל נושאי
זיכרון ,ומזמינה אותם לחלוק את הזיכרון האישי במסגרת האירוע
הקבוצתי .המשתתפים מוזמנים לנקוב בשמות של ערים ,קהילות
וארצות שמהן הגיעו משפחותיהם ,להזכיר שמות של בני משפחה
שנספו ,נעקרו או נפטרו ולהדליק נר לזכרם ,ולחלוק סיפורים
משפחתיים ועדויות על החוויות ועל העמידה כנגד בזמן השואה.
תפקידם הפעיל של המשתתפים בא לידי ביטוי גם בקריאה
משותפת של קטעים מהטקסט ,או בהקראה פרטנית ,לפי בקשת
המנחה.
אורך ההתכנסות
ההתכנסות אורכת בין  45דקות (במתכונת מצומצמת) לשעה
וחצי או שעתיים (במתכונת מלאה) .בחישוב הזמן ,חשוב לשקלל
דברי עדות של משתתפים-ניצולים ,דיונים או חברותא ,אם יש.
תפקידו של המנחה
על המנחה להוביל את הערב תוך שיתוף הקבוצה .מניסיוננו,
דווקא התכנון הוא זה שיוצר תהליך ואווירה שמאפשרים
ומזמינים השתתפות פעילה של המתכנסים .המנחה יבחר מראש
את הדגשים ,את חומרי הקריאה ,את נושאי הדיון ואת השירים
– לפי אופי הקבוצה והאורך המתוכנן של ההתכנסות ויוליך את
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המשתתפים לאורך שלבי ההתכנסות .מתפקידו לשמר מרחב
של קשב ,קבלה והכלה ,ולהיות פתוח לקולות המשתתפים
ללא שיפוטיות ערכית או סגנונית .עם זאת ,מגבלת הזמן אינה
מאפשרת לכל משתתף להתבטא באופן מלא (למעט מסירת
עדות אישית על פי קביעה מראש) ,ולכן יש לאזן בין הצורך
לאפשר ביטוי מרבי של המשתתפים לבין הצורך לשמור על רצף
ההתכנסות ועל מסגרת הזמן שלה.

בחירת השירים
למוסיקה ולשירה יחד יש תפקיד מרכזי בהתכנסות .בתוך סידור
ההתכנסות עצמו יש נקודות מוצעות לשירה .חשוב להקדיש
זמן לבחירת השירים ,הניגונים ,הקינות או הפיוטים – חדשים
או ישנים ,בעברית או בלשונות אחרות – לפי אופי הקבוצה ולפי
האווירה של כל פרק בהתכנסות .המנחה מוזמן להיעזר לשם כך
באוסף השירים בסוף הסידור ולהוסיף לפי ההקשר.
כדאי ללוות את השירה בכלי נגינה.

 .1עריכת מהלך ההתכנסות
דף ההתכנסות בנוי משלוש עמודות:
עמודה ימנית ובה הנחיות פעולה.
עמודה מרכזית  -הליבה ובה קטעים מודגשים לקריאה בצוותא,
וקטעים אחרים לבחירה .הליבה היא גרעין ההתכנסות והיא
מתווה את מהלכה.
עמודה שמאלית  -בה ריבוי קולות .מתוכם יבחר המנחה קטעים
לקריאה בקבוצה .אפשר להחליף את הקטעים האלה בעדות חיה
או במקורות אחרים.

 .2הכנת הדיון
בפרק וזכרת כי עבד היית מופיעים נושאים ושאלות למחשבה
ולדיון .מוצעות שלוש מתכונות אפשריות:
הקראת השאלות בזו אחר זו ,ללא דיון אלא כחומרים למחשבה.
בין השאלות אפשר לשלב רגעי שתיקה והרהור.
דיון בצוותא באחת או יותר מן השאלות .המנחה יבחר את
הנושאים וינהל את הדיון.
חלוקת המשתתפים לזוגות או לקבוצות קטנות של שלושה או
ארבעה (חברותא) .כל צוות יקיים דיון נפרד ואחר כך יתקיים דיון
מסכם במסגרת הקבוצה.

ההכנות לקראת ההתכנסות

הכנת עותקים של חוברת ההתכנסות
חשוב שכל משתתף יקבל עותק של ההתכנסות .אפשרות נוספת
היא להוריד את מסמך ההתכנסות מאתר האינטרנט של מכון
הרטמן ,להדפיס אותו ולהדק לחוברת לפי הסימון.
בחירת קטעי הקריאה
״ההתכנסות״ מלאה בחומר .חשוב מאוד לבחור מתוכה! המנחה
יחליט מראש מה ייכלל בהתכנסות ,ויבחר את מהלך הקריאה
מקטעי הליבה ומתוך הקולות שבשוליים .חשוב לשמור על
המהלך הגדול ,וגם להשאיר מקום וזמן לשיחה ושתיקה.

 .3הכנת המשתתפים
הכנה כזו מתאימה במיוחד לקבוצה שחבריה מכירים זה את זה.
אפשר לבקש מן המשתתפים לברר מראש את שמות קהילות
המוצא של משפחותיהם ,את שמות בני משפחה שנספו בשואה
או שרדו ,ואת שמות האבות והאימהות של המשפחה שנעקרו
ממקומות מושבם.
הזמינו את המשתתפים להכין עדויות ,סיפורים או זיכרונות,
ולהביא תמונות או חפצים ששרדו לאחר החורבן והעקירה מכל
קהילות ותפוצות ישראל.
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הזמינו את המשתתפים להביא כלי נגינה ,אם הדבר ייראה מתאים
לאופי הקהילה ולמסגרת ההתכנסות.
אם יוחלט לסיים את ההתכנסות בלחם עדּות/עדֹות ,הזמינו את
המשתתפים להביא מאכלים/מאכלים מסורתיים.
 .4הכנת החלל והאביזרים
צורת הישיבה משפיעה במידה רבה על יכולתם של הנוכחים
להשתתף ולהיות מעורבים .מומלץ שהמשתתפים יֵ שבו
במעגל .אפשר להניח את הנרות שיודלקו בזמן ההתכנסות
על שולחן מרכזי ,או על מגש גדול במרכז המעגל ,ולהניח
את כלי הכתיבה במקום מרכזי הנגיש לכל המשתתפים.
התמונות והחפצים האישיים שיביאו המשתתפים יוצגו על
ידם ממקומותיהם ,בזמן ההתכנסות ,או יונחו על שולחן תצוגה
מיוחד (למשל ,במרכז המעגל ,סביבו ,או במקום אחר בחדר).
בהתכנסות רבת משתתפים ניתן לחלק מדבקות עליהן יכתבו
המשתתפים שמות וידביקו על "לוח זיכרון" במקום הדלקת נרות.

הנחיית ההתכנסות
על פי הנחיות הפעולה שבעמודה הימנית ,המנחה יזמין את
המשתתפים לומר את שמותיהם ,לנקוב בשמות קהילות המוצא
של משפחותיהם ,להזכיר שמות קרובים ומכרים שנספו או נעקרו
ולהדליק נרות זיכרון וכן הלאה .בהתכנסות רבת משתתפים
אפשר לצמצם את מספר הסבבים ולרכז בהם את המידע.
המנחה יזמין משתתפים להקריא קטעים מן החוברת ,בסבב או על
פי בחירה מראש .חשוב להתייחס לקוראים בכבוד וליצור אווירה
תומכת ולא ביקורתית (גם לגבי המתקשים בהקראה) ,וכך לתת
להתכנסות אופי של שיחה משותפת ולא של טקס.
אם בהתכנסות נוכחים ניצולי שואה או נושאי עדות ,דבריהם
יקדימו את הקראת הקטעים או יחליפו אותם.

המנחה יזמין את המשתתפים לשיר בצוותא במקומות המסומנים,
ואפשר להוסיף שירה במקומות אחרים ,על פי אופי הקבוצה
והאווירה בהתכנסות.
לאורך ההתכנסות משובצים רגעים של שקט .למרות המבוכה
הראשונית לא כדאי לוותר עליהם ,שכן הם נדבך מכונן של חוויית
ההתכנסות .המנחה יכריז על רגעי שתיקה והרהור משותפים
שאורכם בין כמה שניות לדקה אחת – "נשתוק מעט ביחד".
בשלב הקימה המנחה יזמין את המשתתפים להקים את היושב
לצדם ,כמו הקמת אבלים בסוף השבעה .כל משתתף יפנה אל
שכנו או שכנתו ,יושיט להם את ידו ,ויחד יקומו על רגליהם.
ההתכנסות תסתיים בשירה משותפת בעמידה.
הצעה לסיום :אפשר לסיים את ההתכנסות באכילת לחם ֵעדּות-
ֵעדֹות – ארוחה של מאכלים מעדותיהם ומתפוצותיהם של
המשתתפים ,או כיבוד צנוע שמחזיר את הדיון לתוך הקשר החיים
הרגיל .סיום כזה מחייב כמובן היערכות מראש.

ריבוי הקולות של נספים וניצולים ושל דורות הזוכרים מעדות ומהשקפות שונות פרוש
על פני כל אחד מדפיה של ה"התכנסות" אליהם מצרפים המשתתפים את קולם ,את
זיכרונותיהם ואת מחשבותיהם כביטוי רב-פנים של שותפות גורל ואחריות.

התכנסות ליום השואה

ה“התכנסות“ ליום השואה היא מעגל זיכרון חווייתי ואישי שעורכים משתתפים פעילים.
שזורים בה קטעי קריאה ,עדויות ,דיון ,תפילה ורגעי שתיקה.

הזיכרון איננו דבר שאצור בספרים .יסודו בתודעתם של בני אדם ,איש ואשה על פי
דרכם ,דור-דור ועולמו.
ה“התכנסות" היא הזמנה עבור כל אחד ואחת מאתנו לקחת חלק ביצירת הזיכרון החי.

מחלקת הטקסים

מחלקת הטקסים

