
מרכז הטקסים

״ההתכנסות" ליום השואה היא מעגל זיכרון חוויתי ואישי שעורכים משתתפים פעילים. 
שזורים בה קטעי קריאה, עדויות, דיון, תפילה ורגעי שתיקה.

ריבוי הקולות של נספים וניצולים ושל דורות הזוכרים מעדות והשקפות 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.

הזיכרון איננו דבר שאצור בספרים. יסודו בתודעתם של בני אדם, איש ואשה על פי 
דרכם, דור-דור ועולמו.

"ההתכנסות" היא הזמנה עבור כל אחד ואחת מאתנו לקחת חלק ביצירת הזכרון החי.
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הקדמה 
 

ִאלּו הּוא” – ציווי עתיק זה רלוונטי  ב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו כְּ ָכל ּדֹור ָודֹור ַחיָּ "בְּ
עדיין  העדים  אחרוני  קולם של  השואה.  זיכרון  לעתיד  מאי-פעם  יותר  היום 
והמוסרים  זיכרון השואה  נושאי  נהיה אנו  זמן לא רב  פונה אלינו, אך בעוד 

אותו לדורות הבאים. 

של  ועתיד  הווה  מכונן  אלא  בלבד,  לעבר  מופנה  אינו  ולאומי  אישי  זיכרון 
יחיד ושל חברה. לכן שאלנו את עצמנו כיצד זיכרון מחיקת פני האדם בשואה 
והשמדת העם היהודי ומורשתו לא יהיו מוגבלים רק לשימור הטראומה. עמד 
י ֶעֶבד ָהִייָת", אשר  לנגד עיניינו הזיכרון היהודי של עבדות מצרים, "ְוָזַכְרתָּ כִּ
נשמר כמאבק נגד העבדות בכל צורותיה באמצעות חוקים חברתיים ושמירת 
השבת. לאור דוגמא זו, עיצבנו "התכנסות ליום השואה", שבליבה 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. 
הזוכרים  דורות  ושל  ורחוקים,  קרובים  וניצולים,  נספים  של  הקולות  ריבוי 
מעדות והשקפות שונות פרוש על פני כל אחד מדפיה. מסורת הזיכרון החלה 
קהילות  בכל  ונמשכת  ובמעברות,  העקורים  במחנות  השואה,  של  בעיצומה 
ישראל עד היום. 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

לאם  כבת  מכך  פחות  לא  אך  ישראלית,  כיוצרת  דחיפות  בתחושת 
ניצולת שואה, הקמתי במכון ון ליר בירושלים ב-2012 קבוצת מחקר 
זיכרון  "העברת  אותה  כיניתי  השואה.  זיכרון  הבניית  לחקר  ייחודית 
ובדיון", כיוון שזיכרון ממרחק זמן ומקום של מי שלא היה שם, הוא 
יגונן על הזיכרון מסכנת ההכחשה?  תמיד הבניה של בדיון. אך מה 
פסיכואנליטיקאים,  וזיכרון,  מוח  חוקרי  הזמנתי  המחקר  לקבוצת 
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 
קהילות,  ראשי  איתנו  היו  השואה".  ליום  "התכנסות  לעיצוב  מיוחד 
הוגים ואמנים, חילונים ודתיים מזרחים ואשכנזים: הרבה תמר אלעד 
אפלבאום, ההוגה פרופ' רון מרגולין, מייסד בית תפילה ישראלי ד״ר 
רני יגר, ההיסטוריונית ד"ר מלי אייזנברג, אמן היידיש מנדי כהנא, הרב 
והרכזת, מנחת הקבוצות  אהרון שטרן, עוזר המחקר ד״ר ליאור חן, 
מרים בן דוד. צירפו את קולותיהם המשוררת שבא סלהוב ומנהלת 
המוזיאונים של יד ושם יהודית ענבר. אני עצמי הבאתי אל הכתיבה 

ואל העריכה את ניסיוני כסופרת וכבמאית של תיאטרון יהודי. 

האתולוגיה: "אבל היתה שם אהבה, עיצוב זיכרון השואה" )עורכות: 
מציעה   ,)2021 כרמל  בן-זקן;  אתי  חפץ-פרייבך,  דנה  גוברין,  מיכל 

מסד רעיוני ל"התכנסות".

ריבוי  בצוותא.  וכתיבה  דיון  חשיבה,  של  ייחודי  תהליך  התחיל  כך 
אחד  כל  עבור  הזמנה  ומשמש  ובעיצוב,  בעריכה  מהדהד  הקולות 

ממשתתפי ההתכנסות לצרף את קולו או את סיפורה.

מהלך ההתכנסות
המשתתפים  לזכור",  "האחריות  ההתכנסות,  של  הראשון  בחלקה 
מקבלים על עצמם לזכור את קהילות ישראל בכל תפוצותיהן מתוך 
כבוד למורשת משפחתם – הרי גזירת השמד איימה לכלות כל יהודי 
המשתתפים  הקינה  ברגעי  אחר.  הוא  באשר  אדם  וכל  הוא  באשר 
מצרפים אל העדויות שמות של יקירים ואנשים שחשוב להם להזכיר. 
ועתה.  אז  ולחברה,  ליחיד  האורב  הרוע  אל  המבט  מופנה  בהמשך 
של  האדם  מחיקת  ונגד  הרוע  נגד  המאבק  עומד  ההתכנסות  בליבת 
ֵאין  "ְּבָמקֹום ֶשׁ העולם:  אומות  וחסידי  יהודים  קבוצות,  ושל  יחידים 

ל ִלְהיֹות ִאיׁש". דֵּ תַּ ים, ִהְשׁ ֲאָנִשׁ

בחלקה השני של ההתכנסות, "לזכור באחריות", המשתתפים מעלים 
בדיון, במחשבה או בלימוד את השאלות שזיכרון השואה מציב בפני 
יחיד וחברה, למדינת ישראל ולמשפחת העמים. ההתכנסות מדגישה 

את שני פני הזיכרון: זכור ושמור.

של  כבסיומה  ההתכנסות,  של  והמחשבתי  החווייתי  המהלך  בסיום 
"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, 
הנחלתה  ואת  ה"התכנסות"  פיתוח  את  הרטמן  מכון  עצמו  על  קיבל 
ברבים כתרומה לחברה. מהדורה זו יוצאת במסגרת המרכז לטקסים 
של המכון. ב-2015 נערכו עשרה מעגלי "התכנסות" ניסיוניים ומאז 
מדי שנה מתרבה מספרן של ההתכנסויות הנערכות בעשרות קהילות 
פרטיים,  בבתים  בקמפוסים,  תרבות,  במרכזי  והעולם,  הארץ  ברחבי 

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״ 
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א. זימון/הזמנה
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1. זימון / הזמנה

ם. לֹא ָעַבְרנּו, לֹא ָחִוינּו, לֹא ָהִיינּו ׁשָ
ל ַעל ַעְצֵמנּו ֶאת  ְוִעם זֹאת – רֹוִצים ָאנּו ְלַקּבֵ

ַאְחָריּות. ָהַאְחָריּות ִלְזּכֹור, ְוִלְזּכֹור ּבְ
ים, ְוַגם ִאם ֵיש ָלְך ְמַעט,  ְוַגם ִאם ֵאין ִלי ִמּלִ

ַגם ִאם ֲאִני ָרחֹוק, ְוַגם ִאם ֲאִני ְקרֹוָבה, 
ִכים, ְוַגם ִאם ֵאיֶנּנּו  ּיָ ְוַגם ִאם ֲאַנְחנּו ׁשַ

ס ֶאל ּתֹוְך  ֵנּ כּות – ִנְתּכַ ּיָ ים ׁשּום ׁשַ ַמְרִגיׁשִ
ַיַחד,  ס ּבְ ֵנּ יֵנינּו, ְנַנּסה ְלִהּכָ ס ּבֵ ֵנּ ַעְצֵמנּו, ִנְתּכַ

ֲאַנְחנּו ּפֹה ַהּיֹום.  

שירה או נגינה 
לפתיחת ההתכנסות: 

כדאי לבחור לרגע 
זה שיר שמוכר 

למשתתפים.



9 זימון - הזמנה / קלת ַהזְכִרים

ם. לֹא ָעַבְרנּו, לֹא ָחִוינּו, ְוִעם זֹאת לֹא ָהִיינּו ׁשָ

ִליׁש ִהְכִריָתה ׁשְ וָֹאה ׁשֶ סּות זוֹ ֶאת ַהּשׁ ּנְ ִהְתּכַ  ִנְזּכֹר ּבְ
הּוִדי,   ֵמָהָעם ַהּיְ

ָבִרים ִויָלִדים. ים, ּגְ ה ִמיְליוֹן ָנׁשִ ׁשָּ ׁשִ

ָמד  ְ ֵזַרת ַהּשׁ ִנְזּכֹר ֶאת ּגְ

ר הּוא, ֲאׁשֶ ל ְיהּוִדי ּבַ ָמה ְלַכּלוֹת ּכָ ִאּיְ ׁשֶ

ר הּוא ַאֵחר –   ֲאׁשֶ ל ָאָדם ּבַ ּכָ

ָמד.  ְ ֵזַרת ַהּשׁ נּו ִנּצוֵֹלי ּגְ ּלָ ּכֻ

ְדדּו, ֶנֶעְקרּו ְוִנְמֲחקּו,   ּנָ הּוִדים ׁשֶ ר ַעל ְקִהּלוֹת ַהּיְ ְנַסּפֵ

ה ּוֵמַאְרצוֹת ֲעָרב.  ֲעָרב, ֵמֵאירוֹּפָ ְזָרח ּוִמּמַ ִמּמִ

ים, ְסּפִ נֹאַמר ִקיָנה ַעל ַהּנִ

ַנְדִליק ֵנר ְלִזְכָרם. 

ה,   את רֵֹבץ, ָאז ְוַעּתָ ַתח ַחָטּ י ַלֶפּ ט ֶאל ָהרַֹע, ּכִ יר ַמּבָ ַניׁשִ

ִמיָרה ַעל ֶצֶלם ָאָדם  ְ ּומּולוֹ ַנֲעֶלה ַעל ֵנס ֶאת ַהּשׁ

ָבִרים ִויָלִדים  ים, ּגְ ֶקֶרב ָנׁשִ ּבְ

י ֻאּמוֹת ָהעוָֹלם,  ּוְבֶקֶרב ֲחִסיֵדֵ

ל ָהֲעקּוִרים,  יָמה ׁשֶ בּוַרת ַהּקִ ל ֶאת ּגְ ּוְנַהּלֵ

ֵלָטה. ֵאִרית ַהּפְ ים ּוׁשְ גָֹרִשׁ ַהּמְ

ַאל ֶאת ַעְצֵמנּו: ֵאיְך נֹאַמר ֲאַנְחנּו ּפֹה, ַהּיוֹם,  ְוָאז ִנׁשְ

ל ִלְהיוֹת ִאיׁש",  ּדֵ ּתַ ים ִהׁשְ ֵאין ֲאָנׁשִ ָמקוֹם ׁשֶ "ְבּ

יט ָיד ְוָנקּום.  נוֹׁשִ

רוֹן ּוְלַאְחָריּות.  סּות זוֹ ְלִזּכָ ּנְ ֵהא ָלנּו ִהְתּכַ ּתְ

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 
יותר מתוך התלכדות  ליצירת עולם טוב  ולפעולה  וקורא למחויבות מוסרית 
סביב ערכי זכויות האדם והשוויון. צבי גיל קרא אותו בפעם הראשונה בטקס 
שכותרתו   ,2002 בשנת  ושם  ביד  שהתקיים  הבין-לאומי  הכינוס  את  שחתם 

“מורשת ניצולי השואה: ההשפעות האתיות והמוסריות לאנושות”. 

כל הזכויות שמורות ליד ושם

הרובע היהודי בפאריס, 1933.
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2. קולות הזוכרים

ְוִנְזּכֹר ֶאת ּדֹורֹות ַהּזֹוְכִרים: 
ָרֵאל ֶנֶעְרכּו  ָכל ְקִהּלֹות ִיׂשְ ּבְ

רֹון –  ִפּלֹות, ֲעָצרֹות ְוִטְקֵסי ִזּכָ ּתְ
ֹוָאה,  ל ַהּשׁ ְבִעּצּוָמּה ׁשֶ

ַמֲחנֹות ָהֲעקּוִרים,  ְלָחָמה, ּבְ תֹם ַהּמִ ּבְ
רֹות.  ְעּבָ ֲעָבר ּוַבּמַ ַמֲחנֹות ַהּמַ ּבְ

ֶכת ַעד ַהּיֹום;  רֹון ִנְמׁשֶ ּכָ ָמסֶֹרת ַהּזִ
ֶלת. ְלׁשֶ ַ ּשׁ ָאנּו ֻחְלָיה ּבַ

.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(

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

“המשנה היומית”, מפעל ההנצחה לקדושי השואה.

.1
“אנו, הרואים את עצמנו קרובים למתים יותר 
מאשר לחיים, איננו זקוקים בעצם לתפילת 
בבוקר  יזכור  אומרים  אנו  מיוחדת.  יזכור 
ובערב, אנו אומרים יזכור כשאנו ערים – וגם 
בחלומותינו ]...[ לא דרושה לנו תפילת יזכור 

מיוחדת”. 
עם  נמנית  היהודי  העם  השמדת  כי  “ואם 
האירועים המזוויעים ביותר בהיסטוריה, אנו 

יודעים – גם היא תישכח”. 

)שמואל גרינגאוז(

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

.1945
כל הזכויות שמורות ליד ושם

המנחה ת/יבחר 
להקראה אחד או יותר 

מקולות הזוכרים.
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.3

ְזכּות ָרֵחל / יהודה פתיה
דּוִדים  ]...[ ְלָבֶניָך ַהנְּ ְזכּות ָרֵחל ְזכֹור ָהֵאל 

ַהְקִׁשיָבה ָּנא ִמְּׁשָחִקים  ֶאת קֹול ַׁשְוָעָתּה ְוַזֲעָקָתּה 
ַהִּנְׁשַמע ְלֶמְרַחִּקים ]...[ קֹול ְּבָרָמה ַמִּפיל חֹוָמה 

ֵּבין ֲאָריֹות ּוְלָבִאים? ְוֵאיְך ָנַטְׁשָּת ַהֹּצאן ּתֹוִעים 
ַהַּמְקִריִבים ֵמֶהם ְזָבִחים? ]...[ ְוֵאיְך ִּתּדֹום ִלְבֵני ֱאדֹום 

ְוַאָּתה דֹוֶחה ִמּיֹום ְלָיִמים ָמַתי ְּתַרֵחם ָמַתי ְּתַנֵחם 
ְוֹלא ִתְדֶחה עֹוד ִּבְדָבִרים. ]...[  ֵאל ָאיֹום ְּתָנה ִּפְדיֹום 

שמחה  הרב,  נכדת  בגדאד.  יליד  ומקובל  חכם  היה   )1859-1942( פתיה  יהודה  הרב 
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 
שִיראה אותו העולם כולו – פסל לא משיש ולא מאבן, אלא 
ממעשים טובים, כי מאמינה אני באמונה שלמה, שרק מצבה 

כזאת עשויה להבטיח לכם ולילדכם עתיד טוב יותר.”  

)מיומנה של דוניה רוזן, 23 ביוני 1943(

בשואה,  כולה  נרצחה  משפחתה  שבגליציה.  בקוסוב  נולדה   )1930-2007( רוזן  דוניה 
הוריהורישין,  אולינה  בזכות  ניצלה  דוניה   .12 בת  ביער בהיותה  לבדה  והיא הסתתרה 
יומנה כתבה במחבוא, בעזרת בדל עיפרון ופיסות  לימים חסידת אומות העולם. את 
נייר שאולינה השיגה בעבורה. דוניה לא האמינה שתינצל, וביקשה מאולינה שתמסור 
דוניה  עלתה  השואה  לאחר  המלחמה.  אחרי  שתפגוש  הראשון  ליהודי  יומנה  את 

לישראל ועד מותה ניהלה את המחלקה לחסידי אומות העולם ביד ושם.

כל הזכויות שמורות ליד ושם  

ַהּקֹול ַהּקֹוֵרא ָלנּו ִלְזֹּכר, ָאז ְוַעָּתה: 
שמע / פרימו לוי

ַאֶּתם ַהּיֹוְׁשִבים ְּבֵאין ַמְחִריד
ְּבִמְׁשְּכנֹות ִמְבַטִחים;

ַאֶּתם ַהּמֹוְצִאים ַמֲאָכל ַחם ּוְפֵני ָיִדיד
ְּבׁשּוְבֵכם ַהַּבְיָתה ִעם ִּדְמּדּוִמים:

ִהְתּבֹוְננּו ּוְראּו ַהֶּזהּו ָאָדם
ָהעֹוֵבד ַּבִּבָּצה ַהָּקָרה;

הּוא, ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ְמנּוָחה ְוִנְלָחם
ְלַמַען ַּפת-ֶלֶחם ְזִעיָרה.

ֶׁשַּבֲעבּור "ֵּכן" אֹו "ֹלא" ְלֵבן-ָמֶות ָהָיה. 
ִהְתּבֹוְננּו ּוְראּו ָהִאם ִאָּׁשה ִהיא ֹזאת. 

ַּבת ְּבלי ֵׁשם ּוְבֹלא ֵׂשָער;
ֶׁשֹּלא נֹוַתר ָּבּה עֹוד ֹּכַח ִלְזֹּכר, 

ֶׁשֵעיֶניָה ֵריקֹות ְוצֹוֵנן ֶחיָקּה
ַע ְּביֹום ֹחֶרף ּוְכפֹור. ִּכְצַפְרדֵּ

ַהְרְהרּו ְוִזְכרּו ִּכי ָּכל ֹזאת ֵאַרע
ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה: 

ֲאֶׁשר ֲאנֹוִכי ְמַצֶּוֶכם
ְלָחקּוק ִּבְלַבְבֶכם. 

ְוִׁשַּנְנֶּתם אֹוָתם ִלְבֵניֶכם
ְּבִׁשְבְּתֶכם ַּבַּבִית ְּבֶלְכְּתֶכם ַּבֶּדֶרְך,

ְכְבֶכם ּוְבקּוְמֶכם. ְּבָשׁ
ְוָהָיה ִּכי ִּתֹּדּמּו – ֹיאְבדּו ָּבֵּתיֶכם

ַוַּיְך ָּבֶכם ַהֹחִלי ִמַּכף ֶרֶגל ַעד ָקְדקֹוד.
ְוַיַהְפכּו ִמֶּכם ְּפֵניֶהם יֹוְצֵאי ַחְלֵציֶכם, עֹוד. 

)מתוך הזהו אדם( 

שמו  יהודי.  וכימאי  סופר  היה  שבאיטליה,  בטורינו  שנולד   ,)1919-1987( לוי  פרימו 
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 זרעינו 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(

תש”ה  בשנת  המלחמה,  בתום  שבמרוקו  בקזבלנקה  חוברה  המגילה 
)1945(. היא כתובה בתבניתה של מגילת אסתר ומתארת את נס הצלתם 
יהדות  את  שפקד  האסון  ואת  הברית,  בנות  בידי  אפריקה  צפון  יהודי  של 

אירופה.  ניצולים מאוזורקוב שבפולין באזכרה במחנה העקורים לנדסברג, 1947, ארכיון יד ושם



ב. קינה
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1. העיר הקטנה וורונקה
“עיר קטנה וורונקה, אבל מה יפה היא ומה 
רב חינה! יכול אתה, לכשתרצה, לעבור את 
כל העיר, לארכה ולרחבה, במשך חצי שעה. 
אין לה לא מסילת ברזל ולא נמל של ים, לא 
שני  לה  יש  אבל  המונם,  ולא  החיים  שאון 
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(

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

עדינה עליהם. 

1. ֵאֶּלה ֶאְזֶּכָרה

ְתפּוצֹוֵתיֶהם  הּוִדים ּבִ ָרה ֶאת ַהּיְ ֶאְזּכְ
ּוְבְקִהּלֹוֵתיֶהם, 

ֲעָרב,  ְזָרח ּוִמּמַ ִמּמִ
יכֹון ּוֵמַאְרצֹות ֲעָרב,  ם ַהּתִ ה, ֵמחֹוֵפי ַהּיָ ֵמֵאירֹוָפּ

ֶעְקרּו ִמְמקֹוָמם,  ֶנּ ֻהְכֲחדּו אֹו ׁשֶ ׁשֶ
ָעְמדּו ְלַצד ֲאֵחיֶהם  הּוִדים ׁשֶ ִהּלֹות ְוַהּיְ ְוֶאת ַהְקּ

ן.  ימֹות ַהֻחְרּבָ ּבִ

ָכה )יהודה חזק( ְפּ י ָעַלי ֶאְשׁ ָרה ְוַנְפִשׁ ה ֶאְזְכּ ֵאֶלּ

העולם שהיה - 
המשתתפים מוזמנים

לפתוח את חלק 
“אלה אזכרה” בשיר 

או בפיוט המעלה את 
זכר חייה של קהילה.
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ָבִרים ְוַטף,  ים, ּגְ ָרה ֶאת ֲאבוֵֹתינּו ְוִאּמוֵֹתינּו, ָנׁשִ ֶאְזּכְ

יִבים,  פוֹת ְוַהּנִ ל ַהּשָׂ ּדוְֹבֵרי ּכָ

ִנים –  ָ ּשׁ יֶהם ֵמאוֹת ּבַ מּו ֶאת ַחּיֵ ּיְ ּקִ ׁשֶ

ִמיַרת ִמְצווֹת,  ל ֱאמּוָנה ּוׁשְ ים ׁשֶ ַחּיִ

ְלמּוד ּתוָֹרה,  ל ּתַ ים ׁשֶ ַחּיִ

ּיּוט ּוָמסֶֹרת,  ל ּפִ ים ׁשֶ ַחּיִ

ל ִנּגּון ּוְסעּודוֹת ַחג,  ים ׁשֶ ַחּיִ

ל ַעְרבּות ֲהָדִדית ְוֶעְזָרה, ים ׁשֶ ַחּיִ

ָלה ּוְמָלאָכה,  ְלּכָ ל ּכַ ים ׁשֶ ַחּיִ

נּות,  ע ְוָאּמָ ל ַמּדָ ים ׁשֶ ַחּיִ

ּקּון ֶחְבָרה,  ל ִתּ ים ׁשֶ ַחּיִ

ל ִיּצּור ִויִציָרה, ים ׁשֶ ַחּיִ

ִפּלוֹת ְלִציוֹן,  ל ּתְ ים ׁשֶ ַחּיִ

ים –  ַחּיִ

ד ְלִקּיּוֵמנּו. ּסָ ֵהם ַהּמַ

המשתתפים 
מוזמנים להציג 

את עצמם בשמם 
ולאמר את שמות 
הקהילות וארצות 

המוצא של 
משפחותיהם.

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



חתונה יהודית בבבית המשפט בווטרפורד, אירלנד. ספטמבר 1901

אורתודוקסים יהודים בליאופולדשטדט, וינה. 1915
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3. סלוניקי – 

ירושלים של הבלקן 
“שאלוניקי הייתה לאי קטן בו שררה כעין 
אוטונומיה יהודית רוחנית וכלכלית כאחת, וזו 
השפיעה על כל מבנה החיים ומחקה במידה 
מרובה את חותם הגלות ]...[ פה גדלו יהודים 
בעלי קומה ]...[ ותפקיד נכבד מאוד להם בחיי 
הכלכלה כמחדשים וכיוצרים: מצד אחד בעלי 
בתי החרושת, רבי המסחר, נשיאי הבנקים; 
ומצד שני המוני עובדים בכישרון ובחריצות 
ועוסקים במלאכות שבכל תפוצות הגולה רחק 
או הורחק עמנו מהם: שיט, דיג, פריקת אניות 
וכו’. ובאי זה שולטת תורת ישראל בחיי היחיד 

והציבור.” 

)מתוך ״בסלוניקי – רשמיו של הנוסע היהודי הגרמני חזל 
צבי קלצל"(

יצחק אפשטיין )1863-1943(, יליד רוסיה, היה מחנך, חוקר לשון 
וממחדשי השפה העברית בארץ ישראל. לזמן מה הוא ניהל את 
בית הספר “תלמוד תורה הגדול” בסלוניקי שביוון. ערב מלחמת 
העולם השנייה חיו ביוון כשמונים אלף יהודים, ולמעלה משישים 
אלף מהם נספו בשואה, רובם באושוויץ. 

“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(

כשגברה  השלושים,  בשנות  רוסי.  ממוצא  אמריקני  יהודי  צלם  היה   )1897-1990( וישניאק  רומן 
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. 



מוזיקאים יהודים ברוהטין, אוקראינה. 1912
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“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( 

ספריו  שבאוסטריה.  וינה  יליד  יהודי  ומסאי  סופר  היה   )1881-1942( צוויג  סטפן 
תורגמו לשפות רבות וזכו לקהל קוראים עצום בין שתי מלחמות העולם. בתחילת 
ללונדון.  עבר  שבווינה,  בביתו  נשק  לחפש  באו  ששוטרים  לאחר  השלושים,  שנות 
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.

4. ברלין
“כשבאתי לעולם בשלהי 1897, בחלק 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(

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

5. קהיר 
“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 
שניבנו 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(

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

חברתיים, תרבותיים ופוליטיים



רומן וישניאק, מתוך תיעוד יהודי מזרח אירופה שלפני השואה
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2. ַעל ֵאֶּלה ֲאִני ּבֹוִכָּיה

ים ְוַגם ִאם ֵיׁש ָלְך ְמַעט, ְוַגם ִאם ֵאין ִלי ִמּלִ
ָפה,  קֶֹצר ׂשָ קֶֹצר ָיֵדינּו, ּבְ ְבּ

א ֶאת ְקֵצה ָקֵצהּו  ְנַבּטֵ
ְדָעה ָהֱאנֹוׁשּות.  ּיָ דֹול ׁשֶ ל ָהֶרַצח ַהּגָ ׁשֶ

ּסּוִרים,   ם ַהּיִ ָפֵתינּו ַרק ְמַעט ִמּיַ ֵאֶלם ׂשְ יר ּבְ ַנְזּכִ
ָפה.  ֶעֶבר ְלָכל ׂשָ ּמֵ ֶאת ָמה ׁשֶ

י  ּנִ י-ָרַחק ִמּמֶ ִים ּכִ ה, ֵעיִני ֵעיִני יְֹרָדה ּמַ ה ֲאִני בוִֹכּיָ ַעל-ֵאּלֶ
י ָגַבר אוֵֹיב  )איכה, א טז( י; ָהיּו ָבַני ׁשוֵֹמִמים, ּכִ יב ַנְפׁשִ ְמַנֵחם, ֵמׁשִ

“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, 
מגיע לּפלֹוּפֹוֶנס, חוצה את יוון העתיקה, נכנס שוב לים 
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(

משמש  הוא  שבסלובקיה.  בברטיסלבה  ב-1936  נולד  ברזניץ  )יוראי(  שלמה 
פרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה ובעברו היה חבר כנסת. בהיותו בן 
8, כשסלובקיה 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. 
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1. אווה, 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 בך. 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 
שהעונש על כל עֵברה הוא מוות. לא כתוב אם 
העונש הזה נועד לילדים, אבל אני מניחה שהוא 

חל גם עלינו.” 

)מתוך יומנה של אווה הימאן(

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

יהודי העיר שולחה אווה לאושוויץ ונרצחה שם. 

כל הזכויות שמורות ליד ושם

 

ה:   ה ֲאִני ּבוִֹכּיָ ַעל ֵאּלֶ

ְרְצחּו, ּנִ ַעל הוִֹרים ׁשֶ

ַעל ַאִחים, ֲאָחיוֹת,

ָחְלמּו.  ַעל ְיָלִדים ׁשֶ

 

ה:  ה ֲאִני ּבוִֹכּיָ ַעל ֵאּלֶ

ָחַרב, ִית ׁשֶ ַעל ּבַ

ְגדּו, ּבָ ֵכִנים ׁשֶ ַעל ׁשְ

ּנּו גְֹרׁשּו, ּמֶ ּמִ ַעל ְרחוֹב ׁשֶ

צּו, ּתְ ּנֻ ֶנֶסת ׁשֶ י ּכְ ּתֵ ַעל ּבָ

יו ִנְרְמסּו. ַחּיָ ֵלם ׁשֶ ַעל ַעם ׁשָ

המשתתפים 
יקראו עדויות על 

פי בחירתם. אם 
בהמשך תשמע 

עדות ניתן לעבור 
ישירות ל"יזכור".

ה: ה ֲאִני ּבוִֹכּיָ ַעל ֵאּלֶ

ַעל ָאָדם, עוָֹלמוֹ ְוסוֹדוֹ,

ַעל ָאָדם ְוַאֲהבוָֹתיו, ֵיאּוׁשוֹ ַוֲחלוֹמוֹ,

יו ּוְכֵאבוֹ, ַעל ָאָדם ְוַתְלמּודוֹ, ַמֲעׂשָ

ֲעסוֹ ּוְצחוֹקוֹ,  ַעל ָאָדם ְוִזְכרוֹנוָֹתיו, ּכָ

יו.  ַעל ָאָדם ְוַחּיָ

חיילים גרמנים מרכזים תושבים יהודים באושוויינצ’ים, פולין. 1941
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2. חיון חיון
“ריכזו את כל היהודים, ולקחו אותם לאזור ג’אדו, שזה 
נמצא למעלה מאלף קילומטרים מאיתנו. 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 1933. במאי 1942, בהיותו בן תשע, נשלח 
חיון עם משפחתו, ועם עוד 2,600 יהודים תושבי האזור, למחנה ג’אדו שהוקם 
בלוב תחת שלטון גרמניה הנאצית. עד ינואר 1943 שהה חיון במחנה, תחת פיקוד 
איטלקי, ולאחר כיבוש המחנה על ידי הצבא הבריטי נותר בו עוד כמה חודשים 
1949 עלה חיון לישראל. בעדותו, שניתנה ליד ושם בשנת  לצורך שיקום. בשנת 

1995, הוא מתאר את החוויות הקשות שחוו היהודים במחנה. 

כל הזכויות שמורות ליד ושם

יהודים לובים ניצולי ברגן-בלזן חוזרים ללוב.
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5. פרימו לוי
“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 
יקשיבו לדברינו,  לא  נדבר  לנו. אם 
ואם יקשיבו לא יבינו. עוד מעט גם 
את שמותינו יטלו. אם בכל זאת נרצה 
לשמור עליהם, יהיה עלינו לאזור את 
דבר-מה  כדי שישרוד  כוחותינו  כל 

מאיתנו. דבר ממה שהיינו.” 

)מתוך הזהו אדם(

6. ָּכתּוב ְּבִעָּפרוׂן ַּבָּקרוׂן 
ֶהָחתּום / דן פגיס

ה לֹוַח ַהזֶּ ְשׁ מִּ אן בַּ כָּ
ה ֲאִני ַחוָּ

ִני ִעם ֶהֶבל בְּ
דֹול ִני ַהגָּ ְראּו ֶאת בְּ ִאם תִּ

ן ָאָדם ַקִין בֶּ
ֲאִני  ידּו לֹו ֶשׁ גִּ תַּ

וחוקר  מתרגם  משורר,  היה   )1986-1930( פגיס  דן 
שברומניה  ברדאוץ  נולד  הוא  הביניים.  ימי  שירת  של 
עבודה  למחנות  וסבתו  סבו  עם   11 בן  בהיותו  וגורש 
של  רובם  רוב  נספו  שבו  מוות  במסע  בטרנסניְסְטִרָּיה 
המשתתפים. פגיס הגיע לישראל אחרי השואה. הוא 

פרסם שישה קובצי שירה וספרי מחקר ועיון. 

ִיְזֹּכר 

ִיְזּכֹר ֱאלִֹהים 

ֵני ִיְשָׂרֵאל,  מוֹת ֲאֵחינּו ּבְ ֶאת ִנׁשְ

וָֹאה ְוִגּבוֶֹריָה,  ַחְלֵלי ַהּשׁ

ה ִמיְליוִֹנים  ָ ּשׁ מוֹת ׁשִ ִנׁשְ

ים,  רּו ַחּיִ הּוְמתּו ְוֶנֶהְרגּו ְוֶנְחְנקּו ְוִנְקּבְ ׁשֶ

ְחְרבּו.  ּנֶ ְוֶאת ְקִהּלוֹת ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ

ִיְזּכֹר ֱאלִֹהים

ֶאת ֲעֵקַדת 

ָרֵאל  י ִיׂשְ ַאר ְקדוֹׁשֵ ׁשְ

ְוִגּבוָֹריו 

ִמיֵמי עוָֹלם, 

ִעיִמים  ֱאָהִבים ְוַהּנְ ַהּנֶ

יֶהם ּוְבמוָֹתם לֹא ִנְפְרדּו.  ַחּיֵ ּבְ

בוָֹתם,  ּכְ לוֹם ַעל ִמׁשְ ׁשָ ָינּוחּו ּבְ

ְונֹאַמר ָאֵמן.

המשתתפים יזכירו 
שמות של קרובים 

או של דמויות 
משמעותיות להם 

שנספו בשואה 
או ששרדו, יזכירו 

שמות של בני 
משפחה שנעקרו - 

וידליקו נר זיכרון.
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יָנה ם ֶאת ַהּקִ ְנַסּיֵ
ִתיָקה  ׁשְ ּבִ



ג. הרוע
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1. ֵעדּות / דן פגיס
ֹלא ֹלא: ֵהם ְּבֶהְחֵלט

ָהיּו ְּבֵני-ָאָדם: ַמִּדים, ַמָּגַפִים.
ֵאיְך ְלַהְסִּביר. ֵהם ִנְבְראּו ְּבֶצֶלם.

ֲאִני ָהִייִתי ֵצל.
ִלי ָהָיה ּבֹוֵרא ַאֵחר.

ְוהּוא ְּבַחְסּדֹו ֹלא ִהְׁשִאיר ִּבי ָמה ֶׁשָּימּות.
ּוָבַרְחִּתי ֵאָליו, ָעִליִתי ַקִּליל, ָּכֹחל,

ְמֻפָּיס, ָהִייִתי אֹוֵמר: ִמְתַנֵּצל:
ָעָׁשן ֶאל ָעָׁשן ֹּכל ָיכֹול

ֶׁשֵאין לֹו ּגּוף ּוְדמּות.

פגיס, דן, "עדות" )גלגול 1970(

דן פגיס )1986-1930( היה משורר, מתרגם וחוקר של שירת ימי 
הביניים. הוא נולד ברדאוץ שברומניה וגורש בהיותו בן 11 עם סבו 
וסבתו למחנות עבודה בטרנסניְסְטִרָּיה במסע מוות שבו נספו רוב 
הוא  השואה.  אחרי  לישראל  הגיע  פגיס  המשתתפים.  של  רובם 

פרסם שישה קובצי שירה וספרי מחקר ועיון. 

י,  הֹום ָהרַֹע ָהֱאנֹוׁשִ ט ֶאל ּתְ יר ַמּבָ ַנְיׁשִ
ה.  ָאז ְוַעּתָ

את רֵֹבץ. ַתח ַחָטּ י ַלֶפּ ּכִ

ן )ְיִחידוֹת  י ָהַאְייְנַזְצְגרּוּפֶ ֲעׂשה ְלַאְנׁשֵ ּנַ ִסיִכיַאְטִרי ׁשֶ ה: ְבִאְבחּון ּפְ ֻעְבּדָ
ְבָדִקים  ַהּנִ ל  ָכּ ְרג,  ִניֶרְנּבֶ ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ֶרת  ִמְסֶגּ ּבְ ֵאס(  ָהֵאס  ל  ׁשֶ ַהִחּסּול 

ִנְמְצאּו נוְֹרָמִלים. 

ים ְוֶאת ַהּטוֹב  י ְלָפֶניָך ַהּיוֹם ֶאת ַהַחִיּ ְרֵאה ָנַתִתּ
ֶות ְוֶאת ָהָרע  )דברים ל, טו( ְוֶאת ַהָמּ

תא הזכוכית במשפט אייכמן, 1961 
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ָּכל ֶׁשֵּיׁש ָלַדַעת ַעל ָאדֹוְלף ַאְיְכָמן / לאונרד כהן 

ֵעיַנִים... ֵּבינֹוִנּיֹות
ֵׂשָער... ֵּבינֹוִני

ִמְׁשָקל... ְמֻמָּצע
ֹּגַבּה... ְמֻמָּצע

ִסָּמִנים ְמֻיָחִדים... ֵאין
עֹות... ֶעֶׂשר ִמְסַּפר ֶאְצבָּ
ִמְסַּפר ְּבהֹונֹות... ֶעֶׂשר

ִאיְנֶטִליֶגְנְצָיה... ְמֻמַּצַעת
ְלָמה ִצִּפיֶתם?

ְטָפִרים?
ִניִבים ְמֻגָּדִלים?

ִריר ָיֹרק?
ֵטרּוף?

לאונרד כהן )נולד ב-1934( הוא 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 
.Flowers for Hitler פורסם בקובץ שיריו

2. האלפיניסטים של הרוע
“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. 
יוזמה,  הם עבדו קשה, השקיעו מחשבה, 
מרץ, והרבה מאמצים, שנמשכו שנים. הם 

היו האלפיניסטים של הרוע.” 

)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 
הסופי”  “הפתרון  את  לפועל  הוציאו  לזוביק,  טען  ועמיתיו, 
של  המשמעות  מלוא  את  הבינו  והם  יהודים,  ששנאו  משום 

מעשיהם.
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ְך ֵאיִמים  ל ָהרַֹע ְלַהּלֵ ְוִנְזּכֹר ֶאת ּכֹוחֹו ֶשׁ
ה, ֶאת ְיָכְלּתֹו ְלַחְלֵחל  ְוֶקֶסם, ָאז ְוַעּתָ

נּו,  ֹונֹות ֶאל ַנְפׁשֵ ַתְחּפֹוׂשֹוָתיו ַהּשׁ ְבּ
יֹוְדִעין. ּלֹא ּבְ יֹוְדִעין אֹו ׁשֶ ּבְ

.1
בכוחם  טמון  היה  הנאציזם  של  המשיכה  “כח   
הנאציזם  דמיון.  ותעתועי  דימויים  רגשות  של 
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 
הוריו  עם  ברח   1939 במרץ  צ’כוסלובקיה  כיבוש  ולאחר  בפראג,  נולד 
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 ה-11 בספטמבר, 
כמו מופע האלימות של דאעש 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. 

שרטוט סכמטי של מחנה אושוויץ בירקנאו, יולי 1944 )להמחשה בלבד(
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אספסוף נאצי מקיף יהודי זקן ושואל אותו: “מי אחראי למלחמה?” 

היהודי הזקן עונה: היהודים ורוכבי האופנים. 

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 בפני היטלר. 

מה שמך? שואל היטלר.

“קאופמן”.

“אתה אחראי לבדיחה עלי 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 מליוני גרמנים!”

“לבדיחה הזו אני לא אחראי”.

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.

ְנַסֵּפר ַּגם ְּבִדיחֹות ֶׁשָרְוחּו ְּבאֹוָתם ָיִמים ְונֹוֲעדּו ְלַסֵּיַע ָּבֲעִמיָדה מּול ְּפֵני ָהֹרַע ּוְבַהְלָעָגתֹו. 



ים ְוֶאת ַהּטוֹב,  י ְלָפֶניָך ַהּיוֹם ֶאת ַהַחּיִ “ְרֵאה ָנַתּתִ
ים” )דברים ל טו(  ַחִיּ ֶות ְוֶאת ָהָרע... ּוָבַחְרָתּ ַבּ ְוֶאת ַהּמָ

הורדת מעפילים מהאונייה “האומות המאוחדות” בחוף נהריה. ינואר, 1948



??????29

 ד.  העמידה כנגד:
להיות איש

ל ִלְהיֹות ִאיׁש דֵּ תַּ ים     ִהְשׁ ֵאין ֲאָנִשׁ וִבְמקֹום ֶשׁ
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המשתתפים יקראו 
ברצף את העמודה 
המרכזית. אחר כך 

ַיחלקו סיפורים 
משפחתיים ועדויות 
שהותירו בהם חותם 

בנושא העמידה כנגד, 
או יקראו מהמקורות 

על פי בחירת המנחה. 
הסיפורים והעדויות 

יסופרו זה אחר זה.

ֵני ָהרַֹע, ְלמּול  ְלנֹוַכח ּפְ
ָמָדה  ָהַאְכָזִרּיּות, ָהֶרַצח, ַהַהׁשְ

ּוְמִחיַקת ָהָאָדם, 
ְחָלט, ֵלב חֶֹסר ָהאֹוִנים ַהּמֻ ּבְ

ְרֵכי ֲעִמיָדה  ּלּו ּדַ ִהְתּגַ
ים,  ֵהן ֲאָנׁשִ ּבָ ְוִהְתקֹוְממּות ׁשֶ

ים ִויָלִדים, ָנׁשִ
הּוִדי ַוֲחִסיֵדי ֻאּמֹות  ֵני ָהָעם ַהּיְ ּבְ

ָהעֹוָלם, 
ְמרּו ַעל ֶצֶלם ָהָאָדם.   ׁשָ

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

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

למציאת משמעות לחיים.

ל ִלְהיוֹת ִאיׁש  )משנה מסכת אבות ב, ה( ֵדּ ַתּ ים ִהְשׁ ֵאין ֲאָנִשׁ וִבְמקוֹם ֶשׁ

1. מי האיש 
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ַהְפכּוהּו ָאָבק,  ׁשֶ ם ּכְ ַמר ַעל ַצְלמוֹ ּגַ ׁשָּ ִמי ָהִאיׁש ָשׁ
ים,  ּתוֹ ְלַחּיִ ַלח ֶאת ּבִ ָ ּשׁ ַאב ׁשֶ

ָנּה,  ְלָחה ֶאת ּבְ ָ ּשׁ ֵאם ׁשֶ
י ָסָבָתּה, ֱאְבָקה ַעל ַחּיֵ ּנֶ ה ׁשֶ ֶנְכּדָ

ַיד ָזר. ָאַחז ּבְ ְוָאָדם ׁשֶ

ק  ֶנׁשֶ ָאֲחזּו ּבְ ה ְוָהִאיׁש ׁשֶ ָ ִמי ָהִאּשׁ
ִמים,  ִדְבֵרי ַהּיָ ְוָכְתבּו ֶאת ׁשּורוֹת ַהֵחרּות ּבְ

ְתִפיִלין,  ְלמּודוֹ ָאסּור ּבִ ם ּתַ ּיֵ ּקִ ּוִמי ָהִאיׁש ׁשֶ
פוֹת,  עּודוֹת ְמֻזּיָ ָקה ּתְ ִחּלְ ה ׁשֶ ָ ִמי ָהִאּשׁ

בּולוֹת.  ִהְגִניב ּגְ ּוִמי ׁשֶ

ר ְוָחַלם,  ר ְוִסּפֵ ַתב ְוִצּיֵ ּכָ ִמי ָהִאיׁש ׁשֶ
ם ְוִתֵעד ֶאת ֵעדּות ָהָאָדם, ְוִצּלֵ

ָאַהב,  ַחק ּוִמי ׁשֶ ּצָ ִמי ׁשֶ
יַח ָהָרָעב,  ּכִ ִמים ְלַהׁשְ ְתָבה ִמְרׁשָ ּכָ ִמי ׁשֶ

רּוַסת ֶלֶחם.  ָחְלקּו ּפְ ּוִמי ׁשֶ

ר, ְסָדּ ּמִ ֵהִרים ֶאת ַהּנוֵֹפל ּבַ ִמי ָהִאיׁש ׁשֶ
ּה ֵכְנּתָ ל ׁשְ ָמה ֶאת ִמְכַסת ָהַעְבדּות ׁשֶ ִסּיְ ּוִמי ׁשֶ

ל ִעּדּוד, ה ׁשֶ ָאְמרּו ִמּלָ ִמי ׁשֶ
ִים,  ין ָהַעְרּבַ ַעת ּבֵ ׁשְ ּבִ ְוֵאּלּו ׁשֶ

ָרפוֹת,  ֵצל ִמׂשְ ּבְ
ִרים.  ָהיּו עוְֹמִדים ִלְתִפיָלה אוֹ ׁשָ

ֲחקּו ְוָחְלמּו, ּשִׂ ָלִדים ׂשֶ ִמי ַהּיְ
ֵדרוֹת, ין ְגּ יֵריֶהם ּבֵ ְוָכְתבּו ׁשִ

ָדם, ה ָידוֹ ִמּיָ ּוִמי לֹא ָמׁשָ
ם ֶאל מוָֹתם.   ֶלְכּתָ ם ּבְ ּגַ

ֵקָנה ֶלד ְוַהּזְ ה, ַהּיֶ ָ ִמי ָהִאיׁש, ָהִאּשׁ
ׁשּו ֶצֶלם ָאָדם. ּדְ ּקִ ׁשֶ

)מיכל גוברין(

העמידה / ִמי ַהִאיׁש 

1.  ‘החלוץ הלוחם’ בקרקוב, הזכות 
לחירות

“]...[ כי המחשבה הבריאה על העתיד היא המניע 
העיקרי של התנהגותנו. לא מאימת המוות, ולא כדי 
להמלט מידי החוק אנו מתחבאים ביערות: 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 )1917-1943( נולד בקרקוב. בגיל 13 הצטרף לתנועת “עקיבא”, 
והיה לאחד מחבריה הבולטים ולחבר הנהגתה. דרנגר היה ממייסדי “החלוץ 
הלוחם”, הארגון הלוחם של הנוער היהודי החלוצי בקרקוב, באוגוסט 1942. 

ב-8 בנובמבר 1943 נתפס בידי הנאצים, וככל הנראה נרצח. 
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2. מיומנה 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 )1914-1943( נולדה בהולנד למשפחה יהודית משכילה ומתבוללת. היא כתבה את יומנה בשנתיים האחרונות של 
חייה. אף שהייתה יכולה להינצל, בחרה לחבור למגורשי מחנה ֶוסֶטרבֹורק, ואתם נשלחה אל מותה באושוויץ ב-1943.

3. מכתבו 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 1945(

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

4. הומור 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’ )1908-1993( היה רוקח פולני. בית המרקחת שלו המשיך לפעול בגטו קרקוב, והיה מקור לעזר ולתמיכה 
1943. פאנקייוויץ’ סייע ליהודי הגטו בתרופות, בכסף ובמזון, ואף זייף בעבורם מסמכים, הכול  ליושביו עד לחיסול הגטו במרץ 

כל הזכויות שמורות ליד ושם מתוך סיכון חייו. לימים הוענק לו התואר חסיד אומות העולם.   

מורדי גטו ורשה מובלים על ידי חיילים, 
מאי 1943.
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6. נרות שבת באושוויץ 
“בבואנו לשם ב-18 בינואר 1943, הכניסו 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 10 עד 12 בנות. 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 ואפילו שנים, התאספו סביבנו על המדפים השכנים, הקשיבו 

לשירה. היו אחדות שירדו וביקשו שנרשה להן לברך על הנרות.”

)עדותה של רבקה קופר במשפט אייכמן(

ר )2007--1920( הייתה חברת מחתרת בגטו קרקוב, לצד בעלה דולק ליבסקינד. בנובמבר 1942 היא נעצרה, נשלחה לאושוויץ-בירקנאו ושהתה שם  רבקה קּופֶּ
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

7. לוחמים יהודיים
״ברצוני לכתוב לך כמה מילים לפני יציאתי. אין זאת פרידה - נפרדנו עוד בארץ. אבל אני מרגישה צורך 
להגיד לך כמה מילים כלחבר טוב וקרוב. אני יודעת שיכולים להווצר מצבים שתשאל מעצמך שאלות - ואני 
רוצהלענות 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: מליוני תודות, וסליחתך אבקש אם אפשר. את לבדך תביני אין כאן 
צורך יותר במילים... באהבת אין קץ.״

בתך 

מתוך מכתביה של חנה סנש לחבר מזכירות הקיבוץ שטיפל בשליחותה ולאמה. 1944 ) ילידת בודפשט, הייתה משוררת יהודיה שהתנדבה לשרת בצא הבריטי. 
חנה - חנה סנש ( 1921 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

הזכויות שמורות למשפחת סנש.
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ִציל ֶנֶפׁש ַאַחת  2.  ָּכל ַהמַּ
ְּכִאּלּו ִהִּציל עֹוָלם ּוְמלֹואֹו 

ִנְזּכֹר ֶאת ֲחִסיֵדי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, 
ים ׁשֹוִנים,  תֹות ְוַעּמִ ֵני ּדָ ּבְ

יטּו ָיד,   ֶגד ְוהֹוׁשִ ּלֹא ָעְמדּו ִמּנֶ ׁשֶ
ֵהם ָלנּו מֹוֵפת ְלרּוַח ָהָאָדם.    

1. ילדי התיכון בבולגריה
“בינואר 1942 הונח על שולחן הפרלמנט הבולגרי 
היהודים  את  שהגביל  האומה’  להגנת  ‘החוק 
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( 

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

בעבור ההתכנסות.

ַאַחת  ֶנֶפׁש  ד  ַהְמַאּבֵ ל  ּכָ ׁשֶ ְדָך  ְלַלּמֶ ְיִחיִדי,  ָאָדם  ִנְבָרא  ְלִפיָכְך 
ם ֶנֶפׁש  ד עוָֹלם ָמֵלא. ְוָכל ַהְמַקּיֵ ִאּלּו ִאּבֵ תּוב ּכְ ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ

ם עוָֹלם ָמֵלא  ִאּלּו ִקּיֵ תּוב ּכְ ַאַחת ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ
)משנה, סנהדרין ד, ה(



35 העמידה / ִמי ַהִאיׁש 

2. איכר מליטא
“נמלטנו על נפשנו מזרחה. עצרנו בכפר גדול 
אצל איכר ]...[ ביקשנו מבעל הבית שייסע 
]וגם  אתנו עד הכפר הבא, אך הוא סירב 
האחרים סירבו[. פתאום יצא מהקבוצה ]...[ 
צעיר כבן 30--20 ואמר: ‘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’.”

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

כל הזכויות שמורות ליד ושם

יזכור לחסידי אומות עולם 
ִיְזֹּכר ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֲחִסיֵדי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, 

ֲאֶׁשר ָׂשמּו ַנְפָׁשם ְּבַכָּפם ְלַמַען ַאֵחינּו ְוַאְחיֹוֵתינּו ַהִּנְרָּדִפים 
ִּנים ִּבְׁשנֹות ַהּׁשֹוָאה ת”ש–תש”ה ְוַהְמֻעִ

ְוָהיּו ְּככֹוָכִבים ְמִאיִרים ַּבֲאֵפַלת ָהֶרַׁשע ָהרֹוֶבֶצת.
ֶאת ֶׁשִהְׁשִמיעּו קֹול ְּבֵעת ְּדָמָמה,

ֶאת ֶׁשִהִּציעּו ִמְקָלט ּוְתעּוַדת ַחִּיים ְּבֵעין ַסֲעַרת ָהֶרַצח,
ֶאת ֶׁשָּסְמכּו נֹוְפִלים ְוהֹוִׁשיטּו ָיד, ָמזֹון ּוְלבּוׁש,

ֶאת ֶׁשָענּו ַלֲאָנִׁשים, ָנִׁשים ְוַטף ְּבֵעת ַׁשְוָעם.
ְּגָבִרים ְוָנִׂשים,

ַאְנֵׁשי ֲאָדָמה ְויֹוְׁשֵבי ִעיר,
ְּפׁשּוֵטי ַעם ְוָרֵמי ַמֲעָלה,
ַאְנֵׁשי ֱאמּוָנה ּוַמְצּפּון – 

ְּבֵגיא ַצְלָמֶות ָעְמדּו ָּכל ֵאֶּלה ִעם ְּבֵני ַעֵּמנּו ְוִהִּצילּו ִמן ַהֹּתֶפת 
ְיִחיִדים, ֵמאֹות ְוַאף ְרָבבֹות. 

ַּבָּמקֹום ֶׁשֹּלא ָהָיה ִאיׁש ָהיּו ֵהם ֲאָנִׁשים.
ִיְזֹּכר ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְּגֻדַּלת רּוָחם, ְּגבּוָרָתם ְוֹטַהר ִלָּבם, ִיְצרֹור 

ֱאֹלִהים ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֶאת ִנְׁשמֹוֵתיֶהם, ְוִיְתַקֵּים ָּבֶהם ּוָבנּו ַהָּכתּוב: 
“ַּכֲעבֹור סּוָפה ְוֵאין ָרָׁשע, ְוַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם”   )משלי י כה(.

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

המשתתפים יוסיפו 
נרות לחסידי 

אומות העולם.
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 “]...[ 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 
צריך  שאתה  בודד,  שאתה  משפחה,  לך  שאין  ידעת  המציאות, 
לעשות. היית עסוק בעשייה. אני זוכר שהייתי אומר לצעירים: 
היה  לא  מפני שאילו  לשכוח,  יכול  אדם  גדול.  דבר  זה  שיכחה 
יכול לשכוח לא היה יכול לבנות חיים חדשים. אחרי חורבן כזה 
ליצור  יכולת  השיכחה  בתוך  לעולם?  ילדים  להביא  –להתחתן, 
חזק שהוא  כל-כך  היה  החיים  יצר  איכשהו,   ]...[ חדשים  חיים 

החזיק אותנו בחיים”.

)מתוך עדותו של אלעזר אדלר(

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

ושהה שם שלוש שנים עד עלייתו לארץ ב-1948. 

3. ּוָבַחְרתָּ ַּבַחִּיים 

ְוַאֲחֵרי... ֵאיְך ָלקּום? 
ֲעָרה, ֶלד ְוַהַנּ ה, ַהּיֶ ָ ָהִאיׁש ְוָהִאּשׁ

ֵלָטה,  ֵאִרית ַהּפְ ים ּוׁשְ ֲעקּוִרים, ְמגָֹרׁשִ
ים ֵמָחָדׁש –  נּו ַחּיִ ּבָ ּבֹוֵרי ַהּיֹוְמיֹום ׁשֶ ּגִ

ים.  ֵהם ִצּוּו ָלנּו ֶאת ַהַחּיִ

ַחַּיי ִהְתִחילּו ִמן ַהּסֹוף / הלינה בירנבאום

ַחּיַי ִהְתִחילּו ִמן ַהּסֹוף...
קֶֹדם ִהַּכְרִּתי ֶאת ַהָּמוֶת, ָהֵאיָמה

וְַרק ַאַחר ָּכְך – ַההֹוָלָדה. 
י ְּבתֹוְך ַהֶהֶרס, ְּבַמְמֶלֶכת  ָּגַדְלִתּ

נְָאה  ַהִׂשּ
וְַרק ַאַחר ָּכְך ָרִאיִתי ְּבנִּיָה. 

נָָׁשַמִּתי חֶֹׁשְך, ְׂשֵרָפה, נִּוּון ְרָגׁשֹות
זֹאת ָהיְָתה ֲאוִיַרת יְַלדּוִתי ָהְרִגיָלה. 

וְַרק ַאַחר ָּכְך ָרִאיִתי ְּפִריָחה.
ַעל ַאֲהָבה יַָדְעִּתי ָּתִמיד ַּגם ְּכֶׁשָהיָה 

יֹוֵתר ִמּנֹוָרא!
ֲאִפּלּו ַּבֵּגיִהּנֹם ַהּזֶה ִהיא ָהיְָתה. 

ָּפַגְׁשִּתי ָּבּה. 
ַחיַּי ִהְתִחילּו ִמן ַהּסֹוף וְַרק ַאַחר ָּכְך

י ִלְתִחּיָה. ָחזְרּו ַלְּתִחיָלה. ָׁשְבִתּ
זֶה ֹלא ָהיָה ְסָתם, ֹלא ָהיָה ְסָתם

ִמְּפנֵי ֶׁשַהּטֹוב – הּוא ֹלא ָּפחֹות ָחזָק 
ִמן ָהַרע!

וְַגם ִּבי יֵׁש ַהּכַֹח ֹלא ְלִהָּכנַע.
ֲאנִי ֻעְבָּדה!

שעוסקת  וסופרת  משוררת  ב-1929(,  )נולדה  בירנבאום  הלינה 
פולין  נכבשה  עשר  בת  וכשהייתה  בוורשה  נולדה  היא  בשואה. 
למחנה  גורשה  הלינה  ורשה.  לגטו  משפחתה  עם  הועברה  והיא 
אושוויץ-בירקנאו,  למחנות  מכן  ולאחר  מיידנק  והעבודה  הריכוז 
רוונסבריק ונוישטט. לאחר המלחמה עלתה לארץ. בירנבאום היא 
אמו של המשורר והמפיק המוזיקלי יעקב גלעד, שמרבה לעסוק 

בחוויותיו כבן הדור השני לניצולי השואה.

ָלָלה. ּוָבַחְרּתָ  ָרָכה ְוַהּקְ י ְלָפֶניָך, ַהּבְ ֶות ָנַתּתִ ים ְוַהּמָ "ַהַחּיִ
ה ְוַזְרֶעָך" )דברים ל, יט( ְחֶיה, ַאּתָ ים ְלַמַען ּתִ ַחּיִ ּבַ

בית ספר לילדים משארית הפליטה, 

שאונשטיין, גרמניה. 1946.

כל הזכויות שמורות ליד ושם
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שירה או ניגון 
המשתתפים מוזמנים 

לחתום את פרק 
"העמידה כנגד: 

להיות איש" בשירת 
השיר המוצע או 

שירים אחרים לפי 
בחירתם.

ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים 
ֹאֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב

ְנֹצר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע 
ּוְׂשָפֶתיָך ִמַּדֵּבר ִמְרָמה
סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב 

ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו

מילות השיר “מי האיש החפץ חיים” לקוחות מספר תהילים לד’ 13. 

השיר הולחן על ידי ברוך חייט )נולד ב-1946 בארצות הברית(.

עדות
נזמין עד או עדה לספר את סיפורם.

לחילופין, ניתן לצפות בעדות מצולמת.



חלק שני:
לזכור באחריות



א. וזכרת כי עבד היית
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ֶאֶרץ ִמְצַרִים )דברים טו, טו( י ֶעֶבד ָהִייָת ְבּ ְוָזַכְרָתּ ִכּ

לאחר שזכרנו
וקוננו על השמד והחרבן
ולאחר שסיפרנו על הרע

ועל העמידה כנגדו
נשאל עתה: כיצד נוכל לשמור

אנחנו, כאן ועכשיו?
 

זכור: כיצד נזכור באחריות?
שמור: כיצד נהפוך את זכר

מאורעות השואה לכח חיובי?
 

זכור: נזכור את השמדת כל מי שהוגדר כ"אחר"
שמור: נאבק בהפליה ובהדרת ה"אחר"

 נוסיף ונקח על עצמנו:
זכור:  ...

שמור: ...



41 ֶאֶרץ ִמְצַרִים י ֶעֶבד ָהִייָת בְּ ְוָזַכְרתָּ כִּ

האחריות  לזכור

חשוב לתת זמן לדיון 
באופן מתאים למספר 

המתכנסים )ראה 
מדריך למנחה בסוף 

ההתכנסות(.

שאלות לדוגמה:

לזכור באחריות
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קול סובב הולך בעולם, שואל: אייכה? 



ב. קימה
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“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 ְוַהְנִחיֵלנּו יי אלהינו באהבה 
וברצון שבת קדשך’. שרנו אותו ברגש עמוק ]...[ היו 
זמנים באושוויץ בהם הפך מוחי למעין דף חלק, מבלי 
שאהיה מסוגלת לחשוב על דבר. אולם אותה מנגינה, 
אותן מלים, הפכו לתפילה שליוותה אותי בכל פסיעה 
שפסעתי ]...[ אוי, רבונו-של-עולם, התפללנו, עזור לנו 

לשמור על לב טהור.”

)מתוך הרוח שגברה על הדרקון מאת פרל בניש(

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

כל עשר הנשים שרדו.

1. ֲהִליָכה ְלֵקיָסְרָיה / חנה סנש

ֵאִלי, ֵאִלי

ֵמר ְלעוָֹלם א ִיָגּ לֹּ ֶשׁ

ם, ַהחוֹל ְוַהָיּ

ִים, ל ַהַמּ רּוׁש ֶשׁ ִרְשׁ

ַמִים, ַרק ַהָשּׁ ְבּ

ת ָהָאָדם. ִפַלּ ְתּ
בצבא  לשרת  שהתנדבה  יהודייה  משוררת  הייתה  בודפשט,  ילידת   ,)1921-1944( סנש  חנה 
נחקרה  נתפסה,  הכבושה,  הונגריה  בשטח  הוצנחה  סנש  השנייה.  העולם  במלחמת  הבריטי 

בעינויים והוצאה להורג. את השיר היא כתבה בשנת 1943, זמן קצר לפני צאתה לאירופה
כל הזכויות שמורות למשפחת סנש

2. אני מאמין

י  ִפּ ַעל  ְוַאף  יַח  ִשׁ ַהָמּ ִביַאת  ְבּ ֵלָמה  ְשׁ ֱאמּוָנה  ֶבּ ַמֲאִמין  “ֲאִני 
בוֹא” ָיּ ָכל יוֹם ֶשׁ ה ּלוֹ ְבּ ל ֶזה ֲאַחֶכּ ְתַמְהֵמַהּ ִעם ָכּ ִיּ ֶשׁ

)מתוך י”ג עיקרי האמונה של הרמב”ם(

המוות  רכבת  על  בהיותו  ַפְסָטג  עזריאל-דוד  רבי  ידי  על  הולחנו  הרמב”ם  של  אלו  מילותיו 
את  הפיץ  והוא  ממודזיץ’  הרבי  אל  הגיע  שחיבר  הלחן  אך  בשואה,  נספה  הרב  לטרבלינקה. 
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.

3. וטהר לבנו

ֱאֶמת. ָך ֶבּ נּו ְלָעְבְדּ וַטֵהר ִלֵבּ
)מתוך סידור התפילה(

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



45 קימה

4 ֲאִני ַמֲאִמין / שאול טשרניחובסקי

ֲחִקי ַעל ַהֲחלוֹמוֹת, ֲחִקי, ׁשַ ׁשַ
ח. זּו ֲאִני ַהחוֵֹלם ׁשָ

י ָבָאָדם ַאֲאִמין, ֲחִקי ּכִ ׂשַ
ְך. י ַמֲאִמין ּבָ י עוֶֹדּנִ ּכִ

רוֹר ׁשוֶֹאֶפת י ּדְ י עוֹד ַנְפׁשִ ּכִ
ז, יָה ְלֵעֶגל-ּפָ לֹא ְמַכְרּתִ

ָאָדם, ם ּבָ י עוֹד ַאֲאִמין ּגַ ּכִ
רּוחוֹ, רּוַח ַעז. ם ּבְ ּגַ

ְבֵלי-ֶהֶבל, ִליְך ּכַ רּוחוֹ ַיׁשְ
ֳמֵתי-ָעל; ְירוְֹמֶמּנּו ּבָ

ָרָעב ָימּות עֵֹבד, לֹא ּבָ
ל. ת – ַלּדַ ֶפׁש, ּפַ רוֹר – ַלּנֶ ּדְ

ֵרעּות ַאֲאִמין, ם ּבְ י ּגַ ֲחִקי ּכִ ׂשַ
י עוֹד ֶאְמָצא ֵלב, ַאֲאִמין, ּכִ

ְקוָֹתיו, ם ּתִ ְקוַֹתי ּגַ ֵלב ּתִ
ֵאב. ר, ָיִבין ּכְ ָיחּוׁש אֹׁשֶ

ָעִתיד, ם ּבֶ ַאֲאִמיָנה ּגַ
ַאף ִאם ִיְרַחק ֶזה ַהּיוֹם,

לוֹם אּו ׁשָ ַאְך ּבוֹא ָיבוֹא – ִיׂשְ
אֹם. ָאז ּוְבָרָכה ְלאֹם ִמּלְ

י, ם ַעּמִ ָיׁשּוב ִיְפַרח ָאז ּגַ
ּוָבָאֶרץ ָיקּום ּדוֹר,

ָבָליו יּוַסר ֶמּנּו, ְרֶזל-ּכְ ּבַ
ַעִין ִיְרֶאה אוֹר. ַעִין-ּבְ

ִיְחֶיה, ֶיֱאַהב, ִיְפַעל, ָיַעׂש,
ָאֶרץ ָאְמָנם ָחי ּדוֹר ּבָ

ַמִים, ָ ּשׁ ָעִתיד – ּבַ לֹא ּבֶ
י-רּוַח לוֹ ֵאין ָדי. ַחּיֵ

יר ְמׁשוֵֹרר, יר ָחָדׁש ָיׁשִ ָאז ׁשִ
ב ִלּבוֹ ֵער; ּגָ ְליִֹפי ְוִנׂשְ

ִעיר, ֵמַעל ִקְבִרי לוֹ, ַלּצָ
ר. ָרִחים ִיְלְקטּו ַלּזֵ ּפְ

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

השיר כתב בהיותו בן 17.

רק  שתקה.  אמי  אביב,  בתל  “בילדותי, 
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(

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

גרמניה.



חלק שני         לזכור באחריות 46

ה, ְוָנקּום. ּזֶ יט ֶזה ּבַ נּו אֹו ַנּבִ ִבים ְלִצּדֵ יט ָיד ַלּיֹוׁשְ נֹוׁשִ

ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, יֹוֵצר ָהָאָדם. רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֹוָאה ְוָהָאָדם.  סּות יֹום ַהּשׁ ּנְ ָמה ִהְתּכַ ּתָ

 מעפילים על סיפון האנייה “חביבה רייק”, 1946. 

ַהִּתְקָוה



ג. הצעה לסיום
אפשרות: אכילת לחם ֵעדּות-ֵעדֹות ]המשתתפים מוזמנים 

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 



ֲעלֹות יר ַלּמַ ׁשִ

ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים, ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי.
ֶעְזִרי ֵמִעם ה', ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ.

ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך, ַאל ָינּום ֹׁשְמֶרָך.
ִהֵּנה ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל.

ה' ֹׁשְמֶרָך ה' ִצְּלָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך.
יֹוָמם, ַהֶּׁשֶמׁש ֹלא ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה.
ה' ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל ָרע ִיְׁשֹמר ֶאת ַנְפֶׁשָך.

ה' ִיְׁשָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם

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 הלווים על מדרגות 
בית המקדש כחלק מהפולחן שם. לדעת אחרים נראה שלא כל המזמורים קשורים לבית 

המקדש. לשירי המעלות יש תפקיד משמעותי בתפילה – הם נקראים לפי כל המנהגים 
לפני פסוקי דזמרה בתפילת שחרית של שבת ויום טוב.

י / אורלנד / זהבי א ִעּמִ ֲאִני נֹוׂשֵ

ב ּבֹוֶכה / גיספן / אלבז  ַהּלֵ ׁשֶ ּכְ

ֵרָפה / גבירטיג ֵרָפה, ַאִחים, ׂשְ ׂשְ

ִליְנָקה / שלנגל / פוליקר ֲחָנה ְטֶרּבְ ַהּתַ

ֶקט( / קצ׳רג׳נסקי / וולקוביסקי תמיר ֶקט ׁשֶ ּפֹוָנאר )ׁשֶ

ם / בלדה, לדינו  ׁשֶ ּגֶ ֵעִצים ּבֹוִכים ּבַ

ְכַפר טּוְדָרא / סובול / שלמה בר  ֶאְצֵלנּו ּבִ

יֵרי ֶאֶרץ ַאֲהָבִתי / לאה גולדברג / דפנה אילת  ִ ִמּשׁ

ֵריְזֶלה / גבירטיג

ָאְדיֹו ֵקִריָדה / לדינו

קּוף / רוטבליט / קראוס  רֹוִאים ָרחֹוק רֹוִאים ׁשָ

ֵאר / טהר לב / שער  ֵצל ּוֵמי ּבְ

לֹום / מוקי / פילוני  ִרים ַעל ׁשָ ם ְמַדּבְ ּלָ ּכֻ

ית / המר  ִרְקָמה ֱאנֹוִשׁ

ָהֻאְמָנם / לאה גולדברג

הצעות לשירים
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תודות
אנו מודים למוסדות ולאנשים הבאים על תרומתם ל”התכנסות”

מכון הרטמן: הרב ד”ר דניאל הרטמן, דני אלעזר, ד״ר אריאל פיקאר, 
פרופ׳ רון מרגולין, אלון מור, אשל קלינהאוז, אתי אריאל, יעל גרוס-רוזן, 

מיק וינשטין, יוחאי שרון   

מכון ון ליר: 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, שירה וולפנסון ברוק, נועה כספין, נרי לידר, ענת שור

קבוצת המחקר; העברת זיכרון ובדיון, מכון ון ליר 2012 - 2015: 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

תנועת ״התעוררות״, ירושלים

נועה ישראלי, תכנית ״אופקים״, אוניברסיטת תל-אביב

קולט אביטל, יו”ר מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל 

חברי ארגון “זיכרון בסלון”
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מרכז הטקסים

״ההתכנסות" ליום השואה היא מעגל זיכרון חוויתי ואישי שעורכים משתתפים פעילים. 
שזורים בה קטעי קריאה, עדויות, דיון, תפילה ורגעי שתיקה.

ריבוי הקולות של נספים וניצולים ושל דורות הזוכרים מעדות והשקפות 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.

הזיכרון איננו דבר שאצור בספרים. יסודו בתודעתם של בני אדם, איש ואשה על פי 
דרכם, דור-דור ועולמו.

"ההתכנסות" היא הזמנה עבור כל אחד ואחת מאתנו לקחת חלק ביצירת הזכרון החי.
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מרכז הטקסים




