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הכנה להתכנסות 
בפתיחה יקבל כל אחד מהמשתתפים את סדר ההתכנסות ובו קטעים להקראה, לעיון,  א.  

ורגעים של שירה או ניגון, לאורך הערב. 

סדר ההתכנסות הוא הבסיס שמתוכו מוזמנים המשתתפים לפגוש זה את זה, להזכיר  ב.  

שמות אנשים ומקומות או לחלוק זיכרונות אישיים שהועברו אליהם או סיפורים ועדויות 

שהותירו בהם חותם. לכן, לקראת  ההתכנסות כדאי לפנות למשתתפים ולבקשם להכין 

או  ישראל  גלויות  מכל  נעקרו  או  שחרבו  מקהילות  תמונות  וכן  זיכרונות  או  עדויות 

חפצים ששרדו את החורבן והעקירה. 

הקראת  את  יחליפו  או  יקדימו  עדויותיהם  ניצולים,  נוכחים  ובהתכנסות  במידה  ג.  

המובאות.

ההתכנסות מורכבת ממהלך מרכזי וממבחר של קולות לכל אחד מפרקי ההתכנסות.  ד.  

וישזור  המהלך  את  יבנה  המנחה  וממוספרים.  נפרדת  בעמודה  מועמדים  אלו  קולות 

לבחירתו את הקולות לכל אחד מהפרקים. כמו כן בחוברת המקורות שבידי המנחה, 

מרוכזים קולות נוספים לבחירה על פי הפרקים אותם ניתן להדפיס מראש ולחלקם בין 

משתתפי ההתכנסות.

גם אם רק חלק קטן מההצעות שבמתווה יהדהדו בחלל ההתכנסות, נוכחותן תצביע על ריבוי 

הפנים של הזיכרון. 

יוכלו  ההתכנסות  ומשתתפי  המקורות,  מאגר  ובו  אינטרנט  אתר  המתווה  את  ילווה  בעתיד 

להוסיף את סיפוריהם ומקורות נוספים לפרקים שבאתר השיתוף

לאורך ההתכנסות ברגעי השירה או הפיוט הצענו כמה שירים לבחירה  )אשר מילותיהם  ה.  

מצורפות בנספח שבסוף סדר ההתכנסות(. ובחוברת המקורות הצעות לשירים נוספים 

ולחלק למשתתפים. כל מנחה מוזמן לבחור  ניתן להדפיס את מילותיהם מראש  אשר 

שירים מהמבחר המוצע, או שירים ההולמים את המשתתפים. 

של  קולותיהם  מתוך  מובאות  על  מושתת  לזכור”,  “האחריות  ההתכנסות:  של  א  חלק  ו.  

ניצולי השואה ובני דורם, מתוך מחויבותנו להעמיד את העדויות בליבת הזיכרון, בצד 

הדברים שישאו משתתפי ההתכנסות. חלק זה של ההתכנסות יתנהל ברצף של הקראות 

או סיפורים אישיים, שירה וניגון ללא דיון. 

בחלק ב של ההתכנסות, “לזכור באחריות”, יבחר המנחה האם לקרוא ברצף אל הנושאים  ז.  

אחד  לכל  להעמקה  מקורות  מצורפים  נפרדת  בחוברת  דיון.  לקיים  או  למחשבה, 

מנושאי הדיון. ניתן להדפיס מראש ולחלקם למשתתפים לעיון כבסיס לדיון קבוצתי או 

בחברותות. 

ההתכנסות מסתיימת ב”קימה”.  ח.  

קהילות שתבחרנה בכך יכולות להוסיף לסיום אכילת “לחם עדּות/עדֹות”  ט.  

להתאים  עשוי  השונים,  פרקיה  על  ההתכנסות  שמציעה  החווייתי  המהלך  לדעתנו,   

צוות כתיבת המתווה  הזוכרים הביא את  ריבוי  זה  יחד עם  גיל שונים.  ולבני  לקהלים 

להמליץ בפני המנחים על פניה וניסוח במשלבי לשון שונים, ההולמים את קהליהם או 

קהילותיהם. 

בעתיד יוגש סדר ההתכנסויות במגוון ניסוחים.  
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חלק א: האחריות לזכור

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

רוִֹצים ָאנּו ָלָקַחת ַעל ַעְצֵמנו ֶאת ָהַאְחָריּות ִלְזּכוֹר, ְוִלְזּכוֹר 

ַאְחָריּות. ּבְ

ים, ְוַגם ִאם ֵיש ָלְך ְמַעט, ַגם ִאם ֲאִני  ְוַגם ִאם ֵאין ִלי ִמּלִ

ִכים, ְוַגם ִאם  ּיָ ָרחֹוק, ְוַגם ִאם ֲאִני ְקרוָֹבה, ְוַגם ִאם ֲאַנְחנּו ׁשַ

כּות – ֲאַנְחנּו לֹא ַמְרִגיִשים ׁשּום ַשּיָ

ַיַחד  ס ּבְ ֵנּ יֵנינּו, ְנַנֶסה ְלִהּכָ ס ּבֵ ֵנּ ס ֶאל ּתוְֹך ַעְצֵמנּו, ִנְתּכַ ֵנּ ִנְתּכַ

ֲאַנְחנּו ּפֹה ַהּיוֹם 

]המשתתפים יציגו את עצמם זה לזה בשמות פרטיים ושמות משפחה[
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באוזנינו קריאתם של הניצולים
)מתוך מנשר ניצולי השואה(:

אנחנו דור ניצולי השואה הולכים ומתמעטים. 
כדור  על  עוד  יהיה  לא  רבות  לא  שנים  בעוד 
מה  את  זוכר  “אני  להעיד:  שיוכל  אדם  הארץ 
זיכרונות  ספרי  רק  יוותרו  בשואה”.  שאירע 
ומחקר, תמונות וסרטים, ועדויות ניצולים. או 
החתום  כפוי,  מגורל  השואה  זיכרון  יהפוך  אז 
שעל  היסטורי  לייעוד  ובנשמתנו,  בבשרנו 
האנושות ועל הדורות הבאים לשאת באחריות 

לצקת בו תוכן ומהות...
ישראל  פרופסור  טייטלבאום,  ראול  גיל,  צבי  השואה  ניצולי  ידי  על  נכתב  הניצולים  מנשר 
 2002 יד ושם אבנר שלו. המנשר הוקרא לראשונה ע”י צבי גיל בשנת  יו”ר  ידי  גוטמן ועל 
בטקס שחתם את הכנס הבין-לאומי שהתקיים ביד ושם בנושא “מורשת ניצולי השואה – 
ההשפעות האתיות והמוסריות לאנושות” כקריאה לעולם כולו. המנשר מתאר את הבחירה 
של ניצולי השואה בחיים, בשיקום ובהשתלבותם במאבק להקמת מדינת ישראל. כמו כן 
הוא קורא למחויבות מוסרית ולפעולה ליצירת עולם טוב יותר תוך התאחדות סביב ערכי 

זכויות האדם והשוויון.

נזכור בהתכנסות זו את השבר ששינה לבלי הכר 

את פני העם היהודי על כל גלויותיו ועדותיו.

נעלה את זכר הנספים בשואה, שישה מיליון 

נכבד ונזכור את הניצולים שארית הפליטה 

ונזכור את גזירת השמד שאיימה לכלות את כולנו, 

כל יהודי ויהודי באשר הוא - 

כולנו ניצוליו של השמד

תהיה התכנסות זו זיכרון ואחריות לשותפות גורל 

שירה או ניגון: 
]חשוב לבחור לרגע זה שיר שמוכר לקהילה או 

למשתתפי ההתכנסות, שיוכל להיות מושר על ידי 
כולם. בחוברת המקורות מצורפות מספר הצעות 

לדוגמה: אני נושא עמי; שיר המעלות; כשהלב 
בוכה... [

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

]אם נוכח/ת בהתכנסות 
ניצול/ת שואה, הוא או 
היא יוזמנו לקרוא את 
מנשר ניצולי השואה[

הזמנה - זימון / קולות הזוכרים
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חלק א: האחריות לזכור

ונזכור את דורות הזוכרים לפנינו: כבר בעיצומה של 

העקורים,  במחנות  המלחמה,  סיום  ומאז  השואה 

ישראל  קהילות  ובכל  ובמעברות,  המעבר  במחנות 

זיכרון לנספים בשואה שכללו  נערכו עצרות וטקסי 

תפילות, קטעי הקראה ושירה.

מסורת הזיכרון נמשכת עד היום.

הקול הקורא לנו לזכור, אז ועתה: 
פרימו לוי

אתם היושבים באין מחריד

במשכנות מבטחים;

אתם המוצאים מאכל חם ופני ידיד

בשובכם הביתה עם דמדומים:

התבוננו וראו הזהו אדם

העובד בביצה הקרה;

הוא, שאינו יודע מנוחה ונלחם

למען פת-לחם זעירה.

שבעבור “כן” או “לא” לבן-מוות היה. 

התבוננו וראו האם אישה היא זאת. 

בת בלי ֵשם ובלא שיער;

שלא נותר בה עוד כוח לזכור, 

שעיניה ריקות וצונן חיקה

כצפרדע ביום חורף וכפור.

הרהרּו וִזכרּו כי כל זאת אירע

והיו הדברים האלה: 

אשר אנוכי מצווכם

לחקוק בלבבכם. 

ושיננתם אותם לבניכם

בִשבתכם בבית בלכתכם בדרך,

א. חיים גורי:  
“הבא לכתוב מסכת על נושא זה והמודד 
את המרחק בינו ובין הניצב לפניו-נתקף 

חרדה. אף על פי כן יש לתת ביטוי. 
השאלה איזה ביטוי? אין ספק שמסכת, 

המעלה תאריך זה, חייבת להתאים 
לזמן ולמקום ולכלול בתוכה את כל 

האלמנטים העלולים להוסיף להרגשת 
היגון, הרוממות וחשבון הנפש- בהתחשב 

בפסיכולוגיה של הקהל שלנו- הקשוב 
לאמיתי אך שונא מליצה ושגרה...”

בשנת 1953 חיבר חיים גורי את הטקסט “עשור – משזר בצליל, מקרא, 
הגטאות  לוחמי  בקיבוץ  שנערכה  השואה  יום  לעצרת  ואש”  מחול, 

במלאות עשר שנים למרד גטו ורשה. 
בשנת  הפלמ”ח.  דור  משוררי  עם  נמנה  ועיתונאי,  סופר  משורר,  גורי, 
1947 יצא גורי בשליחות ההגנה לאירופה ופעל בהונגריה בקרב שרידי 
לקראת  השואה  ניצולי  את  לארגן  מנת  על  הציוניות  הנוער  תנועות 
ביאליק  פרס  בהם  שונים,  בפרסים  זכה  גורי  ישראל.  לארץ  העלייה 

לספרות )1974( ופרס ישראל לשירה )1988(.

ב. שמואל גרינאוז
)הדברים נאמרו בסתיו 1945, לפני תפילת יזכור ביום 

הכיפורים במחנה העקורים לנדסברג( 

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

לנו תפילת יזכור מיוחדת”

עם  נמנית  היהודי  העם  השמדת  כי  “ואם 
בהיסטוריה,  ביותר  המזוויעים  האירועים 
אנו יודעים – גם היא תישכח. עשבים יעלו 
במקום שידע סבל בל ישוער וגילויים של 
קידוש השם. במקום שהיו פעם קברי אחים, 
ואבות  במשחקיהם  שקועים  יהיו  ילדים 
היהודים  בלב  אולם  בעיסוקיהם.  ימשיכו 
ייתכן  – איך  זו מהישאל  לא תחדל שאלה 

הדבר?”
שמואל גרינגאוז, יו”ר ועד העקורים בשטח האמריקני בגרמניה. 

בשארית  ופוליטיקה  “אידיולוגיה  מנקוביץ,  זאב  מתוך  לקוח  הציטוט 
חיבור   ,”1946–1945 בגרמניה:  האמריקאי  הכיבוש  באיזור  הפליטה 
יהודה  פרופ’  של  בהדרכתם  לפילוסופיה  דוקטור  תואר  קבלת  לשם 

באואר ופרופ’ ישראל גוטמן,1987.

]המנחה ת/יבחר 
להקראה אחד או יותר 

מקולות הזוכרים[

קלת ַהזְכִרים
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בשֹכבכם ובקּומכם.

והיה כי ִתדֹומּו - יאבדו ַּבתיכם

ויְך בכם החֹולי מכף רגל עד קדקוד.

ויהפכו ִמּכם פניהם יוצאי חלציכם, עוד.
מתוך הזהו אדם, מאיטלקית יצחק גרטי. 

פרימו לוי היה סופר וכימאי איטלקי יהודי. לוי נולד בטורינו שבאיטליה ב-1919 ונפטר ב-1987. 
שמו יצא לתהילה בזכות יצירתו על השואה ובייחוד הספר הזהו אדם, אשר בו הוא מתאר את 
השנתיים שבהן שהה במחנה העבודה אושוויץ מונוביץ. בספר מעיד לוי על הזוועות שבוצעו 

בידי הנאצים במהלך השואה.

שירה או ניגון לחתימת הזימון

ג. הרב יהודה פתיה 
“ְזכּות ָרֵחל ְזכֹור ָהֵאל .... ֵאיְך ָנַטְׁשָּת ַהּצֹאן 
ּתֹוִעים ֵּבין ֲאָריֹות ּוְלָבִאים/ ְוֵאיְך ִּתּדֹום ִלְבֵני 

ֱאדֹום ַהַּמְקִריִבים ֵמֶהם ְזָבִחים”
“זכות”, מאת  הרב יהודה פתיה. בימי מלחמת העולם השנייה  מתוך 
כולם  רחל,  ובקבר  בירושלים  לילה  מדי  בבכי  תלמידיו  עם  אומרה  היה 

חגורי שקים. )עדותה של נכדת הרב, שמחה עובדיה פתיה( 

ד. יצחק הלוי, קזבלנקה
זרעינו  כל  לכלות  ביקש  האכזר  “אויבנו 
וזכרו(  )ימח שמו  יש”ו  כהמן  ולא  חלילה, 
ורצונו  זכה לעשות אף מעט מחפצו  שלא 
)ימח  יש”ו  היטלר  אלה  בימינו  ביהודים, 
ידו כמעט כל  וזכרו( כבר לקח תחת  שמו 
כחמישה  בהריגת  והצליח  אירופה  יהודי 

מליונים מבני עמנו...”   
הלוי  יצחק  ידי  על  שחוברה  וישראל”  המלחמה  “מגילת  מתוך 
בתום  שנכתבה  המגילה,   .)1945( תש”ה  בשנת  שבמרוקו  בקזבלנקה 
המלחמה, כתובה בתבניתה של מגילת אסתר ומתארת את נס הצלתם 
של יהודי צפון אפריקה בידי כוחות בנות הברית, ואת האסון שפקד את 

יהדות אירופה. 

ה. הרב משה פראגר
“ראה ה’ והביטה מה עוללו לנו. איכה נבוא 
 – ומאורעותיה  השואה  זוועות  על  לקונן 
ושפת אנוש דלה היא מלהביע את תעצומות 

האסון והיגון, שאין אח ודמיון להם?”
באירופה  ישראל  בית  חורבן  על  קינה   – השואה  מגילת  מתוך 
בהוצאת “גנזך קדוש השם”. את הקינה כתב הרב משה פראגר בשנת 
תשכ”ז )1967( עבור חבורות לומדי “המשנה היומית” )מפעל ההנצחה 

לקדושי השואה(. 
ורשה.  העיר  של  פרוור  בפראגה,   1909 בשנת  נולד  פראגר  משה  רבי 
הוא החל את פועלו החלוצי בתחום חקר השואה עם פלישת הנאצים 
לפולין, כאשר יזם והקים לשכה חשאית שמטרתה הייתה איסוף מידע 
ששכל  הרב,  העולם.  מדינות  את  להזעיק  מנת  על  שונים  ממקורות 
עליו  שהוטל  ייעוד  הישרדותו  בנס  ראה  ילדיו,  ואת  אשתו  את  בשואה 
משמים כדי לספר על השואה. פראגר חיבר ספרים רבים בחקר השואה 
ובנושאים נוספים הקשורים להיסטוריה היהודית, ובשנת 1964 יסד את 

“גנזך קידוש השם”.

!

הזמנה - זימון / קולות הזוכרים

]המנחה והקבוצה יבחרו 
שיר. בחוברת המקורות 
מצורפות מספר הצעות: 

“העיירה בוערת” )מרדכי 
גבירטיג(, “התחנה 

טרבלינקה” )ולדיסלב 
שלנגל(; “פונאר” 

)שמריהו-שמרקיה 
קצ’רגינסקי ואלכסנדר 

וולקוביסקי-תמיר(; “אני 
מאמין” )רבי עזריאל-

דוד פסטג(; “עצים 
בוכים ברוח” )שיר 

אהבה בלדינו ששרו 
יהודי סלוניקי בדרכם 

לאושוויץ(  

קלת ַהזְכִרים
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ב. קינה
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נזכיר שמות של קהילות אשר נחרבו או נעקרו, בשנות 
נחלוק  היהודי.   העם  טלטלת  בשנות  או  המלחמה 
על  ישראל  גלויות  מכל  יהודיים  חיים  של  תמונות 
החורבן  ולפני  המלחמה  לפני  ומועדיהם  שמחותיהם 

והעקירה.

אלה אזכרה

אזכרה את קהילות היהודים בתפוצותיהם 

ובקהילותיהם ממזרח וממערב, 

מאירופה, מחופי הים התיכון ומארצות ערב, 

שהוכחדו או שנעקרו ממקומן וממסורותיהן. 

נשים גברים וטף דוברי כל השפות והניבים 

שקיימו את חייהם מאות בשנים. 

חיים של אמונה ושמירת מצוות 

חיים של תלמוד תורה   

חיים של פיוט ומסורת

חיים של ניגון וסעודה

חיים של עזרה הדדית וערבות

חיים של כלכלה ומלאכה 

חיים של מדע ואמנות 

חיים של תפילות לציוֹן 

חיים של תחיית השפה העברית

חיים של תיקון חברה, 

חיים של ייצור ויצירה

חיים של שיבת ציון

חיים.

הם המסד לקיומנו.

שיר או ניגון

]המשתתפים אומרים את 
שם קהילות המוצא של 
משפחותיהם. מעבירים 

תמונות משפחה או 
צילומי מקומות[

א. סלוניקי – ירושלים של הבלקן

כעין  שררה  בו  קטן  לאי  הייתה  שאלוניקי 
אוטונומיה יהודית רוחנית וכלכלית כאחת, 
ומחקה  החיים  מבנה  כל  על  השפיעה  וזו 
במידה מרובה את חותם הגלות... פה גדלו 
יהודים בעלי קומה... ותפקיד נכבד מאוד 
וכיוצרים:  כמחדשים  הכלכלה  בחיי  להם 
מצד אחד בעלי בתי החרושת, רבי המסחר, 
עובדים  המוני  שני  ומצד  הבנקים;  נשיאי 
במלאכות  ועוסקים  ובחריצות  בכישרון 
שבכל תפוצות הגולה רחק או הורחק עמנו 
מהם: שיט, דיג, פריקת אניות וכו’. ובאי זה 
שולטת תורת ישראל בחיי היחיד והציבור.
ב-1943.  בישראל  ונפטר  ב-1863  ברוסיה  נולד  אפשטיין.  יצחק 
בארץ  העברית  השפה  וממחדשי  לשון  חוקר  מחנך,  היה  אפשטיין 
“תלמוד  הספר  בית  את  מה  לזמן  ניהל  תפקידיו  שאר  בין  ישראל. 
השניה  העולם  מלחמת  ערב  חיו  ביוון  שביוון.  בסלוניקי  הגדול”  תורה 
כ-80,000 יהודים, למעלה מ-60,000 מהם נספו בשואה. בשנת 1941, 
לאחר הכיבוש הגרמני, נשלחו כ-46,000 יהודים מבני קהילת סלוניקי 

לאושוויץ ושם נרצחו רובם. 

ב. הבאר בעיר הקטנה

שברחובות  הארוך  הרחוב,  היה  ארוך 
בו. כל  היו  העיר הקטנה. כארבעים בתים 
יושבי הרחוב היו יהודים, וגם הגוי האחד, 
לכל  כיהודי  היה  ההוא,  ברחוב  שנמצא 
האחת  בארות,  שתי  היו  וברחוב  דבר... 
הבאר  אופן.  עם  והאחרת  משאבה,  עם 
בעלת האופן הייתה מבחינת חידוש ברחוב 
והיהודים הזקנים היו קצת חוששים מפניה, 

עד שברבות הימים הסכינו לה. 
בניו- ב-1953  ונפטר  שברוסיה  במינסק  ב-1876  נולד  רייזין.  אברהם 
ועיתונאי  עורך  מחזאי,  ילדים,  סופר  מספר,  יידיש,  משורר  היה  יורק. 

יהודי-אמריקני ממוצא מזרח-אירופי.

ג. ברלין
כשבאתי לעולם בשלהי 1897, בחלק הישן 
בברלין  משפחתי  ישבה  כבר  ברלין,  של 
בתי  היו  אבי  למשפחת  דורות.  שלושה 
דפוס. היינו מספר משפחות עשירות )כולל 
גם “משרתיהן” הרבים עד מאוד( שהשתתפו 
פרידריך  המלך  של  הכלכלית  במדיניות 

] ניתן לשיר שיר על 
העולם שהיה. מבחר 

ב-עמ׳ 14[

ָכה ְפּ י ָעַלי ֶאְשׁ ָרה ְוַנְפִשׁ ה ֶאְזְכּ ֵאֶלּ
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רומן וישיניאק
“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”.  
משפחתו  עקרה  ב-1918   .)1990–1897( רוסי  ממוצא  אמריקני  יהודי  צלם  היה  וישניאק  רומן 
האנטישמיות  עליית  עם  הרוסית.  המהפכה  לאחר  האנטישמיות  עליית  עקב  לברלין,  מרוסיה 
בגרמניה בשנות השלושים יצא וישניאק למסע במזרח אירופה שבמסגרתו צילם יהודים עניים 
אלפי  וישניאק  צילם  הללו  השנים  במהלך  שנים.  כארבע  במשך  עירוניים  ובגטאות  בכפרים 
תמונות. רבות מהתמונות צולמו בסתר, לעתים ללא ידיעת המצולמים. לעתים קרובות נעצר 

על ידי המשטרה כיוון שנתפס בעודו מצלם.

שטפן צוויג: 
אחת,  לערימה  אותם  כשהטילו  עתה,  ורק 
כשטאטאו אותם כדֹומן חּוצות, את מנהלי הבנקים 
מארמונותיהם בברלין ואת שמשי בית-הכנסת של 
הקהילות הדתיות, את הפרופסורים לפילוסופיה 
את  מרומניה,  רכבי-הכרכרות  ואת  מפאריס 
פרס  חתני  ואת  בבית-העלמין  שמשי-הטהרה 
המקוננות  ואת  הקונצרטים  זמרות  את  נוּבל, 
את  היי”ש,  מבשלי  ואת  הסופרים  את  בלוויות, 
והקטנים, את  הגדולים  והדלפונים, את  הנגידים 
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 
רק   – והמעורבים  כבר, המשומדים  זה  מהקללה 
עתה נכפתה על היהודים, לראשונה לאחר מאות 
זה  בה  הרגישו  לא  שהם  מלאה,  שותפות  שנים, 
יציאת-מצרים,  מאז  החוזרת  השותפות  כבר, 

שותפות הגירוש 
שטפן צוויג, סופר ומסאי יהודי, נולד ב-1881 בווינה שבאוסטריה. בתחילת שנות השלושים של 
המאה העשרים, לאחר ששוטרים באו לחפש נשק בביתו שבווינה, עבר ללונדון. בהמשך עבר 
גרמו  אינטלקטואלי  כמרכז  ואירופה  לברזיל. הרס אוסטריה  ומשם עברו  לניו-יורק  עם אשתו 
לו לדיכאון כבד והוא חש שאין לו בית. ב-1942 הוא התאבד בברזיל ביחד עם אשתו. השורות 

לקוחות מתוך הדפים החותמים את ספרו האחרון העולם של אתמול.

נעלה את זכר קהילות היהודים

כברת  כל  את  עשתה  המשפחה  הגדול. 
הדרך מאורח-החיים היהודי-האורתודוכסי 
בעודנו  קיצונית.  התבוללות  עד  המסורתי 
נערים הוביל אותנו אבא באחד הימים אל 
הבית שבו התגוררה סבתא וניהלה מסעדה 
אצלנו  נותר  לא  הכשר  מהמטבח  יהודית. 
שריד. מטקסי הדת נשמרו אצלנו בחגיגות 
הסדר.  וליל  שבת  לילות  רק  משפחה 
הקידוש נעשה בניגון מסורתי מבית סבא, 

אך הובן רק באופן חלקי. 
הקבלה  חוקרי  מגדולי  הוא   )1982–1897( שלום  )גרהרד(  גרשום 
והמיסטיקה היהודית. שלום נולד למשפחה בורגנית מתבוללת בברלין. 
נמשך  ובצעירותו  היהודית  זהותו  את  שלום  חיפש  משפחתו  לעומת 
השלישית  העלייה  במסגרת   1925 בשנת  ישראל  לארץ  עלה  לציונות. 
את  בירושלים.  העברית  האוניברסיטה  של  ההוראה  בסגל  והשתלב 
מחקרים  ופרסם  היהודית  המיסטיקה  לחקר  שלום  הקדיש  חייו  מרביו 
רבים על ספר הזוהר, השבתאות והקבלה הלוריאנית. הקטע הנ”ל לקוח 

מתוך מברלין לירושלים: זכרונות נעורים )עם עובד 1982(

ד. היהודים הכפריים מּפֶיאמוֹנֶטה 
שבצפון איטליה 

לעומת  אבותי  של  קורותיהם  למדי  דלות 
באיטליה  מהוללות  יהודיות  קהילות 
לפיאמונטה  הגיעו  כי  שנראה  ובאירופה, 
סמוך לשנת 1500. משנדחו בטורינו, קבעו 
את מקומם בישובים חקלאיים לשם הביאו 
אף- המשי.   יצור  של  הטכנולוגיה  את 
שנואים  או  במיוחד  אהובים  היו  לא  פעם 
עוינות  של  חשדות,  של  מחסום  במיוחד. 
לבין  בינם  הפריד  זלזול,  של  לא-מוגדרת, 
תמיד,  שקורה  כדרך  האוכלוסין.  שאר 
הדחיה הייתה הדדית: המיעוט הקטן הקים, 
מצדו, מחסום נגד הנצרות כולה – “גויים” 
בקנה-מידה  בָשחֶזרֹו,   – )ערלים(  “ָנֶרלים” 
כפרית,  ועל רקע של שלווה  פרויבנציאלי 
גדולתו  בימי  הנבחר  העם  של  מצבו  את 
התנ”כית. מכך ניזון ההומור טוב המזג של 
דודינו ושל דודותינו - חכמים מריחי טבק 
ומלכֹות עקרות-בית, שהיו עדיין מגדירים 
עם  ִד’איסָראל”,  “ּפֹוּפֹול  בגאווה,  עצמם 

ישראל.
לוי, )מתוך: הטבלה המחזורית, הקבה”מ/ספרי סימן קריאה/ פרימו 

כתר 1987( 

ָכה ְפּ י ָעַלי ֶאְשׁ ָרה ְוַנְפִשׁ ה ֶאְזְכּ ֵאֶלּ

קינה / אלה אזכרה
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]המשתתפים יוזמנו 
לספר סיפור על חיים 

יהודיים או קהילות 
יהודיות מלפני המלחמה. 

או שהמנחה ת/יבחר 
להקראה אחד או יותר 

מסיפורי הקהילות 
מא׳-ה׳[
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העולם שהיה – שירה או ניגון:

“אצלנו בכפר טודרא” )יהושע סובול/שלמה בר(; 
“משירי ארץ מכורתי” )לאה גולדברג/דפנה אילת(; 
“בגרמניה לפני המלחמה” )שלמה ארצי(; “רייזלה” 

)מרדכי גבירטיג(; “אדיו קרידה” )שיר אהבה בלדינו(שיר 
המעלות; כשהלב בוכה... [

ה. שלמה ברזניץ, רעידת אדם 
השואה  של  הקולקטיבי  בדימוי  הצפויים  בשינויים  להילחם  כדי 
דרוש מעשה נוסף. יש לתת שפת דימויים חדשה המסוגלת לשמר 

טוב יותר את המסר היהודי. מספר דוגמאות יבהירו:

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 
המסורת  לפי  קוראים  אנחנו  שאותה  התורה  כמו  שלא  בשואה. 
את ספר השמות הקדוש  הסוף, במשך שנה אחת,  ועד  מההתחלה 

הזה יארך לקרוא שבעים וחמש שנים”.

 והנה תשובה אחרת:

מרעהו.  מטר  במרחק  עומד  אחד  כל  שבו  אנשים  טור  לך  “תאר 
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 לפלופונס, חוצה את יוון העתיקה, נכנס שוב 
לים במערב, יוצא ליד רומא העתיקה. טור אינסופי זה של יהודים 
פונה  מרעהו  איש  מטר  במרחק  שם  העומדים  וקשישים,  צעירים 
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”.
ידי  1936. עם חיסול המרד הסלובקי וכיבוש סלובקיה על  שלמה ברזניץ נולד בברטיסלבה שבסלובקיה בשנת 
הגרמנים הכניסוהו הוריו למנזר על מנת להציל את חייו. ברזניץ ניצל במנזר בזכות זיכרונו יוצא הדופן אשר סייע 

לו לצטט בעל פה תפילות נוצריות.

שיר או ניגון

ָכה ְפּ י ָעַלי ֶאְשׁ ָרה ְוַנְפִשׁ ה ֶאְזְכּ ֵאֶלּ

אדם הוא לא מספר, אבל אדם ועוד אדם בונים 

עולם, מקימים דורות. עולם ודורות שאבדו.
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ה, ֵעיִני ֵעיִני  ה ֲאִני בוִֹכּיָ “ַעל-ֵאּלֶ
י ְמַנֵחם,  ּנִ י-ָרַחק ִמּמֶ ִים--ּכִ יְֹרָדה ּמַ
י  י; ָהיּו ָבַני ׁשוֵֹמִמים, ּכִ יב ַנְפׁשִ ֵמׁשִ

ָגַבר אוֵֹיב.״     )איכה, א’ ט”ז(

וגם אם אין לי מילים וגם אם יש לְך מעט

קצה  נזכיר  שפה,  בקוצר  ידינו,  בקוצר 

האנושות. שידעה  הגדול  הרצח  של   קצהו 

הייסורים,  ִמָים  נזכיר באלם שפתינו רק מעט 

את מה שמעבר לכל שפה. 

המשתתפים יזכירו שמות של קרובים ומכרים שנספו 
ואת שמות המקומות שבהם נרצחו.

על אלה אני בוכייה  

על הורים שנרצחו

על אחים, אחיות

על ילדים

על שכנים שבגדו

על בית שָחַרב

על רחוב שממנו גוֹרשו

על בית ספר שממנו נּודּו

על עם שלם שנעקר, כל אחד ואחד מחייו 

על בתי כנסת שנפרצו וחרבו 

עפר על ספרי תורה מחוללים מגוללים ּבֶ

]אם בהתכנסות 
משתתפים ניצולים 

יספרו כאן את עדותם, 
במקום המובאות. 

וההתכנסות תמשיך ישר 
אל מעגל הזכרון של 

שאר המשתתפים[

א. “יומני היקר,
אנחנו נמצאים פה חמישה ימים, אבל נדמה 
לי שחלפו חמש שנים. אני לא יודעת במה 
נוראים  דברים  הרבה  כך  כל  כי  להתחיל, 
בך.  שכתבתי  האחרונה  הפעם  מאז  קרו 
קודם כל, גמרו לבנות את החומה ואיש אינו 
יוצא או בא. מהיום, יומני היקר, איננו חיים 
בגטו אלא במחנה-גטו, ועל כל בית תלויה 
לנו  אסור  מה  בדיוק  כתוב  שבה  מודעה 
הבעיה  אבל  אסור,  הכל  למעשה,  לעשות. 
היא שהעונש על כל עברה הוא מוות. לא 
כתוב אם העונש הזה נועד לילדים, אבל אני 

מניחה שהוא חל גם עלינו”.

אוה, בת 13.
 ,13 ושם. הימאן, נערה בת  יד  יומנה של אווה הימאן בהוצאת  מתוך 
העיר  יהודי  חיסול  שלפני  החודשים  במהלך  חייה  את  ביומן  מתארת 

נאגיוואראד שבהונגריה. אווה נשלחה לאוושויץ, שם נרצחה

ב. אתה נתקל במחסום. אני מרגיש שגזלו 
ממני את חירותי, את ביתי, ואת רחובותיה 
המוכרים של וילנה, האהובים עליי כל כך. 

נותקתי מכל היקר לי.

יצחק )בן 15(
וילנה  מגטו  נער  היה  יצחק  רודושבסקי.  יצחק  הנער  של  יומנו  מתוך 
שהותיר אחריו יומן. לאחר חיסולו של גטו וילנה התחבא עם משפחתו 
נורו  שם  לפונאר,  הובלו  ודייריו  התגלה  המחבוא  אך  כשבועיים  במשך 
למוות. שרה וולושין, בת דודתו, הייתה היחידה שהצליחה להימלט והיא 

זו שמצאה את יומנו של יצחק והביאה לפרסומו.

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

המספר הזה, אין לכם דבר.’”

יעקב )בן 17(
מתוך  לקוח   .17 בגיל  יעקב  שכתב  שם”  לכם  אין  “מהיום  השיר  מתוך 
יד ועד, עדויות ותעודות מן השואה בהוצאת משרד החינוך – האגף 

לחינוך מבוגרים.

ה ה ֲאִני בוִֹכּיָ ַעל-ֵאּלֶ

קינה / על אלה אני בוכיה
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על אלה אני בוכייה 

חיים בדרכם  על אבות ששלחו את בנותיהם ַלַ

למּות

ַלחיים  מאיתן  בניהן  את  שדחפו  אמהות  על 

בדרכן למּות

על בנות ּובנים שהלכו עם הוריהם למוות

קבוצות  את  שליוו  ּומחנכים  מחנכות  על 

הילדים אל המוות

על אמהות שאחזו בידי בנותיהן לחיים

ובנים  לחיים,  בניהם  בידי  שאחזו  אבות  על 

בידי האבות התשושים 

בכוח  רצוצים שהפכו למשפחות  יחידים  על 

האחווה והחברות 

על גבר ואשה שידעו אהבה 

על ילדים ששיֲחקו וחלמו  

על אלה אני בוכייה

על אדם וחייו

על אדם ועולמו

ליו וסודו על אדם ּוביתו, ּכֵ

על אדם ואהבותיו, כעסו ַוֲחלומו

על אדם ותלמודו’ מעשיו ּוכאבו

על אדם וזיכרונותיו ּוצחוקו

על אדם וחייו

]המשתתפים יוזמנו לחלוק סיפורים אישיים, 
משפחתיים או עדויות שהותירו בהם חותם. ולא, 
המנחה ת/יבחר להקראה אחד או יותר מסיפורי 

העדות, א-ה.[

אותם  ולקחו  היהודים,  כל  את  “ריכזו  ד. 
מאלף  למעלה  נמצא  שזה  ג’אדו,  לאזור 
במשאיות  נסענו  מאיתנו.  קילומטרים 
ימים.  עמוסות עד אפס מקום. לקח שבוע 
תברח  לאן  רוצה,  לא  אחד  אף  לברוח 
וגרמנים.  איטלקים  אותנו  ליוו  במדבר? 
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 
ושמיכה  רצפה.  ס”מ  וככה  ככה  המשפחה 
4 טורים.  בין משפחה למשפחה, וככה היו 
לאפס.  מתחת  היגיינה  גדול.  רעב  היה 
טוב  יותר  היה  המוות  אויומות.  ומחלות 

מאשר חיים”. 
עדותו של חיון חיון. ארכיון יד ושם 0.3/8221. 

לבטא  דלה  אנוש  ששפת  הבנו  עתה  ה. 
את העלבון הצורב. את אובדן צלם אנוש. 
המציאות נגלתה לעינינו כהוויתה בשבריר 
נבואה: עד התחתית  שנייה, כמעט במחזה 
הגענו, לשפל המדרגה, למטה מזה אי אפשר 
את  לקחו  מאום:  כל  לנו  נותר  לא  לרדת. 
הבגדים, את הנעלים, ואף את שערותינו לא 
הותירו לנו. אם נדבר לא יקשיבו לדברינו, 
את  גם  מעט  עוד  יבינו.  לא  יקשיבו  ואם 
שמותינו יטלו. אם בכל זאת נרצה לשמור 
עליהם, יהיה עלינו לאזור את כל כוחותינו 
ממה  דבר  מאיתנו.  דבר-מה  שישרוד  כדי 
את  להבין  בנקל  שלא  יודע  אני  שהיינו. 
אפוא,  נא,  ינסה  הוא.  שכך  וטוב  דברי, 
היום- להרגלי  ערך  כמה  להרהר  אחד  כל 
משמעות  וכמה  אדם  כל  של  הקטנים  יום 
בידי  אפילו  שיש  רבים  לחפצים  להם.  יש 
פושט-יד עני שבקרן רחוב: ממחטה, מכתב 
ישן, תמונה של אדם יקר. דברים מעין אלה 
הם חלק מישותנו כמעט כמו איבר מאברי 
בדמיוננו  לשוות  יכולים  אנחנו  אין  גופנו. 
מיד  אובדים  הם  את החיים בלעדיהם. אם 

אחרים תופסים את מקומם. והם שלנו או 

ה ה ֲאִני בוִֹכּיָ ַעל-ֵאּלֶ
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שיינא זלדה שניאורסון-מישקובסקי )הידועה בשם זלדה( הייתה משוררת ישראלית. זלדה, 
עם  ישראל  לארץ  ועלתה  חב«דית  בחצר  גדלה  האחרון,  מלויבאוויטש  הרבי  של  דודתו  בת 
הוריה בשנת 1926. השפעת תנועת החסידות ניכרת בשיריה, המאופיינים באווירה של חתירה 

לקדושה ולנשגב.
השיר  יובל.  חנן  והלחין   )1984–1914( זלדה  המשוררת  כתבה  שם”  יש  איש  “לכל  השיר  את 
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”. 

נדליק נר זיכרון ונסיים את הקינה בשתיקה

]משתתפי ההתכנסות 
ישירו או יקראו את 

השיר. המנחה ת/יוכל 
לבחור שירים אחרים 

המופיעים בפרק 
הזמנה/זימון שבנספח 

השירים[

כדי  כוחותינו  כל  את  לאזור  עלינו  יהיה 
ממה  דבר  מאיתנו.  דבר-מה  שישרוד 
את  להבין  בנקל  שלא  יודע  אני  שהיינו. 
אפוא,  נא,  ינסה  הוא.  שכך  וטוב  דברי, 
היום- להרגלי  ערך  כמה  להרהר  אחד  כל 
משמעות  וכמה  אדם  כל  של  הקטנים  יום 
בידי  אפילו  שיש  רבים  לחפצים  להם.  יש 
פושט-יד עני שבקרן רחוב: ממחטה, מכתב 
ישן, תמונה של אדם יקר. דברים מעין אלה 
הם חלק מישותנו כמעט כמו איבר מאברי 
בדמיוננו  לשוות  יכולים  אנחנו  אין  גופנו. 
את החיים בלעדיהם. אם הם אובדים מיד 
שלנו  והם  מקומם.  את  תופסים  אחרים 
משום  הזכרונות:  טמונים  שבחובם  משום 
עתה  מחשבות.  בנו  לעורר  בכוחם  שיש 
ביתו,  ממנו  שניטלו  אדם  בנפשכם  שווה 
כל  הכל,  מיקיריו,  הורחק  בגדיו,  הרגליו, 
מה שהיה לו. אדם כזה לא יהיה אלא קליפה 
ריקה, לא נותר לו דבר, הוא אומלל וחסר 
אונים. לא נותר לו כבודו העצמי. הוא לא 
יכול להבדיל עוד בין טוב לרע. משום כך 
בקלות יקרה, מי שאיבד הכל, גם אישיותו 
ניטלת ממנו בקלות יתרה. הא הופך ליצור 
בלי  להמיתו  להחליט  שקל  ביותר  נחות 
להתייחס  אין  כזה  ליצור  תחילה.  מחשבה 
כאל בן-אדם. במקרה הטוב ביותר שיישפט 
או למוות בשל שיקול של תועלת.  לחיים 
המשמעות  את  להבין  ניתן  כעת  אולי 
הכפולה של השם “מחנה השמדה”. ואולי 
יובן עכשיו מה אנו רוצים לבטא במשפט: 

להיות בתחתית.
פרימו לוי. מתוך: “הזהו אדם”. תירגם מאיטלקית, יצחק גרטי. 

]בזמן השתיקה יוכלו 
המשתתפים לרשום 

לעצמם, לצייר, 
לשרטט דברים אישיים 

במחברת[

שירה/ניגון:

לכל איש יש שם 
שנתן לו אלוהים 

ונתנו לו אביו ואימו 

לכל איש יש שם 
ואופן  קומתו  לו  שנתנו 

חיוכו 
ונתן לו האריג 

לכל איש יש שם 
שנתנו לו ההרים 

ונתנו לו כתליו 

לכל איש יש שם 
שנתנו לו המזלות 

ונתנו לו שכניו 

לכל איש יש שם 
לכל איש יש שם 

לכל איש יש שם 
שנתנו לו חטאיו 

ונתנה לו כמיהתו 

לכל איש יש שם 
שנתנו לו שונאיו 
ונתנה לו אהבתו 

לכל איש יש שם 
שנתנו לו חגיו 

ונתנה לו מלאכתו 

לכל איש יש שם 
שנתנו לו תקופות

השנה 
ונתן לו עיוורונו 

לכל איש יש שם 
לכל איש יש שם 

לכל איש יש שם 
שנתן לו אלוהים 

ונתנו לו אביו ואימו 

לכל איש יש שם 
שנתן לו הים 
ונתן לו מותו.

ה ה ֲאִני בוִֹכּיָ ַעל-ֵאּלֶ

תפילת יזכור לחללי השואה - ִיְזּכֹור

ֵמאֹות  ֵשש  ִנְשמֹות  ְוִגּבֹוֶריָה,  ַהּשֹוָאה  ַחְלֵלי  ִיְשָׂרֵאל,  ֵני  ְבּ ֲאֵחינו  ִנְשמֹות  ֶאת  ֱאלֹוִהים  ִיְזּכֹור 
ַהּקֹוֶדש  ְקִהיּלֹות  ְוֶאת  ים,  ַחִיּ רּו  ְקְבּ ְוֶשִנּ ְחְנקּו  ְוֶשֶנּ ֶהְרגּו  ְוֶשֶנּ ֶשהּוְמתּו  ִיְשָׂרֵאל,  ַאְלֵפי  ְרָבבֹות 
ם. ִיְזּכֹור ֱאלֹוִהים ֶאת ֲעֵקָדָתם ִעם ֲעֵקַדת ְשָאר ְקדוׁשי ִיְשָׂרֵאל ְוִגּבֹוָריו  ְחְרבּו ַעל ְקדּוַשת ַהֵשּ ֶשֶנּ
יֶהם ּוְבמֹוָתם ֹלא  ַחֵיּ ְבּ ִעיִמים  ְוַהְנּ ֱאָהִבים  ַהנֶּ ִנְשָמָתם.  ים ֶאת  ַהַחִיּ ְצרֹור  ִבּ ְוִיְצרֹור  ִמיֵמי עֹוָלם 

בֹוָתם ְוֹנאַמר ָאֵמן. ָשלֹום ַעל ִמְשָכּ ִנְפָרדו. ָינּוחּו ְבּ

קינה / על אלה אני בוכיה
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ג. הרוע
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נישיר מבט אל תהום הרוע האנושי. אז ועתה. ננסה שלא 

להישבות בקסמיו. לא ניתן פתחון פה למרעים. נביט מעיני 

העומדים ממול.   

עדות / דן פגיס

לא לא: הם בהחלט
היו בני אדם: מדים, מגפיים.

איך להסביר. הם נבראו בצלם.
אני הייתי צל.

לי היה בורא אחר.
והוא בחסדו לא השאיר בי מה שימות.

וברחתי אליו, עליתי קליל, כחול,
מפויס, הייתי אומר: מתנצל:

עשן אל עשן כל יכול
שאין לו גוף ודמות.

השיר “עדות” נכתב על ידי דן פגיס. פגיס נולד ברומניה ב-1930 והיה משורר ומתרגם עברי אשר חקר את שירת ימי הביניים. 
ב-1934 עלה אביו לארץ ישראל בגפו על מנת להכין בית למשפחה. באותה שנה נפטרה אמו של פגיס במפתיע והוא עבר 
לבית משפחת סבו וסבתו מצד אמו. ב-1941 הובלו 4,000 יהודים מהעיר רדאוץ למחנות ולאתרי ריכוז בטרנסניסטריה, בהם 

פגיס וסבו וסבתו. בתום המלחמה חזר פגיס לרומניה עם סבתו ועלה לישראל ב-1946 במסגרת עליית הנוער. 

 כל מה שיש לדעת
על אדולף אייכמן / לאונרד כהן

עיניים.. בינוניות
שיער.. בינוני

משקל.. בינוני
גובה.. בינוני

סימנים מיוחדים .. אין
מספר האצבעות .. עשר

מספר אצבעות הרגלים .. עשר
רמת משכל .. בינונית

למה ציפית?
טלפיים?

שינים טוחנות בגודל ענק?
רוק ירוק?

שיגעון?
את השיר כתב והלחין לאונרד כהן, )נולד ב-1934(. הוא תורגם לעברית על ידי צביה גינור. 
השיר פורסם ב-1964 בקובץ השירים Hitler for Flowers, שנה לאחר שחנה ארנדט 
שנהגו  אחרים  ושל  שלו  ושהנורמליות  כאייכמן  רבים  שהיו  בירושלים  באייכמן  כתבה 
כמוהו מבעיתה יותר מכל הזוועות יחד. לאונרד כהן הוא סופר, משורר, מלחין וזמר. הוא 

נולד בקנדה למשפחה יהודית ממוצא פולני-ליטאי.

ֿ“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 
ורע איננו חיצוני אלא ‘עובר באמצעו של כל לב 
אנושי’”. כל אדם מושפע גם מהמצב שבו הוא 
שיצרה  מהמערכת  יותר  עמוק  ובאופן  נמצא, 
את המצב הזה. אנחנו צריכים להתחיל לחשוב 

ברמה המערכתית, הדתית, התרבותית.” 
חולקו  סטודנטים  סטנפורד:  של  הכלא  בניסוי  החוקרים  צוות  ראש  זימברדו,  פיליפ 
באקראי לתפקידי “אסיר” או “סוהר” בניסוי שדימה תנאי כלא. בין ה”סוהרים” ל”אסירים” 
יצאו  כשהדברים  ימים,  שישה  לאחר  הופסק  הניסוי  והתעללות.  אלימות  יחסי  התפתחו 

מכלל שליטה. 

ים ְוֶאת  י ְלָפֶניָך ַהּיוֹם ֶאת ַהַחִיּ “ְרֵאה ָנַתִתּ
ֶות ְוֶאת ָהָרע” )דברים ל, טו( ַהּטוֹב ְוֶאת ַהָמּ
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משפטי  במסגרת  האיינזסגרופן  לאנשי  שנעשה  באבחון  עובדה: 
נירנברג אובחנו כל הנבדקים  כנורמליים.

ה”איינזצגרופן” - עוצבות המבצע של גרמניה הנאצית שרצחו ביריות שני מיליון אזרחים יהודים במזרח אירופה במהלך 
Evil(. בסרט   Radical( רוע קיצוני  רוזוויצקי  מלחמת העולם השנייה. המשפט לקוח מתוך סרטו של הבמאי סטפן 
מבקש הבמאי האוסטרי לבחון את המכניזם התודעתי של מבצעי פעולות הנאצים תוך מסע פסיכולוגי ואינטלקטואלי אל 

תוך שורשי הרוע.

“כולנו כנראה נגועים באדישות. רבים מאתנו אשמים באנוכיות. 

שנגביה  ככל  כך;  כל  נפוצה  אינה  זאת,  לעומת  חושים,  קהות 

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, 

של  האלפיניסטים  היו  הם  שנים.  שנמשכו  מאמצים,  והרבה 

הרוע”.

בספרו  בגרמניה.  ב-1957  נולד  לזוביק  ושם.  יד  ארכיון  מנהל  היה  ובעבר  שואה  חוקר  הוא  לזוביק  יעקב  ד”ר 
הבירוקרטים של היטלר, טוען לזוביק כי רצח יהודי אירופה לא בוצע בהיסח הדעת ואף לא מתוך  מ-2001, 
ציות עיוור למפקדים או מתוך סגידה למנהיג כריזמטי. אייכמן ועמיתיו, טוען ד”ר לזוביק, הוציאו לפועל את 
“הפתרון הסופי” משום ששנאו יהודים והיו נחושים להתגבר על הקשיים הרבים בדרך לרציחתם. הם הבינו את 

מלוא המשמעות של מעשיהם.

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

הרוע

באותם  שרווחו  בדיחות  גם  הערב  נכלול 
ימים כעמידה מול פני הרוע והלעגתו.

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?” 
השלטון  תחת  יהודי  הומור  לדמעות:  “מבעד  הספר  מתוך  ]הילדנברנד, 

הנאצי”[ 

יהודי הולך ברחוב בברלין ונתקל בטעות 
בהיטלר.

“חזיר!” שואג היטלר.
“אפשטיין”, מציג גם היהודי את עצמו, וקד 

קידה. 
)ליפמן, עמ’ 175, לוין עמ’ 50(

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”.

)אוסטרובר, עמ’ 36. מתוך לוין, עמ’ 48(
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ונזכור את כוחו המתמיד של הרוע להלך אימים וקסם. אז ועתה. 

את כוחו לחלחל בתחפושותיו השונות אל נפשנו, ביודעין או 

שלא ביודעין.

“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”.
שאול פרידלנדר, מתוך: קיטש ומות, על השתקפות הנאציזם, כתר, 1985(  

... אפילו במוזיאון אושוויץ: 

מול מסלול הביקור בין ביתני העינוי ושבילי המוות, נדמה 

היה לי לרגע שאני חלק מקהל הצובאים על מופעי המסורת 

העינויים,  מרתפי  של  הגיהינום,  הצגות  של  הארוכה 

המופע   – השעשועים.  בירידי  האימים  הפחד  ביתני  של 

הממשיך וסוחף המונים לתעשיית האלימות העכשווית גם 

ה-11  אחרי  וגם  ודארפור,  רואנדה  אחרי  אושוויץ,  אחרי 

בספטמבר.  

האם ייתכן שמוזיאון אושוויץ, למרות כוונותיו האציליות, 

מעמיד אנדרטה לגאונות של הרוע? 

את  השטן.  ברא  ולא  אלהים  הקים  לא  אושוויץ  את  אולם 

אושוויץ בנה האדם,  ועונו בו עד מוות בני אדם. בלאגר, 

במחנה ההשמדה התגלה האדם, בשפלותו ובגבהיו.
מיכל גוברין, מתוך: “מול פני הרוע”. 2007. מאז כתיבת המסה לא פסקו גילויי רצח פומבי 

עד לסרטוני דעא”ש.

ראה נתתי לפניך היום, את-החיים ואת-הטוב, ואת-המוות, ואת-הרע.. ובחרת בחיים      )דברים ל(

שתיקה

ים ְוֶאת  י ְלָפֶניָך ַהּיוֹם ֶאת ַהַחִיּ “ְרֵאה ָנַתִתּ
ֶות ְוֶאת ָהָרע” )דברים ל, טו( ַהּטוֹב ְוֶאת ַהָמּ
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ד. העמידה כנגד:
להיות איש

ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש
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אהרון אפלפלד
זיכרונות המלחמה, מלחמת העולם השנייה, – אני 
מקווה שזה לא יפתיע אתכם – הזיכרונות האלה 
מי  אינסוף אהבה.  בהרבה אהבה.  אצלי  קשורים 
שהיה בגטו וראה איך אימהות מגוננות על ילדיהן, 
מאכילות,  ורק  אוכלות  לא  אימהות  הורים,  איך 
איך נערים ליוו את הוריהם כדי לא להשאיר אותם 
לבד, והגנו עליהם עד לרגע האחרון. כשאני שואל 
לא  זה  לכתוב,  הכוחות  נובעים  מאין  עצמי  את 
מתוך מראות הזוועה אלא מתוך מראות האהבה 
שהיו שם בכל מקום. העולם שלי לא נשאר בדמות 
שאי  הרוע  בדמות  נשאר  לא  שלי  העולם  תליין, 
אפשר לתקן אותו, הרוע האינסופי; נשארתי עם 

בני אדם ואהבתי אותם. 
אהרן אפלפלד. דברים שאמר אהרן אפלפלד במפגש עם קבוצת “העברת זיכרון ובדיון”, מכון 
לשנת  יפה  לספרות  ישראל  פרס  חתן  סופר,  הוא  אפלפלד  אהרן   .20.4.2012 בירושלים  ליר  ון 
לישראל  שעלה  שואה  ניצול  הוא  שברומניה  בצ’רנוביץ   1932 בשנת  שנולד  אפלפלד,  תשמ”ג. 
במסגרת עליית הנוער בשנת 1946. יצירותיו מתארות את חוויותיו כנער בשואה או כצעיר ניצול 
מלחמת  שלפני  באירופה  היהודי  של  ומצבו  ההתרחשויות  את  וכן  הצעירה,  בישראל  השואה 

העולם השנייה.

הקיצוני,  האונים  חוסר  ומלב  הרוע  פני  לנוכח 
התגלו דרכי עמידה והתקוממות שבהן אנשים, 

נשים וילדים שמרו על צלם האדם. 

מי האיש / ויקטור פרנקל
“אנחנו שהיינו במחנות ריכוז זוכרים את האנשים 
לעודד  כדי  לצריף  צריף  בין  עוברים  היו  אשר 
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” 
ויקטור פרנקל, מתוך האדם מחפש משמעות. ויקטור אמיל פרנקל נולד בווינה ב-1905 ונפטר 
ב-1997. הוא היה נוירולוג ופסיכיאטר יהודי. בתקופת השואה בחר פרנקל להישאר בווינה ולהגן 
על הוריו אף על פי שקיבל אשרת כניסה לארצות הברית. במהלך השואה נשלח לגטו טרזיינשטט 
משפחתו  כל  כמעט  אך  השואה,  את  שרד  עצמו  הוא  אושוויץ.  ההשמדה  למחנה  מכן  ולאחר 
חוויותיו  את  תיעד  ובו  משמעות  מחפש  האדם  ספרו  את  פרנקל  פרסם  ב-1946  הושמדה. 
גישתו הפסיכותרפית למציאת משמעות החיים. בספר מעיד  ותיאר את  ריכוז  כאסיר במחנה 
פרנקל כי על מנת לשמור על שפיותו האישית במהלך השואה היה צועד לעתים מחוץ למרפאתו 

ונותן הרצאה לקהל דמיוני על החוויות הפסיכותרפיות במחנות ריכוז.

א. ִויטוֹ ווֹלֶטָרה
באנקונה,  ענייה  יהודית  למשפחה  שנולד 
המתמטיקאים  מגדולי  אחד  היה  איטליה, 
בראשית המאה העשרים, ונשיא האקדמיה 
אחד  היה  ב-1932  למדעים.  האיטלקית 
 )1250 )מתוך  בלבד  פרופסורים  מ-12 
למשטר  אמונים  להצהיר  שסירבו 
וולטרה  הודח  מכך  כתוצאה  הפשיסטי. 
מכל תפקידיו ונפטר בעילום שם. כשהגיעו 
חיילי האס.א.ס ב-1942 לביתו ברומא כדי 
לגרשו למחנות, התברר דבר מותו. במכתב 
ששלח וולטרה לחבר בשנות הדיכוי כתב: 
של  המשפטים  אבל  מתות,  “אימפריות 

אוקלידס נשארים צעירים לנצח”.

ב. שמשון דרנגר
היא  העתיד  על  הבריאה  המחשבה  ...כי 
המניע העיקרי של התנהגותנו. לא מאימת 
אנו  החוק  מידי  להימלט  כדי  ולא  המוות 
מתחבאים ביערות: אנו עומדים בהתנגדותנו 
מתוך הכרה, שזו דרכו של כל עם נדכא... 
אילו בקשנו 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 
היחיד  הדבר  את  לסכן  מהססים  אנו  אין 
שנותר לנו... לא זו השאלה מה יכול אדם 
להפסיד, אלא מה אפשר וראוי להשיג: את 

החירות.
היה  ‘עקיבא’,  לתנועת  הצטרף   13 בגיל  בקרקוב.  נולד  דרנגר  שמשון 
לאחד מחבריה המרכזיים ולחבר הנהגתה. לפני פרוץ מלחמת העולם 
השנייה ערך את ביטאון התנועה ‘דברי עקיבא’ ואת השבועון ‘צעירים’. 
באוגוסט 1942 היה דרנגר ממייסדי ‘החלוץ הלוחם’, הארגון הלוחם של 
 1943 בנובמבר  ב-8  מיפקדתו.  וחבר  בקרקוב,  החלוצי  היהודי  הנוער 

נתפס דרנגר בידי הנאצים, וכנראה נרצח.

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

]המשתתפים יקראו 
ברצף את העמודה 

המרכזית[ 

]המנחה יבחר קטעים 
לקריאה מא׳-ח׳[ 
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ג. מכתבו האחרון של מרדכי אנילביץ׳ - קריאה אחרונה מן 
הגטו ל״עולם החיצוני״. נכתב ביום 23 לאפריל, 1945

“עתה ברור לנו כי כל אשר אירע עולה על המשוער. בהתנגדותנו לגרמנים 
עשינו למעלה מכוחותינו. אך כוחותינו אוזלים והולכים. אנו עומדים על 
סף החידלון. פעמיים הכרחנו את הגרמנים לסגת אך הם חזרו במשנה 
אחרת  פלוגה  דקות.  כארבעים  מעמד  החזיקה  מפלוגותיה  אחת  כוח.  
לחמה כשש שעות. המוקש שטמנו בשטח “מיצוי המברשות” התפוצץ. 
אז התקפנו את הגרמנים וגרמנו להם אבידות כבדות. אבידותנו בדרך 
כלל לא היו מרובות, “אף זה הישג”. ז’ נפל ליד מכונת היריה. מרגיש אני 
כי דברים גדולים מתרחשים וכי הדבר שהעזנו לבצעו ערכו רב ועצום...  
היו ברוכים אתם מהחוץ. אפשר ויקרה נס וביום מן הימים נתראה. ספק, 
היהודית  העצמית  ההגנה  נתמלאה.  האחרונה  חיי  שאיפת  גדול.  ספק 
הייתה לעובדה. ההתנגדות היהודית והנקמה הפכו למעשה. אשרי וטוב 

לי, שהייתי בין ראשוני הלוחמים היהודים בגטו.  איה ההצלה ?
מרדכי אנילביץ’ היה מפקד הארגון היהודי הלוחם )אי”ל( במרד גטו ורשה. אנילביץ’ נהרג בקרב מול הנאצים בגטו במאי 

3491. דמותו של אנילביץ’ היא דמות מפתח בין הדמויות המייצגת את ההתנגדות היהודית בשואה

ד. מיומנה של אתי הילסום 
“הסבל באמת גדול, אבל למרות זאת, לעתים קרובות אני הולכת בשעת 
הולכת  אני  עומקיו,  עם  מאחוריי  שוקע  היום  כאשר  המאוחרת,  הערב 
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 
נוספת המתרחשים כעת  וכל אכזריות  נוספת  וכל עבירה  לגמרי,  חדש 
לכבוש  שעלינו  לב  וטוב  אהבה  של  נוספת  חתיכה  עם  לעמת  נצטרך 

ולמצוא בתוך עצמנו.”
אתי הילסום, מתוך: “השמים שבתוכי”. אתי הילסום, בת למשפחה יהודית הולנדית משכילה ומתבוללת, כתבה את 
יומנה בשנים 1941–1943. אף שהייתה יכולה להינצל, בחרה לחבור למגורשי מחנה ווסטרברוק, ואיתם נשלחה לאושוויץ 

ב-1943.

ה. הספר ה-100,000 / מיומני של י’ רודשבסקי
יום ראשון, 13 בחודש דצמבר 1942

היום הייתה בגטו חגיגה – הספר המושאל ה-100,000 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 
אל  אותנו  קושר  הספר  החופש,  אל  אותנו  קושר  הספר  ביותר.  הגדול 
העולם. הספר המושאל המאה אלף הוא הישג גדול לגטו, והגטו רשאי 

להתגאות בכך...
וילנה  גטו  חיסולו של  יומן. לאחר  וילנה שהותיר אחריו  נער מגטו  היה  יצחק  רודושבסקי.  יצחק  יומנו של הנער  מתוך 
וולושין, בת  נורו למוות. שרה  ודייריו הובלו לפונאר, שם  התחבא עם משפחתו במשך כשבועיים אך המחבוא התגלה 

דודתו, הייתה היחידה שהצליחה להימלט והיא זו שמצאה את יומנו של יצחק והביאה לפרסומו

העמידה כנגד: להיות איש

מי האיש

מי האיש 

ששמר על צלמו גם כשהפכוהו אבק

צלם איש או אישה

אב ששלח את בתו לחיים 

 אם ששלחה את בנה

בת שנאבקה על חיי סבתה

ואח שאחז בידו של האח

מי האישה והאיש שלקחו את הנשק ביד 

וכתבו את שורות החירות בדברי הימים

מי האיש שעמד בתפילה אסור ִּבתפילין 
וטלית 

שלא ִהפסיק תלמודו אף על פי כן 

מי האישה שחילקה תעודות

ומי האיש שִהגניב גבולות 

מי האישה שִּבישלה לרעבים 

ומי שחלקה פרוסת לחם 

מי האיש שכתב וצייר וסיפר וחלם 

וצילם ותיעד את עדות האדם

מי שצחק ּומי ששר

מי שכתבה ִמרשמים או חיברה תפילות

ומי שנתן יד לעזרה

ל ִלְהיוֹת ִאיׁש ֵדּ ַתּ ים ִהְשׁ ֵאין ֲאָנִשׁ וִבְמקוֹם ֶשׁ



26

חלק א: האחריות לזכור

מי האיש שהרים את הנופל במסדר

מי שסיימה את מכסת העבדות לזו שלידה

מי שאמרה מילה של עידוד

ואלו, שבשעת בין ערביים, 

בצל משרפות 

היו עומדים לתפילה, או שרים

מי הילדים שכתבו את שיריהם בין חומות

ששיחקו וחלמו

ומי המחנכים והמחנכות שלא משה ידם מידם

גם בלכתם אל מותם  

מי האיש האישה הילד והזקנה

מי הם נושאי גבורת האדם

הם המיליונים שנחנק סיפורם

שלא נשמע לעולם את דברם

אך מתוך שתיקתם מהדהד קולם

ו. ילדים לומדים בבוכנוולד / מאיר גוטליב
בבלוק היו ילדים מגיל 6 ועד 18. הילדים ישבו מולי, ושרתי אתם 
שירים, היו בהם מוטיבים של נקמה וציפייה לחופש. שפת הדיבור 
המלחמה.  שלפני  העולם  את  זכרו  לא  הקטנים  איידיש.  הייתה 
מכאן,  שנצא  התקווה  על  ויהיו,  שהיו  החיים  על  להם  סיפרתי 
וסיפרתי להם על העם היהודי שחי מחוץ לארצות הכיבוש )בארץ 
ישנם אנשים המזכירים לי עתה: “אתה חינכת אותנו בבוכנוולד, 
סיפרת לנו סיפורים...”(. לא היה בידי לא ספר ולא עט ולא מחברת, 
והעיקר היה, לכן, הסיפור. ילדים יהודים – כלואים במחנה הסגר 
– אפשר שהם עצמם לא עמדו כל-כך  ומנגנים  – לומדים, שרים 
על משמעות הדבר, אך בשביל המבוגרים, ובעיקר לאלו שהגיעו 
לבוכנוולד לאחר מחנות רבים וסלקציות לאין ספור, לאלו, הייתה 

בתופעה זו הפתעה מרגשת וחוויה עמוקה.
השונים,  בצריפים  פוזרו  הילדים   .16 עד   6 בני  ונערים  ילדים  כ-600  בוכנוולד  למחנה  הגיעו   1944 בקיץ 
מאיר  לימוד.  כיתת  מעין  וגם  ומחסה  מזון  לילדים  העניקו  במחנה  המחתרת  חברי   .66 בבלוק  ובייחוד 
השפה  ואת  ביידיש  שירים  היסטוריה,  יהדות,  לימד  וכן  הלימוד  בכיתת  הדרמה  כמדריך  שימש  גוטליב 
ילדי בוכנוולד שרדו ואחרי  1945 שוחרר המחנה בידי צבא ארצות-הברית. רוב  העברית. ב-11 באפריל  

השחרור הקימו משפחות ובנו חיים חדשים.

ז. הומור בגטו 
אני יכול להעיד, שבתנאים הקשים ביותר שמרו רבים ממכרי 
לבית  ממכרנו  אחד  נכנס  אחד  יום  שלהם.  ההומור  חוש  על 
המרקחת, בלבושו המפוספס, השתחווה עמוקות, החווה בידו 

תנועה כאילו הוא מסיר את כובעו והכריז:

“גבירותי ורבותי, יש לי הכבוד להודיע, שהקרקס הגיע לקרקוב 
רק  חינם, מספיק  הכניסה  פלשוב.  אוהלו במחנה  את  והעמיד 
היציאה  ענין  כניסה.  רשות  מקבלים  וכבר  לשער  להתקרב 

מסובך יותר. אישית, אינני ממליץ”. 
מתוך:  תאדאוש פאנקייוויץ’, בית מרקחת בגטו קראקוב. בית המרקחת של הפולני פאנקייוויץ’ המשיך 

לפעול בגטו קרקוב, והיה מקור לעזר ולתמיכה ליושבי הגטו, עד לחיסולו במרס 1943.

ח. נרות שבת באושוויץ / רבקה קופר
לבלוקים  אותנו  הכניסו   ,1943 בינואר  ב-18  לשם  בבואנו 
בבירקנאו. קיבלנו מדפי עץ שעליהם היה עלינו לישון, לשכב. 
אחד מהדברים הראשונים שעשינו אני וחברותיי שהגיעו אתי, 
הדברים  אחד  ומצאנו.  שנשארו,  אלה  בין  מכרים  למצוא  היה 

הראשונים שביקשנו מהם היו שני זנבות של נרות.

בליל שישי התאספנו על המדף העליון בבלוק שלנו. היינו אז 
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תחת זיו כוכבי שמיים 

שים עלי את כף ידך! 

כל מילה שלי דימעה היא - 

נא קבלנה אל חיקך! 

כוכביך זיו יטילו 

אל מרתף אישון עיני; 

אך קו אור אין בי אפילו 

להשיב בו על השי. 

הן על מי, אם לא עליך, 

עוד אשליך את יהבי! 

את ימי כולם ליחכה 

זו האש שבלבבי. 

נח במרתפים השקט, 

דמי הרצח מחלחל, 

אל גגות נפשי חומקת, 

מתחקה: איך, אל? 

נשאות ביבב פרוע 

סמטאות ועליות, 

ואני - מיתר קרוע - 

שר אני לך עוד זאת: 

תחת זיו כוכבי שמים 

שים עלי את כף ידך! 

כל מילה שלי דמעה היא: 

נא קבלנה אל חיקך!

10 עד 12 בנות. הדלקנו את הנרות והתחלנו לשיר בשקט שירי 
שבת ולא ידענו מה נעשה מסביב. אחרי הפסקה קטנה שמענו 
יהודיות  נשים   – המקומות  שמכל  נתברר  מסביב.  חנוק  בכי 
המדפים  על  סביבנו  התאספו  שנים,  ואפילו  חודשים  שישבו 
שנרשה  וביקשו  שירדו  אחדות  היו  לשירה.  הקשיבו  השכנים, 

להן לברך על הנרות.
ר )15 ביוני 1920, ז’שוב – 10 בפברואר 2007, דגניה ב’( הייתה חברת מחתרת בגטו  רבקה קּוֶפּ
קרקוב ואלמנתו של דולק ליבסקינד, ראש מחתרת “החלוץ הלוחם” בקרקוב. בנובמבר 1942 
נעצרה רבקה, ואחרי חודשיים נשלחה לאושוויץ-בירקנאו, שם שהתה קרוב לשנתיים. לקראת 
עסקת  בזכות  ניצלה  המוות,  בצעדות  קופר  השתתפה   ,1945 ינואר  בסוף  המלחמה,  סיום 

ההצלה של הרוזן השבדי פולקה ברנדוט והועברה על ידי הצלב האדום לדנמרק.

ט. תפילתה של אתי הילסום 
אלוהים, מה גדולה המצוקה הרוחנית של ברואי בעולם 

הזה. אני מודה לך שאתה שולח אליי כל כך הרבה אנשים 

שמצוקתם הרוחנית גדולה. הם מדברים אתי בנחת ובתום לב, 

ופתאום פורצת ונחשפת המצוקה. פתאום יושב לפניי יצור 

נואש שאינו יודע איך לחיות. ואז מתחילים קשיי שלי. לא די 

להכריז על קיומך, אלוהים, ולנסות למצוא אותך בלבו של 

הזולת. עליי לפנות את הדרך בתוכו המוליכה אליך, אלוהים, 

ולשם כך עליי להכיר היטב את נפש האדם... עם כל מי שמגיע 

אליי אני מתחילה במסע זהיר, מגשש. אין בידיי כלים רבים 

לסלול בתוך הזולת את הדרך אלי. אבל את הכלים המעטים 

שיש לי אשנה ואשפר, לאט לאט ובסבלנות רבה. ואני מודה 

לך על שחננת אותי בכשרון לקרוא אנשים. לפעמים הם כמו 

בית שדלתותיו פתוחות לרווחה. אני נכנסת לתוכו ומשוטטת 

במסדרונותיו ובחדריו, וכל בית שונה מקודמיו ובכל זאת 

כולם דומים, ואת כולם אני רוצה להפוך למקדש, אלוהים. 

ואני מבטיחה לך, אלוהים, אני מבטיחה לך שאנסה למצוא ל 

קורת גג ומחסה בבתים רבים ככל האפשר. בעצם זה דימוי 

מוזר. אצא לדרך, לחפש לך קורת גג. בתים רבים כל כך 

עומדים ריקים, ואני אשכן אותך בהם כדייר כבוד. סלח לי על 

הדימוי המגושם הזה. “

העמידה כנגד: להיות איש

ל ִלְהיוֹת ִאיׁש ֵדּ ַתּ ים ִהְשׁ ֵאין ֲאָנִשׁ וִבְמקוֹם ֶשׁ

]אפשרויות נוספות: רואים רחוק רואים שקוף, 
בנספח, ועוד[ 

תחת זיו כוכבי שמיים / אברהם סוצקבר

ידי  על  לעברית  ותורגם  ברודנא  אברהם  ידי  על  הולחן  סוצקבר,  אברהם  ידי  על  נכתב  השיר 
יצחק כפכפי. אברהם סוצקבר )1913–2010(. משורר יידי, נולד בסמרגון שבליטא )כיום בלרוס(. 
 1920 ובשנת  לסיביר  נדדה  המשפחה  לרוסיה.  משפחתו  גורשה  שנתיים  בן  סוצקבר  היה  כאשר 
שבה 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.

שיר או ניגון
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חלק א: האחריות לזכור

א. ילדי התיכון בבולגריה
בינואר 1942 הונח על שולחן הפרלמנט הבולגרי “החוק להגנת האומה” 
על  לשאת  יהודי  כל  על  והורה  רבים,  בתחומים  היהודים  את  שהגביל 
באותם  הצהוב”.  “הכפתור  פלסטיק,  עשוי  צהוב  דוד  מגן  בגדו  דש 
בולגריה, למדה בבית  יהודי  וכמו מרבית  הימים למדה אחותי בתיכון 
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 
בדרך  התמיכה  מגילויי  אחד  זה  היה  היהודים.  חבריהם  עם  כהזדהות 

להצלתם של יהודי בולגריה. 
הכותבת: הרצלינה יגר )כלב(, נולדה בסופיה בזמן המלחמה וניצלה יחד עם כל יהדות בולגריה בזכות מאמץ משותף של 

אנשי ממשל, כנסייה, אינטלקטואלים ואזרחים מן השורה.

ב. איכר מליטא
ביום ראשון של תחילת המלחמה אסף דודי ]את משפחתו[... ו]הם[ עזבו 
את העיר. ...הגענו לכפר... כעבור לילה או שניים, העיר אותנו האיכר 
כל  עם  הבית  את  שנעזוב  ודרש  בצעקות  הלילה  של  הקטנות  בשעות 
החפצים באומרו שהגרמנים נמצאים 15 ק”מ מהכפר ו]שאנשים[ סיפרו 
לו שהם הורגים כל אחד אשר מסתיר יהודים או את רכושם... נמלטנו 
איכר...  אצל  גדול  בכפר  עצרנו  האחרון...  בלילה  מזרחה...  נפשנו  על 
ביקשנו מבעל הבית שייסע אתנו מזרחה עד הכפר הבא, אך הוא סירב 
]וגם האחרים סירבו[. פתאום יצא מהקבוצה... צעיר כבן 20-30 ואמר: 
‘אני אקח אתכם’. קמה סביבו המולה עם דרישה שיחזור בו. גם הסבירו 
‘אתם רוצים להרוג אותם,  לו מה מצפה לו כשיחזור. אך הוא בשלו... 
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, 
כאשר  לדרך...  ויצאנו  העגלות  שתי  בין  והאנשים  החפצים  את  חילק 
הבענו את חששותינו ש...כל הכפר יזנק בעקבותינו, הסביר שאין חשש, 
מאזור  אותנו  הוציא  הוא  עקבותינו.  את  תטשטש  אשר  בדרך  בחר  כי 
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: פלדיאל מ. כל המקיים נפש אחת - חסידי אומות העולם וייחודם, יד ושם, ירושלים 1992, עמ’ 91-93.

ל ִלְהיוֹת ִאיׁש ֵדּ ַתּ ים ִהְשׁ ֵאין ֲאָנִשׁ וִבְמקוֹם ֶשׁ

יזכור לחסידי אומות עולם 

ִיְזֹּכר ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֲחִסיֵדי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר 

ָׂשמּו ַנְפָׁשם ְּבַכָפם ְלַמַען ַאֶחינּו ְוַאְחיֹוֵתינּו ַהִּנְרָּדִפים 

ְוהמעּוִנים ִּבְׁשנֹות ַהּׁשֹוָאה ת”ש-תש”ה

ְוָהיּו ְּככֹוָכִבים ְמִאיִרים ְּבֲאֵפיָלת ָהֶרַׁשע ָהרֹוֶבֶצת.

ֶאת ֶׁשִהְׁשִמיעּו קֹול ְּבֵעת ְּדָמָמה,

ֶאת ֶׁשִהִּציעּו ִמְקָלט ּוְתעּוַדת ַחִּיים ְּבֵעין ְסָעַרת 

ָהֶרַצח,

ֶאת ֶׁשָּסְמכּו נֹוְפִלים ְוהֹוִׁשיטּו ָיד, ָמזֹון ּוְלבּוׁש,

ָעם. ֵאת ֶׁשָענּו ַלֲאָנִׁשים, ָנִׂשים ְוַטף ְּבֵעת ַשְוּ

ְּגָבִרים ְוָנִׂשים,

אנשי ֲאָדָמה ְויֹוְׁשַבי ִעיר,

ְּפשוֵטי ַעם ְוָרֵמי ַמֲעָלה,

ַמֲאִמיִנים ְוִחילֹוִנים - 

ְּ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 25(. 

ניצולת  הרצלינה,  של  בנה  יגר,  רני  כתב  העולם”  אומות  לחסידי  “יזכור  הטקסט  את 
שואה מבולגריה. הטקסט הוא היזכור הראשון שנכתב לזכר חסידי אומות העולם מאז 
סיום השואה. על הסיבה לכתיבת היזכור אמר יגר: “להפתעתי הגדולה התחוור לי כי גם 
70 שנה אחרי עוד לא קם גורם שחושב כי ראוי להנציח זכרם של חסידי אומות העולם 
לזיכרון  זה  הרואי  פרק  של  הכנסה  הוא  העולם  אומות  לחסידי  ‘יזכור’  יהודית.  בתפילה 

השואה...”

. . שפוך אהבתך אל הגויים אשר ידעוך.
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ואחרי... איך לקום? 

מי הם גיבורי היום יום

גיבורי הקימה 

עקורים, נודדים ושארית הפליטה, 

הם שציוו לנו את החיים

חיי התחילו מן הסוף / הלינה בירנבאום

חיי התחילו מן הסוף...
קודם הכרתי את המוות, האימה

ורק אחר-כך – ההולדה. 
גדלתי בתוך ההרס, בממלכת השנאה 

ורק אחר-כך ראיתי בניה. 
נשמתי חושך, שרפה, ניוון רגשות

זאת היתה אווירת ילדותי הרגילה. 
ורק אחר-כך ראיתי פריחה.

על אהבה ידעתי תמיד גם כשהיה יותר 
מנורא!

אפילו בגיהינום הזה היא הייתה. פגשתי 
בה. 

חיי התחילו מן הסוף ורק אחר-כך
חזרו לתחילה. שבתי לתחייה.
זה לא היה סתם, לא היה סתם

מפני שהטוב – הוא לא פחות חזק מן הרע!
וגם בי יש הכוח לא להיכנע.

אני עובדה!

הלינה בירנבאום נולדה בוורשה בשנת 1929 למשפחה בת שבע נפשות. היא כשהייתה בת 10 נכבשה 
פולין על ידי הנאצים והיא הועברה יחד עם משפחתה לגטו ורשה. הלינה גורשה למחנה הריכוז והעבודה 
מיידאנק ולאחר מכן למחנות אושוויץ-בירקנאו, רוונסבריק ונויישטאד. לאחר המלחמה עלתה לארץ 
והייתה למשוררת וסופרת שעוסקת בשואה. בירנבאום היא אימו של המשורר יעקב גלעד, שבכתיבתו 

עוסק רבות בחוויותיו כבן הדור השני לניצולי שואה.

העמידה כנגד: להיות איש

“... העניין הזה של שיקום שארית הפליטה, הרצון של 
היו  התחתנו.  אנשים  יאומן.  לא  זה   - לחיות  היהודים 
לוקחים צריף אחד ומחלקים אותו לעשרה חדרים קטנים 
לעשרה זוגות. יצר החיים גבר על הכל - אף-על-פי-כן 
אינטנסיביים.  חיים  חיית  ואפילו  חי,  אני  הכל  ולמרות 
אני   - בגרמניה  השנים  שלוש  על  היום  משקיף  כשאני 
נדהם. לקחנו ילדים ועשינו מהם בני-אדם, הוצאנו לאור 
עם  הגדול  החשבון  האלה.  בעצמות  רוח  הפחנו  עיתון, 
השואה? למי היה ראש לזה... ידעת את המציאות, ידעת 
לעשות.  צריך  שאתה  בודד,  שאתה  משפחה,  לך  שאין 
לצעירים:  אומר  שהייתי  זוכר  אני  בעשייה.  עסוק  היית 
שיכחה זה דבר גדול. אדם יכול לשכוח, מפני שאילו לא 
היה יכול לשכוח לא היה יכול לבנות חיים חדשים. אחרי 
חורבן כזה - לבנות חיים חדשים, להתחתן, להביא ילדים 
חדשים...  חיים  ליצור  יכולת  השיכחה  בתוך  לעולם? 
איכשהו, יצר החיים היה כל-כך חזק שהוא החזיק אותנו 

בחיים”.
אלעזר אדלר נולד ב-1932 בבלז שבפולין. ביוני 1940 גורש בידי צבא הכיבוש הסובייטי למרכז אסיה, שם שהה 
במחנות עבודה וכפייה במשך רוב תקופת המלחמה. רוב בני משפחתו נרצחו בידי הגרמנים. לאחר המלחמה 
למינכן, שם שהה שלוש  ומשם עבר למחנות עקורים באזור הכיבוש האמריקני בגרמניה, סמוך  לפולין  שב 

.3/5426.O ,שנים עד עלייתו לארץ ישראל ב-1948 לקוח מארכיון יד ושם

ל ִלְהיוֹת ִאיׁש ֵדּ ַתּ ים ִהְשׁ ֵאין ֲאָנִשׁ וִבְמקוֹם ֶשׁ



שיר הפרטיזנים

אל נא תאמר הנה דרכי האחרונה 

את אור היום הסתירו שמי העננה 

זה יום נכספנו לו עוד יעל ויבוא 

ומצעדנו עוד ירעים אנחנו פה 

מארץ התמר עד ירכתי כפורים 

אנחנו פה במכאובות ויסורים 

ובאשר טיפת דמנו שם נגרה 

הלא ינוב עוד עוז רוחנו בגבורה 

עמוד השחר על יומנו אור יהל 

עם הצורר יחלוף תמולנו כמו צל 

אך אם חלילה יאחר לבוא האור 

כמו סיסמה יהא השיר מדור לדור 

בכתב הדם והעופרת הוא נכתב 

הוא לא שירת ציפור הדרור והמרחב 

כי בין קירות נופלים שרוהו כל העם 

יחדיו שרוהו ונגאנים בידם 

על כן, אל נא תאמר דרכי האחרונה...

שיר הפרטיזנים )ידוע גם כשיר הפרטיזנים היהודים ו”אל נא תאמר הנה דרכי 
האחרונה”(, הוא שיר ביידיש שכתב במאי 1943 הירש גליק )1922–1944(, 

אסיר יהודי צעיר בגטו וילנה, לזכרם של לוחמי מרד גטו ורשה וחבריו שנרצחו. 
השיר התפשט בין קבוצות הפרטיזנים השונות והפך לסמל ההתנגדות ההרואית 

לרדיפת הנאצים. השיר תורגם לשפות רבות. לעברית תורגם בידי המשורר 
אברהם שלונסקי.

שירה או ניגון: 

מי האיש החפץ חיים, 

אוהב ימים לראות טוב. 

נצור לשונך מרע 

ושפתיך מדבר מירמה 

סור מרע, עשה טוב

בקש שלום ורודפהו 

תהילים  מספר  לקוחות  חיים”  החפץ  האיש  “מי  השיר  מילות 
בארצות  ב-1946  )נולד  חייט  ברוך  ידי  על  הולחן  השיר   .13 לד’ 

הברית(.

]נסיים את פרק: 
״ובמקום שאין אנשים 
השתדל להיות איש״ 

בשירה[ 

שתיקה

ל ִלְהיוֹת ִאיׁש ֵדּ ַתּ ים ִהְשׁ ֵאין ֲאָנִשׁ וִבְמקוֹם ֶשׁ



31

חלק ב:
לזכור באחריות
ה. זכור כי עבד היית
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חלק ב: לזכור באחריות

ועל  הרוע  על  שסיפרנו  ולאחר  והחורבן  השמד  על  שקוַננו  לאחר 

העמידה כנגדו נשאל עתה: כיצד נלמד אנחנו מהמאבק על צלם האדם 

בשואה כאן ועכשיו? כיצד נזכור באחריות - אנחנו פה היום?

“לא את אבותינו 

כרת ה’ את-הברית הזאת

כי איתנו

אנחנו אלה פה היום כולנו חיים” 

)דברים ה’, ג’(

ישראל  בני  רק  לא  כולו:  העם  נוכח  שבו  כמאורע  מתואר  תורה  מתן 

אשר עמדו ממש במעמד עצמו אלא כל העם לוקח בו חלק, עד סוף כל 

הדורות. 

והשואה, שהכריתה – מה הברית שכרתה? בינינו לבין אבותינו? בינינו 

לבין עצמנו? בינינו לבין כל אדם?

אנחנו, אלה פה, היום, כולנו?

 האם נכון לזכור ביום השואה את העולם שחרב בכל קהילות היהודים?

איך אנחנו נשמר ונעביר הלאה את הזכרון והערכים של העולמות היהודיים	  

שחרבו? 

כמי שזוכרים את מצבי הקיצון של חוסר האונים, הפגיעות והחולשה אליהם	  

כל  כיצד  בחברה?   כחלש  מגדיר/ה  אני  מי  את  נשאל  בשואה  אנשים  הגיעו 

אחד/ת מאתנו נושא/ת באחריות לחלש?

]קהילת ההתכנסות מוזמנת לקרוא 
ולהרהר ברשימת השאלות שבחלק זה 

או להפוך אחת או כמה מהן לנושאים 
לדיון. על פי בחירתה, הקהילה תדון 
בקבוצות קטנות או כולם יחד. לכל 

אחד מהנושאים מוצעים קטעים לעיון 
ולהרחבה בחוברת המקורות. הקהילות 

מוזמנות לפתוח דיון בנושאים נוספים, 
ולהציע אותם כתוספת לנוסח העתידי 

של ההתכנסות[ 

העולם שהיה

היחס לחלשים בחברה 
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זכור כי עבד היית

כציבור	   אחריותנו  מהי  בחברה?  החלשים  כלפי  כפרטים  אחריותנו  מהי 

וכמדינה? 

ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם )1948( והאמנה בדבר מעמדם של	  

פליטים )1951( נוסחו שתיהן כתגובה ישירה לשואה, ועם זאת, עד היום לא 

צומצם הפער ביניהן ובין המציאות. כיצד ניקח על כך אחריות? 

סיום	   לאחר  שנים  שלוש  שנוסחה  ישראל,  מדינת  של  העצמאות  במגילת 

השואה, קיימת התייחסות ישירה האם עקרונותיה מיושמים במציאות? כיצד 

אנחנו מחויבים להגשים את ערכיה? 

 , ובאלמנה	  ביתום  בגר,  לתמוך  האחריות  את  מנסחים  היהודיים  המקורות 

בחיינו  אלו  ערכים  ביטוי  לידי  באים  כמה  עד  בחברה.  לחלשים  כדוגמאות 

כיום?

 מהו האיום שגילמה היהדות וגילמו היהודים?  מה הנאצים ניסו להשמיד?  מה זה 

אומר על הזהות היהודית ועל תחושת שותפות הגורל בין יהודים כיום?  

 ? האם הזהות הישראלית מחליפה את הזהות היהודית	 

כיצד נעמוד מול האנטישמיות והאנטי ישראליות העכשווית – האם הן אותה	  

תופעה? מה זה אומר לגבינו כיהודים? מה זה אומר לגבינו כישראלים?

 	

איך נדע להשמר מפוטנציאל הרוע שבנפש האדם וגילוייו בתרבות?

איך להתמודד עם מצבים בהם נדחף האדם להשתיק את מצפונו? איך נצליח	  

לא להסחף  אחרי דעת רוב שאינה מוסרית? איך לא נהיה ‘העומדים מהצד’? 

 ? איך נזכור את השואה מבלי להאדיר ולהעריץ את הרוע	 

 , בחברה	  השונות:  בצורותיו  הרוע  לגילויי  ונתנגד  המודעות  את  נגביר  איך 

בפוליטיקה, בשפה, בתרבות, ברשת ועוד? 

הגזענות היא הצעד הראשון בדרך למחיקת האחר - כיצד נתמודד עם גילויי	  

הגזענות בהתנהגותנו ובסביבתנו?  

“חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא” )מסכת פסחים, קטז: ( – מה נלמד מדרכי 

העמידה וההתנגדות בשואה? בחיי היום – יום שלנו? במצבי קיצון? 

בעיני	   להפוך  בלי  קורבניות?  ללא  השואה  קורבנות  את  לזכור  נצליח  האם   

עצמנו לקורבנות נצחיים? 

האם וכיצד היו ביטויי האמונה אחת מצורות ההתנגדות לנאצים? מה היו פניהן? ומה 

הן אומרות לנו? 

 ? מהן השאלות הנוקבות שמעמידה מולנו השואה ביחס לאמונה או לכפירה	 

שתיקה 

הזהות היהודית ושותפות הגורל היהודית

שאלת ההתדרדרות אל הרוע 

העמידה כנגד

דרכי האמונה

]במעגל של קולות יבטאו המשתתפים 
את דרכם ״לזכור באחריות״ בדרך שבה 

בחרו[ 
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חלק ב: לזכור באחריות

שירה או ניגון:

ֵאִלי, ֵאִלי

ֵמר ְלעֹוָלם ֹּלא ִיָגּ ֶשׁ

ם, ַהחֹול ְוַהיָּ

ִים, ל ַהמַּ רּוׁש ֶשׁ ִרְשׁ

ַמִים, ׁ ַרק ַהָשּ ְבּ

ת ָהָאָדם. ִפַלּ ְתּ

חנה סנש “הליכה לקיסריה”. הולחן על ידי דוד זהבי. סנש 
כתבה אותו זמן קצר לפני צאתה לאירופה בשנת 1943 

במסגרת הצבא הבריטי שבו התנדבה. סנש הצטרפה לקבוצת 
צנחנים שנועדו לצנוח על אדמת אירופה במסגרת המאבק 

בגרמניה הנאצית. היא צנחה לשטח הונגריה הכבושה, 
נתפסה, נחקרה בעינויים והוצאה להורג.

ֱאֶמת. ְוַהְנִחיֵלנּו יי  ָך ֶבּ נּו ְלָעְבְדּ וַטֵהר ִלֵבּ
ָָך. ת ָקְדֶשׁ ָבּ ַאֲהָבה ּוְבָרצון ַשׁ ֱאלֵהינּו ְבּ

יד לשכן או לשכנה היושבים לצדנו  נושיט 

או נביט זה בזה, ונקום.

אני מאמין

ֵלָמה  ֱאמּוָנה ְשׁ ֲאִני ַמֲאִמין ֶבּ
יַח  ִשׁ ִביַאת ַהָמּ ְבּ

ְתַמְהֵמַהּ  ִיּ י ֶשׁ ְוַאף ַעל ִפּ

ָכל יֹום ה ּלֹו ְבּ ל ֶזה ֲאַחֶכּ ִעם ָכּ

בֹוא ָיּ ֶשׁ

נכתב  הרמב״ם,  של  מילותיו  לפי  מאמין”  “אני  הפיוט  לחן 
במהלך מלחמת העולם השניה על-ידי רבי עזריאל-דוד פסטג. 
הרב נספה בשואה, אך הלחן שחיבר בהיותו על רכבת המוות 
לטרבלינקה הגיע אל הרבי ממודזיץ’ והוא הפיץ את הניגון. לפי 
גרסה אחת, ר’ עזריאל-דוד הבטיח מחצית מחלקו בעולם הבא 
ויצליח להביא את הניגון הזה אל הרבי  למי שיקפוץ מהרכבת 

ממודזיץ’ שהיה מורו ורבו.

וטהר לבנו 

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”. 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. 

פרל בניש, מתוך לנצח את הדרקון. בניש 
נולדה וגדלה בקראקוב, והייתה מהחניכות 

הראשונות של רשת “בית יעקב”. בניש 
הייתה אחת מקבוצה של עשר נשים, שכונו 
ה”צענערשאפט” )“העשירייה”(, שהתגבשה 

במחנה העבודה פלשוב, ותשע מהן היו 
חניכות “בית יעקב”. הן פעלו כקבוצה 
ייחודית לעזרה הדדית במשך למעלה 

משנתיים במחנות פלשוב, אושוויץ בצעדת 
המוות וברגן בלזן . כל עשר הנשים שרדו. 

]הצעות נוספות לשירה או ניגון 
בנספח השירים: “צל ומי באר”, 

“כולם מדברים על שלום”, 
“רקמה אנושית”, “האמנם”[
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קימה

שחקי שחקי על החלומות, 

זו אני החולם שח. 

שחקי כי באדם אאמין, 

כי עודני מאמין בך. 

כי עוד נפשי דרור שואפת, 

לא מכרתיה לעגל פז, 

כי עוד אאמין באדם, 

גם ברוחו, רוח עז.

 

רוחו ישליך כבלי-הבל, 

ירוממנו במתי-על: 

לא ברעב ימות עובד, 

דרור לנפש, פת-לדל.

 

שחקי כי גם ברעות אאמין, 

אאמין, כי עוד אמצא לב, 

לב תקוותי גם תקוותיו, 

יחוש אושר, יבין כאב. 

אאמינה גם בעתיד, 

אף אם ירחק זה היום, 

אך בוא יבוא - ישאו שלום, 

אז וברכה לאום מלאום. 

ישוב יפרח אז גם עמי, 

ובארץ יקום דור, 

ברזל- כבליו יוסר מנו, 

עין-בעין יראה אור. 

יחיה, יאהב, יפעל, יעש, 

דור בארץ אמנם חי, 

לא בעתיד, בשמים - 

חיי רוח לו אין די.

 

אז שיר חדש ישיר משורר, 

ליפי ונשגב לבו ער 

לו, לצעיר, מעל קברי 

פרחים ילקטו לזר. 

שחקי שחקי 
שתקה.  אמי  אביב,  בתל  בילדותי, 
מחוץ  אמרה  ספורים  משפטים  רק 
להקשר. אחד מהם היה: “באושוויץ 
של  שירו  את  לעצמי  שרה  הייתי 
ואז  שחקי”.  שחקי  טשרניחובסקי, 
בדבקות,  לעצמה,  שרה  הייתה 

כנשבעת, “כי עוד באדם אאמין,

גם ברוחו רוח עז”.

מיכל גוברין מספרת על אמה – רינה 
גוברין )רגה פוזר־לאוב(, שהייתה החברה 

העשירית, החילונית, בעשיריית הנשים  
“הצענערשאפט”. אחרי השחרור ריכזה את 

“הבריחה” באזור הבריטי של גרמניה. 

ה ה’, רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, 

יוֵֹצר ָהָאָדם.

ֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה  ע ַהּמָ ּלַ ּבִ
ְמָעה ֵמַעל  ה’ אלוהים ּדִ

ִנים. ל-ּפָ ּכָ
ישעיהו כה ח

את השיר “אני מאמין”, הידוע גם במילותיו הראשונות, שחקי שחקי, כתב המשורר שאול טשרניחובסקי 

והלחין טוביה שלונסקי. טשרניחובסקי )1875 –1943( היה רופא, משורר עברי ומתרגם שנולד באודסה 

בשנת 1892 והשתקע בארץ ישראל בשנת 1931. את השיר אני מאמין כתב בגיל 17.
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סיום  אפשרי  ]אם הקהילה תחליט לסיים את ההתכנסות באכילת לחם-עדות[
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 וניגש ליהודי: 

“אתה יהודי, נכון?!” 
“כן” השיב היהודי. 

“אז מה אתה עושה פה בכלל?!!” הסמיק היטלר מרוב כעס.
ענה היהודי: “רציתי לשמוע במו אזני מה יש לך להגיד עלינו.” 

“אז על מה חשבת כל הזמן?, הה? אולי משהו לא ברור לך?” 
ענה היהודי, “לא, דווקא משום שהכל 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?  

דרויאנוב, ב, עמ’ שפב, מתוך מבעד לדמעות: הומור יהודי תחת השלטון הנאצי, איתמר לוין )עורך( עמ’ 41. מבעד לדמעות 
הוא מקבץ של טקסטים המציגים ביטויים של הומור בתקופת השואה. הספר מראה כי גם מתוך מחשכי הייסורים של השואה 

זהרו גילויים של חיוכים ואופטימיות, ומראה כיצד ההומור ביטא התנגדות לניסיון הנאצים לשלול מהיהודים את צלם האנוש. 
עורך הספר, איתמר לוין, הוא עיתונאי, סופר וחוקר שואה. 

ז. הצעה לסיום
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חלק ב: לזכור באחריות

נספח שירים
הזמנה/זימון – שיר פתיחה - שירה או ניגון:

אני נושא עמי / אורלנד/זהבי
ִתיָקה, ֲאִני נֹוֵׂשא ִעִּמי ֶאת ַצַער ַהּׁשְ

ַרְפנּו ָאז ִמַּפַחד, ֶאת נֹוף ָהֵאֶלם ֶׁשּשָׂ

ֲהֹלא ָאַמְרְּת ֵאַלי: “ָהִעיר ָּכל ָּכְך ֵריָקה”

ֲהֹלא ָאַמְרְּת ֵאַלי: “ִנְׁשּתֹק ְמַעט ְּבַיַחד”.

ְּבַחּלֹוִני ָקְמלּו ְּכָבר ׁשֹוַׁשֵּני ַהֹּנַחם,

ְּבַחּלֹוִני ִנְסַּתם ֲחזֹון ַהֶּמְרָחִבים,

ַרק ָהְרחֹובֹות עֹוד ְמַחְּיִכים ִּבְמלֹוא ָהֹרַחב,

ֶאל ָּכל ֶאְׁשָנב ֻמָּצת ְּבאֹור ָהֲעָרִבים.

ּבֹוִאי ֵנֵצא ׁשּוב ַלחּוצֹות אֹוָתם ָהַלְכנּו,

ֶאל ַסְפְסֵלי ָהֲאהּוִבים ְּבַגן ָהִעיר.

אּוַלי ִנְפּגֹׁש עֹוד ַּבָּפִנים ֲאֶׁשר ָׁשַכְחנּו,

יר. אּוַלי ִנְׁשַמע עֹוד ֵמָחָדׁש אֹותֹו ַהּׁשִ

ַּבֲחלֹומֹות ָהֵהם ַעל ַהַּסְפָסל ַהַּקר,

ַּבֲחלֹומֹות ָהֵהם ַנְרִּדים ֶאת ֲעָבֵרנּו,

ַעד ֶׁשּיֹום ֶאָחד, ָּגבֹוַּה ּוֻמָּכר,

ִיּפֹל ׁשּוב ִּבְנִׁשיקֹות ַעל ַצָּואֵרינּו.

השיר נכתב על-ידי המשורר יעקב אורלנד )1914-2002( ופורסם בשנת 1939. הוא הולחן על-ידי 
האוקראינית  העיירה  של  הכנסת  בבית  שהתחולל  טבח  בעקבות  נכתב  השיר  ב-1951.  זהבי  דוד 
טטייב ב-1919. אורלנד, אז בן חמש, ניצל מהפוגרום שבו נרצחו לנגד עיניו שמונה מבני משפחתו. 
אמו הצילה אותו כאשר משכה אותו מחבית אשפה שבתוכה הסתתר ורצה עמו לכנסיה בה נשארו 

כמה ימים בחסות הכומר. האירוע ליווה את אורלנד במשך שארית חייו.

שיר המעלות
אשא עיני אל-ההרים, מאין יבא עזרי. 

עזרי, מעם ה’, עושה שמים וארץ. 

אל יתן למוט רגלך; אל ינום שומרך. 

הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. 

ה’ שומרך ה’ צלך על-יד ימינך. 

יומם השמש לא יככה וירח בלילה. 

ה’ ישמרך מכל-רע ישמור את-נפשך. 

ה’ ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם

ק”כ-קל”ד  פרקים  תהילים,  ספר  מזמורי  עשר  חמישה  של  לקובץ  כולל  שם  הוא  המעלות  שיר 
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.

כשהלב בוכה / גיספן / אלבז
כשהלב בוכה רק אלוקים שומע 

הכאב עולה מתוך הנשמה 

אדם נופל לפני שהוא שוקע 

בתפילה קטנה חותך את הדממה. 

שמע ישראל אלוהי אתה הכל יכול 

נתת לי את חיי נתת לי הכל 

בעיני דמעה הלב בוכה בשקט 

וכשהלב שותק הנשמה זועקת. 

שמע ישראל אלוקי עכשיו אני לבד 

חזק אותי אלוקי עשה שלא אפחד 

הכאב גדול ואין לאן לברוח 

עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. 

כשהלב בוכה הזמן עומד מלכת 

האדם רואה את כל חייו פתאום 

אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת 

לאלוקיו קורא על סף תהום. 

שמע ישראל אלוהי...
השיר נכתב על-ידי יוסי גיספן )נולד ב-1961 בישראל( והולחן על-ידי שמואל אלבז.
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שריפה אחים שריפה / גבירטיג 
ְׂשֵרָפה, ַאִחים, ְׂשֵרָפה!

ֲעָיָרֵתנּו ּבֹוֲעָרה ֻּכָּלּה,

ָּבה רּוחֹות ְׁשחֹרֹות ִיְסָערּו,

ַלֲהבֹות ֻחְרָּבן ִיְבָערּו,

ִעְּקבֹוֶתיָה ֹלא ִנְׁשָארּו,

ִהיא עֹוָלה ָּבֵאׁש.

ְוַאֶּתם חֹוְבִקים ָיַדִים

ְּבִלי הֹוִׁשיט ֶעְזָרה,

ְּבִלי ַּכּבֹות ֶאת ֵאׁש ַהַּלַהב,

ֵאׁש ָהֲעָיָרה.

ְׂשֵרָפה, ַאִחים, ְׂשֵרָפה!

ָעה, ְקרֹוָבה, ַחס ְוָחִליָלה, ַהּׁשָ

ִּכי ַהְּלָהבֹות ַיְתִמידּו,

ֶאת ֻּכָּלנּו ּפֹה ַיְׁשִמידּו,

ַרק ְׂשִריֵדי ִקירֹות ָיִעידּו

ֹּפה ָהָיה. ַמה ּׁשֶ

ְוַאֶּתם חֹוְבִקים ָיַדִים

ְּבִלי הֹוִׁשיט ֶעְזָרה,

ְּבִלי ַּכּבֹות ֶאת ֵאׁש ַהַּלַהב,

ֵאׁש ָהֲעָיָרה.

ְׂשֵרָפה, ַאִחים, ְׂשֵרָפה!

ַרק ְּבַיְדֶכם ִּבְלַבד ִהיא ָהֶעְזָרה.

ִחיׁש הֹוִׁשיטּו ָיד אֹוֶהֶבת

ְוַהִּצילּו ֵמַהָּמֶות,

ְּבַדְמֶכם ַּכּבּו ַׁשְלֶהֶבת,

ִחיׁש ַּכּבּו ְּבָדם.

ֵמָרחֹוק ַאל ַּתֲעמֹדּו,

ִּכי ָהֵאׁש עֹוָלה.

ַאל ָנא ְּתַחְּבקּו ָיַדִים,

ֵרָפה ְּגדֹוָלה! ַהּשְׂ

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

בסחורותיהם.

התחנה טרבלינקה / שלנגל / פוליקר
כאן התחנה טרבלינקה 

כאן התחנה טרבלינקה 

בקו שבין טלושץ’ לוורשה 

מתחנת הרכבת וורשאו אוסט 

יוצאים ברכבת ונוסעים ישר 

הנסיעה נמשכת לפעמים 

חמש שעות ועוד ארבעים וחמש דקות 

ולפעמים נמשכת אותה נסיעה 

חיים שלמים עד מותך 

והתחנה היא קטנטונת 

שלושה אשוחים גדלים בה 

וכתובת רגילה אומרת: 

כאן התחנה טרבלינקה 

כאן התחנה טרבלינקה 

ואין אפילו קופה 

גם איש המטענים איננו 

ובעבור מליון 

לא תקבל כרטיס חזור 

ואיש לא מחכה בתחנה 

ואף אחד לא מנפנף שם במטפחת 

רק באויר תלויה דממה 

לקדם פניך בשממה אטומה 

ושותק עמוד התחנה 

ושותקים שלושת האשוחים 

שותקת הכתובת השחורה 

כי כאן התחנה טרבלינקה 

כאן התחנה טרבלינקה 

ורק שלט פרסומת 

תלוי עוד מאז 

סיסמה ישנה ובלויה האומרת: 

“בשלו רק בגאז” 

כאן התחנה טרבלינקה 

כאן התחנה טרבלינקה

השיר “התחנה הקטנה טרבלינקה” נכתב על-ידי ולדיסלב שלנגל )1914-1943(, תורגם מפולנית לעברית 
על ידי הלינה בירנבאום והולחן על-ידי 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, 
שיריו  ביטאו  לטרבלינקה  הגירושים  במהלך  בגטו.  שרווחו  והתחושות  האירועים  את  מתארים  כשהם 

חשבון נפש נוקב עם בני האדם ועם אלוהים. שלנגל נספה בגטו ורשה בשנת 1943 בגיל 29.

נספח שירים

שירה או ניגון לחתימת ההזמנה/זימון:  זימון - חתימה  
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פונאר )שקט שקט(
קצ׳רג׳נסקי/וולקוביסקי-

תמיר 
)השיר בידייש יופיע בחלק ה”פירוש”(

שקט, שקט, בני נחרישה! 

כאן צומחים קברים, 

השונאים אותם נטעו 

פה מעברים. 

אל פונאר דרכים יובילו, 

דרך אין לחזור, 

לבלי שוב הלך לו אבא 

ועמו האור. 

שקט, בני לי, מטמוני לי, 

אל נבכה בכאב! 

כי בין כה וכה בכיינו 

לא יבין אויב, 

גם הים גבולות וחוף לו, 

גם הכלא סייג וסוף לו - 

ענותנו זאת 

היא בלי גבולות, 

היא בלי גבולות. 

תור אביב בא אל ארצך, 

לנו סתיו אבל 

אור גדול בכל זרוע, 

וסביבנו ליל. 

כבר הסתיו יזהיב צמרת, 

המכאוב יגבר, 

שכולה האם נשארת: 

בנה הוא בפונאר. 

מי הוויליה הנכבלת 

כבר ישאו דכיים, 

זועפים קרעי הקרח 

נישאים לים 

תמוגר חשכת ימינו, 

אור גדול יזרח עלינו, 

בוא, פרש, עלה! 

בנך קורא, 

בנך קורא. 

שקט, שקט, אל בסער, 

מבועי הלב! 

עד אשר חומות תפולנה, 

נאלם בכאב. 

אל נא, בני לי, אל תצחק נא! 

לא עת צחוק עכשיו: 

צר הפך את אביבנו 

לעלה בסתיו 

אט ייפך נא המבוע: 

שקט, בן רחום! 

עם הדרור ישוב גם אבא 

נומה, נומה, נום. 

וכמו ויליה המשוחררת, 

כאילן עוטה צמרת, 

עוד תזכה לאור 

בבוא הדרור, 

בבוא הדרור.

בפונאר,  שהתרחשו  הרצח  מעשי  על  נכתב  “פונאר”  השיר 
פרבר של העיר וילנה. באתר זה נרצחו במהלך מלחמת העולם 
יהודים.  המכריע  רובם  אנשים,   70,000-100,000 בין  השניה 
השיר נכתב על-ידי המשורר שמריהו )שמרק’ה( קצ’רגינסקי 
)1908-1954( משורר יליד וילנה שנמלט בספטמבר 1943 מגטו 
וילנה, והצטרף ליחידת פרטיזנים סובייטים ביערות הסמוכים. 
אלכסנדר  שכתב  ערש  שיר  דמוי  ללחן  שהותאם  השיר 
וולקוביסקי בן האחת עשרה בגטו וילנה תורגם לעברית על-ידי 

אברהם שלונסקי.

“עצים בוכים בגשם”
בלדה, לדינו

עצים בוכים לגשם

והרים לרוח

כך בוכות עיני

אלייך, אהובתי.

אני חוזר ושואל 

מה יהיה עלי,

בארץ נוכרייה 

אמות.

את לבנה, לבושך לבן,

לבן גופך,

פרחים לבנים קמלים

בגלל יופייך.

אני חוזר ושואל...

גשם יורד, מרטיב

את הרחוב והחצר

לכו ִאמרו לאהובתי,

גשם זה זולג מעיני.

אני חוזר ושואל

מה יהיה עלי

בארץ פולין

לא ארצה למות.

משנים  כשהם  לאוושוויץ  בדרך  שרו  סלוניקי  שיהודי  שיר 
תרגום  הניצולים.  של  פה  בעל  עדויות  לפי  הסיום.  מילות  את 

לעברית: אתי בן-זקן.
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קינה: אלה אזכרה – שירה או ניגון:

אצלנו בכפר טודרא / סובול/שלמה בר
אצלנו בכפר טודרא 

שבלב הרי האטלס 

היו לוקחים את הילד 

שהגיע לגיל חמש 

כתר פרחים עושים לו 

אצלנו בכפר טודרא 

כתר בראש מלבישים לו 

שהגיע לגיל חמש 

כל הילדים ברחוב 

חגיגה גדולה עורכים לו 

שהגיע לגיל חמש 

אצלנו בכפר טודרא 

ואז את חתן השמחה 

שהגיע לגיל חמש 

אצלנו בכפר טודרא 

מכניסים לבית הכנסת 

וכותבים על לוח של עץ 

בדבש מא’ ועד ת’ 

את כל האותיות בדבש 

ואומרים לו: 

חביבי, לקק! 

והיתה התורה שבפה 

מתוקה כמו טעם של דבש 

אצלנו בכפר טודרא 

שבלב הרי האטלס 

השיר “אצלנו בכפר טודרא” נכתב על-ידי יהושע סובול והולחן על-ידי שלמה בר. השיר מתאר את 
חווית הכניסה לבית הספר של ילדי הכפר היהודי-ערבי טודרא ששכן בהרי האטלס שבצפון מרוקו. 
1976 הוא ערך תחקיר לקראת כתיבת מחזה על שכבות המצוקה בישראל.  לדברי סובול, בשנת 
הכרמל.  בטירת  גם  השאר  ובין  ובשכונות  פיתוח  בעיירות  רבים  אנשים  ראיין  התחקיר  במסגרת 

באחד הראיונות סיפרה לו אישה מרוקאית את הסיפור שעל בסיסו נכתב השיר.

גולדברג/דפנה  לאה   / אהבתי  ארץ  משירי 
אילת

מכורה שלי, ארץ נוי אביונה - 
למלכה אין בית, למלך אין כתר. 

ושבעה ימים אביב בשנה 
וסגריר וגשמים כל היתר. 

אך שבעה ימים הורדים פורחים, 
ושבעה ימים הטללים זורחים, 
ושבעה ימים חלונות פתוחים, 
וכל קבצנייך עומדים ברחוב 

ונושאים חיוורונם אל האור הטוב, 
וכל קבצנייך שמחים. 

מכורה שלי, ארץ נוי אביונה, 
למלכה אין בית למלך אין כתר. 

רק שבעה ימים חגים בשנה 
ועמל ורעב כל היתר. 

אך שבעה ימים הנרות ברוכים 
ושבעה ימים שולחנות ערוכים, 
ושבעה ימים הלבבות פתוחים, 
וכל קבצנייך עומדים בתפילה, 

ובנייך בנותייך חתן כלה, 
וכל קבצנייך אחים. 

עלובה שלי, אביונה ומרה, 
למלך אין בית, למלכה אין כתר - 
רק אחת בעולם את שבחך אמרה 

וגנותך חרפתך כל היתר. 

ועל כן אלך לכל רחוב ופינה, 
לכל שוק וחצר וסמטה וגינה, 

מחורבן חומתייך כל אבן קטנה - 
אלקט ואשמור למזכרת. 

ומעיר לעיר, ממדינה למדינה 
אנודה עם שיר ותיבת נגינה 

לתנות דלותך הזוהרת.
משירי ארץ אהבתי )מוכר גם כ”מכורה שלי”( הוא שיר מאת המשוררת לאה גולדברג שהולחן על 
1951 בירחון “אורלוגין” כחלק מקובץ של שלושה  ידי דפנה אילת. השיר הופיע לראשונה בשנת 
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 
הסובייטית  רוסיה  ידי  על  כיבושה  את  מכן  ולאחר  השנייה  העולם  במלחמת  הנאצית  גרמניה  ידי 

וסיפוחה אל תוך ברית המועצות.

נספח שירים
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בגרמניה לפני המלחמה / ארצי
כשהייתי קטן היה לי טבע מוזר, 

לא לשמוע אותך אך כל מה שסיפרת נסגר, 

אצלי בתוך הלב, הלב כמו תא מטען, 

כל מה שסיפרת מתחיל כשהיית צעירה. 

כשהיית צעירה אהבת גבר אחד, 

באה מלחמה, סגרה עליו בבת אחת. 

צהרים אחד הוא נלקח, 

ברכבת, 

כמו כבש. 

אך לפני המלחמה החצוצרות ניגנו, 

ורקדתם שניכם את והוא. 

מאושרים בריקוד, בלי חשש ופקפוק, 

בגרמניה - לפני המלחמה. 

כל אחד זקוק לאמא, אמא מה אוכל אותך. 

דלת המטבח נעולה גם עכשיו. 

בחוץ שוקע שמש, העולם נרגע, 

אצלך הכל אחרת, הכל לשוא. 

האם הסתיימה המלחמה? 

בגרמניה לפני המלחמה, היית יפה, זה מכאיב, 

הזמן לא עמד, 

הגוף לא נצחי. 

מי רוקד תחת ירח, רק הזכרון, 

מי האיש בתמונה, מי הילד בארון. 

בגרמניה לפני המלחמה, היה נדמה לך, 

מה היה נדמה לך?

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-
בשיר  השיר  שנאו.  וקליינה  אושוויץ-בירקנאו  הריכוז  מחנות  את  שרדה  מימי,  ואימו,  ברומניה  חלוצית 

“בגרמניה לפני המלחמה” עוסק ארצי בחוויותיו כבן דור שני לניצולים ופונה ישירות לאמו.

רייזלה / גבירטיג
ַּבִית ָקט עֹוֵמד ָּבְרחֹוב, ְוֻכּלֹו ַׁשְלָוה ּוְדִמי

ַּבֲעִלַּית ַהַּגג ָׁשם ָּגָרה ֵריְזל ַהְּיָקָרה ֶׁשִּלי

ִמֵּדי ֶעֶרב ֵאָחֵפָזה ֶאל ֵּבִית ֶחְמָּדִתי

ּוְבקֹול ֶאְׁשרֹק ָלּה: “ֵריְזל, ְרִדי, ְרִדי, ְרִדי”.

ָהֶאְׁשָנב ִנְפָּתח ִמָּיד, ִמיֶׁשהּו רֹוֵמז ֵאַלי

ּוִבְדִמי ָהְרחֹוב ּבֹוֵקַע ְצִליל קֹוָלּה ֶׁשל ֵריְזֶלע:

“ֲחִביִבי, ַחֵּכה עֹוד ֶרַגע, ֶאְתַּפֶּנה ִמָּיד

עֹוד ְמַעט ֵאֵרד ְלַמָּטה, ַחד ְּתֵרי ְּתַלת”.

ֲאַטֵּיל ַעִּליז, ָאִׁשיר, ֲאַפַּצח ִלי ַּגְרִּגיִרים

ּוִפְתאֹום ֶאְׁשַמע ְצָעֶדיָה ַעל ְּדָרגֹות ִמַּדְרְּדִרים

ַאְך ָיְרָדה ֵמַעל, ִחַּבְקִּתי ֶאת ּגּוָפּה ָהַרְך

ְּברֹאָׁשּה ּדּוָמם ָנַׁשְקִּתי ָּכְך, ָּכְך, ָּכְך.

“ֲאַבֶּקְׁשָך, ּדּוְד’ֶלע, ַאל ִּתְקָרא ִלי ִּבְׁשִריָקה

“ׁשּוב ִיְׁשרֹק”, ִאִּמי אֹוֶמֶרת ְּבֻרְגָזה, ִהיא ֲאדּוָקה

ֵאין ְׁשִריָקה ִמִּמְנָהֵגנּו, זֹו ִמָּדה ֶׁשל ּגֹוי

ְקָרא ָּפׁשּוט ִּבְלׁשֹון ִאֵּמנּו: ּבֹוִאי, ּבֹוִאי, ּבֹוִאי”.

ֲאַטֵּיל ַעִּליז, ָאִׁשיר, ֲאַפַּצח ִלי ַּגְרִּגיִרים

עֹוד ֶאְׁשַמע ַצֲעֵדי ַרְגֶליָה ַעל ְּדָרגֹות ִמַּדְרְּדִרים

ׁשּוב ָעטּוף ְּדָמָמה ַהַּבִית ְוָהְרחֹוב ַמְחִריׁש

ַּבֲחלֹום ַּבְּקִריִני, ֵריְזל, ִחיׁש, ִחיׁש, ִחיׁש!

משורר  ּברטיג,  מרדכי  של  העט  שם  הוא  גבירטיג  גבירטיג.  מרדכי  על-ידי  והולחן  נכתב  רייזלה  השיר 
גבירטיג  לוינסון.  אברהם  ידי  על  ותורגם  גליצאית  בייידיש  במקור  נכתב  השיר  יהודי-פולני.  יידי  ומלחין 
ורעייתו ושלוש בנותיהם, תושבי העיר קרקוב, נרצחו במהלכה של פעולת גירוש של 6,000 יהודים מגטו 

קרקוב למחנה ההשמדה בלז’ץ ב-5 ביוני 1942.
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אדיו קרידה / לדינו
ֵעת ָלעֹוָלם ְּביֹום זֹוֵהר

ִאֵּמְך אֹוָתְך ֵהִביָאה,

ֵלב ֶלֱאהֹב ָאָדם ַאֵחר

ִהיא ָלְך ֹלא ֶהֱעִניָקה.

 

ֱהִיי ָׁשלֹום, ַיִּקיָרה, ֱהִיי ָׁשלֹום

ֶאת ַחַּיי ֵמַרְרְּת ַעד ּתֹם

ֹלא ֶאְרֶצה ָּבם עֹוד.

 

אֹוֵהב ָחָדׁש ְצִאי ְלַבֵּקׁש

ִּדְפִקי ֶאְצלֹו ַעל ֶּפַתח,

ַיְלִהיט ַאֵחר ַעְכָׁשיו ָּבְך ֵאׁש

ִּכי ִּבְׁשִביִלי ַאְּת ֵמָתה!

    

ֱהִיי ָׁשלֹום, ַיִּקיָרה, ֱהִיי ָׁשלֹום

ֶאת ַחַּיי ֵמַרְרְּת ַעד ּתֹם

ֹלא ֶאְרֶצה ָּבם עֹוד.

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, buxcat’ 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 בלדינו שהיה מושר בכל קהילות היהודים דוברי הלדינו. לדינו היא 
שפה רומאנית-יהודית המדוברת על ידי צאצאי מגורשי ספרד והיא השם הנפוץ ביותר כיום ללשון »הספרדית-
היהודית«. בשואה נמחו קהילות יהודיות דוברות לאדינו באזור הבלקנים ובראשן קהילת העיר סלוניקי, שנקראה 

ירושלים דבלקן, והלאדינו כמעט נכחדה מאזורים אלו. 

קינה - על אלה אני בוכיה
ניתן לבחור שירים מפרק הזמנה/זימון

נספח שירים



46

ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש 

רואים רחוק רואים שקוף / רוטבליט / קראוס
צר היה כל כך 

הייתי אז מוכרח 

לפרוש כנפיים ולעוף 

אל מקום שבו 

אולי כמו הר נבו 

רואים רחוק רואים שקוף. 

בן אדם כעץ שתול על מים 

שורש מבקש 

בן אדם כסנה מול השמיים 

בו בוערת אש. 

אז דרכי אבדה 

חיי היו חידה 

צמא כמו הלך במדבר 

אל מילת אמת 

שכוח בה לתת 

לשאת פנים אל המחר. 

בערה בי אש 

יצאתי לבקש 

ימים סערתי כסופה 

שבתי אל ביתי 

למצוא שאת איתי 

עד בוא הדרך אל סופה. 

בן אדם כעץ שתול על מים 

שורש מבקש 

בן אדם כסנה מול השמיים 

בו בוערת אש. 

השיר נכתב על ידי 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

צל ומי באר / טהר לב / שער 
במדרון מעל הוואדי 

עץ השקדייה פורח 

באוויר ניחוח הדסים 

זה הזמן לפני הקיץ 

שעריו הלב פותח 

ותמיד ברוכים הנכנסים. 

בימים אשר כאלה 

מחכים עד בוא הליל 

מחכים לצעדים קרבים 

לא סוגרים את הבריח 

לא עוצמים את העיניים 

בימים כאלה מקשיבים. 

מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם 

מי שעייף ימצא פה צל ומי באר 

מי שסוכתו נופלת 

חרש יכנס בדלת 

חרש יכנס ועד עולם יוכל להישאר. 

מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם 

מי שעייף ימצא פה צל ומי באר 

מי שסוכתו נופלת 

חרש יכנס בדלת 

ותמיד יוכל להישאר. 

זה הבית שבנינו 

זה האורן שנטענו 

זה השביל וזוהי הבאר 

מי שבא לפה אחינו 

מי שבא יסב איתנו 

והשער שוב לא יסגר.

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

למשק. את השיר הלחין לוי שער

כולם מדברים על שלום /מוקי / פילוני
כולם מדברים על שלום 

אף אחד לא מדבר על צדק 

לאחד זה גן עדן לאחר גיהינום 

כמה אצבעות על ההדק? 

עד מתי יהום הסער? עד מתי אדם בן כלב? 

מחליקות הפנים על התער, מלטפות אצבעות את החרב. 

לפעמים החיים מורידים אותי על הברכיים 

אין שומר את השער, אין סימן משמיים. 

אני רואה אנשים שחיים חלומות ותקוות 

אנשים שחיים רק תככים ומזימות. 

יש ששואלים שאלות ואין תשובות 

יש כאלה מלאים רק טענות ודרישות, אבל... 

כולם מדברים על שלום... 

אז נשארים לבד, מדברים אל הקיר, אין עם מי לדבר 

אם רק נבין שכולנו אחד, נראה הכל מתחבר 

כשיישרף רכושך, תישרף נשמתך 

אם לא תמהר להציל את עצמך 

רצחנו אדמה ורצחנו נשמה 

כמעט ולא נשאר לנו אויר לנשימה 

והעולם בתנועה מתמדת - 

עושה סיבוב וחוזר לאותה נקודה 

מה שעולה, חייב לרדת 

איך לוקחים את הכל במידה? 

כולם מדברים על שלום... 

ויש אנשים שלוקחים בעלות על אלוהים 

ויש נאבקים, בועטים ושורטים 

כמה מאיתנו באמת מקשיבים? 

כולם מדברים על שלום. 

כולם מדברים על שלום... 

לכולם יש אותו החלום 

על פני הר, על פני עמק 

ממשיכים לדבר, מדברים על שלום 

אבל לא ייכון שלום בלי צדק
השיר “מדברים על שלום” נכתב על-ידי דני ניב )מוקי( והולחן על-ידי דני קרק )פילוני(. הוא נכתב בימי 
ידוע  הוא  לציון.  בראשון  ב-1975  נולד  ושחקן,  זמר  ניב,  דני  רבה.  להצלחה  וזכה  השניה  האינתיפאדה 

בשם הבמה מוקי.

נספח שירים
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רקמה אנושית / המר
כשאמות, משהו ממני, משהו ממני 

ימות בך, ימות בך. 

כשתמות, משהו ממך בי, משהו ממך בי 

ימות איתך, ימות איתך. 

כי כולנו, כן כולנו 

כולנו רקמה אנושית אחת חיה 

ואם אחד מאיתנו 

הולך מעמנו 

משהו מת בנו - 

ומשהו, נשאר איתו 

אם נדע, איך להרגיע, איך להרגיע 

את האיבה, אם רק נדע. 

אם נדע, אם נדע להשקיט את זעמנו )אם נדע להשקיט( 

על אף עלבוננו, לומר סליחה. 

אם נדע להתחיל מהתחלה. 

כי כולנו, כן כולנו 

כולנו רקמה אנושית אחת חיה 

ואם אחד מאיתנו 

הולך מעמנו 

משהו מת בנו - 

ומשהו, נשאר איתו

וואדי סאליב בחיפה )שכונת עולים שאוכלסה  1959 הגיע עקיבא אלקריף אל בית קפה בשכונת  ביולי 
בעיקר על ידי יוצאי צפון אפריקה(. אלקריף, שהשתכר והיה מעורב בתגרה נורה חמש פעמים על ידי 
שוטרים שהוזמנו למקום. האירוע הוביל למהומות רבות בערי ישראל, מהומות שנתנו פורקן לרגשות 
תסכול מתהליך הקליטה בישראל, לתחושות של קיפוח על רקע עדתי של העולים והובילו לזעזוע גדול 
במדינת ישראל. למהומות היה עד ילד חיפאי בשם מוטי המר, אז רק בן 9. שנים לאחר מכן אמר המר: 
הפשע  מראות  מכל  יותר  אותי  החרידו  העדתיים  הביטויים  אך  הזמן,  כל  קשים  לאירועים  עד  “הייתי 
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”.

האמנם – לאה גולדברג
האמנם 

עוד יבואו ימים 
בסליחה ובחסד 

ותלכי בשדה 
ותלכי בו כהלך התם 

ומחשוף ומחשוף 
כף רגלך ילטף 
בעלי האספסת 

או שלפי שיבולים 
ידקרוך ותמתק דקירתם 

או מטר ישיגך 
בעדת טיפותיו הדופקת 
על כתפייך חזך צווארך 

וראשך רענן 
ותלכי בשדה הרטוב 

וירחב בך השקט 
כאור בשולי הענן 

ונשמת ונשמת 
את ריחו של התלם 

נשום ורגוע 
וראית את השמש 

בראי השלולית הזהוב 

ופשוטים ופשוטים 
הדברים וחיים 

ומותר בם לנגוע 
ומותר לאהוב 

ומותר ומותר לאהוב 

את תלכי בשדה לבדך 
לא נצרבת בלהט 

השרפות בדרכים שסמרו 
מאימה ומדם 

וביושר לבב שוב 
תהיי ענווה ונכנעת 

כאחד הדשאים כאחד האדם 
את תלכי בשדה לבדך...

 1943 בפברואר  ב-19  דבר  בעיתון  לראשונה  שנדפס  גולדברג  לאה  המשוררת  מאת  שיר  הוא  ַהֻאְמָנם 
הוכן  אשר  פיכמן,  יעקב  בעריכת  בסער,  הספרות  דברי  קובץ  האחד,   - מאספים  בשני  נדפס  ובהמשך 
כוחות  התקדמות  על  הידיעות  רקע  על  התפרסם  השיר  השנייה.  העולם  במלחמת  היישוב  חיילי  עבור 
צבא גרמניה הנאצית בחזיתות באירופה ובצפון אפריקה בעיצומה של שנת 1942 ואפשר שניתן ראות בו 

ביטוי לתחושת היישוב לנוכח הידיעות הקשות הראשונות שהגיעו על היקף השואה באירופה.
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אומדן קורבנות השואה במדינות אירופה והים התיכון
אובדן מקסימלי אובדן מינימלי אוכלוסייה לפני המלחמה מדינה

50,000 50,000 185,000 אוסטריה
28,900 28,900 65,700 בלגיה
78,150 78,150 118,310 בוהמיה ומורוויה

0 0 50,000 בולגריה
60 60 7,800 דנמרק

2,000 1,500 4,500 אסטוניה
7 7 2,000 פינלנד

77,320 77,320 350,000 צרפת
141,500 134,500 566,000 גרמניה

67,000 60,000 77,380 יוון
569,000 550,000 825,000 הונגריה

7,680 7,680 44,500 איטליה
71,500 70,000 91,500 לטוויה

143,000 140,000 168,000 ליטא
1,950 1,950 3,500 לוקסמבורג

100,000 100,000 140,000 הולנד
762 762 1,700 נורווגיה

3,000,000 2,900,000 3,300,000 פולין
287,000 271,000 609,000 רומניה

71,000 68,000 88,950 סלובקיה
1,100,000 1,000,000 3,020,000 ברית- המועצות

63,300 56,200 78,000 יוגוסלוויה
5,860,129 5,596,029 9,796,840 סה”כ
5,860,000 5,596,000 9,797,000 מעוגל

הטבלה לקוחה מאתר יד ושם )http://www.yadvashem.org/yv/he/holocaust/resource_center/faq.asp(.  בהערות לטבלה כתוב: מאחר שאין מידע סטטיסטי חד-משמעי על כל היהודים 
שהושמדו במדינות הכיבוש הנאצי, ובגלל שינויי גבולות תכופים לפני המלחמה, במהלכה ואחריה, קשה למנות את מספר הקרבנות המדויק בכל מדינה. המידע בטבלה לקוח מתוך האנציקלופדיה של השואה, והוא 

מבוסס על מחקרים שנעשו ביד ושם. 

אוכלוסית הקהילות היהודיות במדינות ערב לפני מלחמת העולם השנייה ולאחר גלי העקירה וההגירה
1976 1948 לפני מלחמת העולם השנייה מדינה

17,000 265,000 יותר מ-200,000 מרוקו
500 140,000 כ-120,000 אלג’יריה

2,000 105,000 כ-85,000 טוניסיה
20 38,000 כ-33,000 לוב

200 100,000 מצרים
400 135,000 עיראק

4,350 30,000 סוריה
1,000 55,000 לבנון

0 8,000 תימן-עדן
25,620 881,000 סה”כ

הטבלה מבוססת על המקורות הבאים: )1(יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה מאת. מיכאל אביטבול. )2(אנציקלופדיה של השואה. עורך: גוטמן, ישראל, ,1990, יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה; ספרית 
http:// פועלים. )3(יהדות צפון אפריקה והשואה. דו”ח שחיברו מיטל אולמן ומיכל בכר עבור המכון ללימודי השואה ע”ש חדווה אייבשיץ ז”ל. )4(ההגירה הכפויה של היהודים ממדינות ערב והשלום - ד”ר עדה אהרוני
http://www.north-africa- עמר.  דוד  שם  על  ירושלים   – אפריקה  צפון  יהודי  למורשת  העולמי  המרכז  של  האינטרנט  www.iflac.com/ada/heb/booksheb.files/hagira.htm )5(אתר 

jewish-heritage-center.org.il/?ID=28
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