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עמודים 9,8 בהגדת ההתכנסות

שירה משותפת

נקרא בקול רם, כל אחד לעצמו, נשמור על קול 
היחיד בתוך היחד 

״מה נשתנה״

התכנסנו כולנו ביחד כדי לזכור את השואה. התכנסנו כאן, במדינת ישראל, ועכשיו, 
במאה העשרים ואחת.

ההתכנסות אינה טקס זיכרון. במה שונה ההתכנסות מהטקס?
בטקס מביט הקהל בבמה ואילו בהתכנסות, אנו יושבים במעגל ומביטים אלו באלו.

בטקס הזיכרון, המשתתפים הפעילים נמצאים על הבמה ואילו בהתכנסות כולנו 
משתתפים פעילים; כולנו קוראים, כולנו שרים וכולנו משתתפים בחלקים השונים.

בטקס קורא בכל פעם אדם אחר ואילו חלקים מהגדת ההתכנסות נקרא כולנו יחד.
בטקס קוראים ושרים ובהתכנסות נוסיף מעשה נוסף: נשתוק יחד.

בטקס אנו מקשיבים ומתרגשים. בהתכנסות כולנו נציג את עצמנו ואת מקום המוצא 
של משפחתנו וביחד נדליק נרות לזכר קרובינו, קרבנות השואה או שורדים, מאוימים 

 או עקורים, ונזכיר את שמות הקרובים לליבנו.
טקס אינו מאפשר הבעת דעה אישית. בהתכנסות נדון ונביע תחושות ומחשבות. 

זימון - הזמנה

ם. לֹא ָעַבְרנּו, לֹא ָחִוינּו, לֹא ָהִיינּו ׁשָ

ל ַעל ַעְצֵמנּו  ְוִעם זֹאת – רוִֹצים ָאנּו ְלַקּבֵ

ַאְחָריּות. ֶאת ָהַאְחָריּות ִלְזּכוֹר, ְוִלְזּכוֹר ּבְ

ים, ְוַגם ִאם ֵיש ָלְך  ְוַגם ִאם ֵאין ִלי ִמּלִ

ְמַעט, ַגם ִאם ֲאִני ָרחֹוק, ְוַגם ִאם ֲאִני 

ְקרוָֹבה, 

ִכים, ְוַגם ִאם ֵאיֶנּנּו  ּיָ ְוַגם ִאם ֲאַנְחנּו ׁשַ

ס ֶאל ּתוְֹך  ֵנּ כּות – ִנְתּכַ ּיָ ים ׁשּום ׁשַ ַמְרִגיׁשִ

ַיַחד,  ס ּבְ ֵנּ יֵנינּו, ְנַנּסה ְלִהּכָ ס ּבֵ ֵנּ ַעְצֵמנּו, ִנְתּכַ

ֲאַנְחנּו ּפֹה ַהּיוֹם.

נזכור בהתכנסות זו את השואה בה אבד שליש 
מהעם היהודי, שישה מיליון נשים, גברים 

וילדים.
נזכור את גזרת המוות שנגזרה על כל יהודי וכל 

אחר באשר הוא. כולנו ניצולי הגזירה.
נספר על קהילות היהודים שנדדו ונעקרו, 
ממזרח וממערב, מאירופה ומארצות ערב.

נאמר קינה על הנספים, נדליק נר לזכרם.
נביט ברוע, ומולו נעלה את מסירות הנפש 

של הלוחמים ואת המאבק לשמירה על צלם 
האדם בקרב נשים גברים וילדים ובקרב חסידי 

אומות העולם.
נהלל את ניצולי השואה ואת העקורים מביתם 

על גבורתם לבחור בחיים.
נשאל את עצמנו שאלות על חיינו כאן, היום, 

במדינת ישראל ואיך נזכור באחריות.
נושיט יד זה לזה ונקום.

פתיחת המנחים

כל העולם כולו גשר צר מאוד והעיקר לא לפחד כלל

קריין 1
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אניית המעפילים “אקסודוס )יציאת אירופה תש”ז( לאחר שנתפסה על ידי חיל הים הבריטי

הרובע היהודי בפאריס, 1933.

עמודים 10 - 12 בהגדת ההתכנסות

קולות הזוכרים
תפילות, עצרות וטקסי זיכרון נערכו בעיצומה 

של השואה. מסורת הזיכרון נמשכת עד היום; אנו 
חוליה בשרשרת.

“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.”  

דברים שכתבה דוניה רוזן ביומנה בשנת 1943. דוניה הייתה נערה בת שתיים 
עשרה בפולין.משפחתה נרצחה כולה בשואה, והיא הסתתרה לבדה ביער. חייה 

ניצלו בזכותה של אישה פולניה. את יומנה כתבה במחבוא, בעזרת בדל עיפרון 
ופיסות נייר. לאחר השואה עלתה דוניה לישראל וניהלה את המחלקה לחסידי 

אומות העולם ביד ושם. 

באוזנינו קריאתם של הניצולים:
“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(

כתבו: צבי גיל, ראול טייטלבאום, ישראל גוטמ ואבנר שלו.

אם נוכחים בהתכנסות ניצולי שואה או בני 
משפחתם, יוזמנו הם לקרוא את המנשר.

קריין 2

קריין 3
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עמודים 8,9 בהגדת ההתכנסות

אלה אזכרה

ְתפּוצוֵֹתיֶהם  הּוִדים ּבִ ָרה ֶאת ַהּיְ ֶאְזּכְ

ּוְבְקִהּלוֵֹתיֶהם, 

ֲעָרב,  ְזָרח ּוִמּמַ ִמּמִ

יכוֹן ם ַהּתִ ה, ֵמחוֵֹפי ַהּיָ  ֵמֵאירוָֹפּ

ּוֵמַאְרצוֹת ֲעָרב, 

ֶעְקרּו ִמְמקוָֹמם,  ֶנּ ֻהְׁשֶמדּו אוֹ ׁשֶ ׁשֶ

ָעְמדּו הּוִדים ׁשֶ ִהּלוֹת ְוַהּיְ  ְוֶאת ַהְקּ

ְלַצד ֲאֵחיֶהם 

ן.  ימוֹת ַהֻחְרּבָ ּבִ

הפעלה:

המשתתפים מוזמנים להציג את עצמם 
בשמם ולאמר את שמות הקהילות וארצות 

המוצא של משפחותיהם.

הצעה:
כאן ישירו המשתתפים שיר או פיוט המזכירים את 

קהילות היהודים לפני החורבן והגירוש.

קריין 4

הפעלה:

המשתתפים מוזמנים להציג את עצמם 
בשמם ולאמר את שמות הקהילות וארצות 

המוצא של משפחותיהם.
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הפעלה:

המשתתפים יזכירו שמות של קרובים או של 
דמויות משמעותיות להם שנספו בשואה או 

ששרדו,יזכירו שמות של בני משפחה שנעקרו 
- וידליקו נר זכרון.

עמודים 18 - 21 בהגדת ההתכנסות

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

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.  ִתיָקה ַעל ָאָדם ְוַחּיָ ׁשְ יָנה ּבִ ם ֶאת ַהּקִ ְנַסּיֵ

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(

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

מלבד המספר הזה, אין לכם דבר’.
)מתוך מהיום אין לכם שם מאת יעקב(

השתיקה היא זמן של התכנסות עצמית. כל אחד 
ואחת עם מחשבותיו, רגשותיו פחדיו ותקוותיו.

קינה: על אלה אני בוכיה

ים ְוַגם ִאם ֵיׁש ָלְך ְמַעט  ְוַגם ִאם ֵאין ִלי ִמּלִ

א   ְנַנֶּסה לַבּטֵ

ְדָעה ָהֱאנוֹׁשּות.  ּיָ דוֹל ׁשֶ ֶאת ָהֶרַצח ַהּגָ

ּסּוִרים, ם ַהּיִ יר ִּבְׁשִתיָקֵתנּו ַרק ְמַעט ִמּיַ ַנְזּכִ

ָפה.  ֶעֶבר ְלָכל ׂשָ ּמֵ ֶאת ָמה ׁשֶ

קריין 5

קריין 6

קריין 7

קריין 8
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עמודים 27-24 בהגדת ההתכנסות

קריאה משותפת

י,  הוֹם ָהרַֹע ָהֱאנוֹׁשִ ט ֶאל ּתְ יר ַמּבָ ַנְיׁשִ
ה.  ָאז ְוַעּתָ

ֲעׂשה  ּנַ ִסיִכיַאְטִרי ׁשֶ ה: ְּבִאְבחּון ּפְ ֻעְבּדָ
י ַהְּיִחידת ַהָּנאִצּית ֶׁשַּתְפִקיָדן  ְלַאְנׁשֵ

ָהָיה ִלירת ִּביהּוִדים ְּבברת,
ל  ְרג, ָכּ ֵטי ִניֶרְנּבֶ ּפְ ֶרת ִמׁשְ ִמְסֶגּ ּבְ

ְבָדִקים ִנְמְצאּו נוְֹרָמִלים.  ַהּנִ

ְך ֵאיִמים  ל ָהרַֹע ְלַהּלֵ ְוִנְזּכֹר ֶאת ּכוֹחוֹ ֶשׁ
ה, ְוֶאת ּכח ַלְחדר  ְוֶקֶסם, ָאז ְוַעּתָ
ְלַנְפֵׁשנּו, ְלִעִּתים ִמְּבִלי ֶׁשָּנִׂשים ֵלב.

הרוע

 ָּ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?

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”.

ְנַסֵּפר ַּגם ְּבִדיחֹות ֶׁשָרְוחּו ְּבאֹוָתם 
ָיִמים ְונֹוֲעדּו ְלַסֵּיַע ָּבֲעִמיָדה מּול ְּפֵני 

ָהֹרַע ּוְבַהְלָעָגתֹו. 

קריין 9

קריין 10
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מורדי גטו ורשה מובלים על ידי חיילים, מאי 1943.

 העמידה כנגד: להיות איש

מי ָהִאיׁש 

ֵני ָהרַֹע, ְלמּול ָהַאְכָזִרּיּות, ָהֶרַצח,  ְלמּול ּפְ
ָמָדה ּוְמִחיַקת ָהָאָדם,  ַהַהׁשְ
ְחָלט, ֵלב חֶֹסר ָהאוִֹנים ַהּמֻ ּבְ

ֵהן  ּבָ ְרֵכי ֲעִמיָדה ְוִהְתקוְֹממּות ׁשֶ ּלּו ּדַ ִהְתּגַ
ים ִויָלִדים, ים, ָנׁשִ ֲאָנׁשִ

הּוִדי ַוֲחִסיֵדי ֻאּמוֹת ָהעוָֹלם,  ֵני ָהָעם ַהּיְ ּבְ
ְמרּו ַעל ֶצֶלם ָהָאָדם.   ׁשָ

הספר המאה אלף 
“יום ראשון, 13 בחודש דצמבר 1942

היום הייתה בגטו חגיגה – הספר המושאל המאה אלף 
בספריית הגטו. באולם התיאטרון הייתה היום חגיגה. 
הלכנו מהלימודים. נישאו נאומים שונים, וגם הייתה תכנית 
אמנותית. הנואמים ניתחו את הקורא של הגטו. מאות 
אנשים קוראים בגטו. קריאת הספרים בגטו היא בשבילי 
התענוג הגדול ביותר. הספר קושר אותנו אל החופש, 
הספר קושר אותנו אל העולם. הספר המושאל המאה 
אלף הוא הישג גדול לגטו, והגטו רשאי להתגאות בכך...”

)מתוך יומנו של נער מווילנה מאת יצחק רודאשבסקי(

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

עמודים 27-24 בהגדת ההתכנסות

“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(

נזכור את אלה שבמעמקי התופת, בשעה של 
מחיקת האנושיות, התנגדו לרוע, עזרו לאדם 

במצוקה והעניקו לו מלחמם.

קריין 11

קריין 12

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(

קריין 13

קריין 14

נזכור את היחידים שאחזו ברובה, התנגדו ונאבקו 
בצורר הנאצי, הסבו לו אבדות והצילו חיי יהודים.

נזכור את אלו שהתנגדו לרשע ושמרו על חירות 
פנימית ועל צלם אנוש.
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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, סופרת, במאית וחוקרת. ראש צוות כתיבת ההגדה ל״התכנסות ליום 
השואה״.אביה היה איש העלייה השלישית. אמה של מיכל, רינה גוברין )רגה פוזר-

לאוב( שרדה את מחנות ההשמדה עם עשר נשים שהתארגנו כקבוצה )״העשיריה״( 
של תמיכה הדדית במחנות פלשוב, אושוויץ וברגן-בלזן, וכן בצעדת המוות. כל עשר 

הנשים שרדו. רינה כשורדים רבים, זכרה את השואה כמאבק על צלם האדם.

עמודים 8,9 בהגדת ההתכנסות

יזכור לחסידי אומות עולם 

ִיְזֹּכר ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֲחִסיֵדי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, 
ֲאֶׁשר ָׂשמּו ַנְפָׁשם ְּבַכָּפם ְלַמַען ַאֵחינּו ְוַאְחיֹוֵתינּו 

ִּנים ִּבְׁשנֹות ַהּׁשֹוָאה ַהִּנְרָּדִפים ְוַהְמֻעִ
ְוָהיּו ְּככֹוָכִבים ְמִאיִרים ַּבֲאֵפַלת ָהֶרַׁשע ָהרֹוֶבֶצת.

ֶאלּו ֶׁשִהְׁשִמיעּו קֹול ְּבֵעת ְּדָמָמה,
ֶׁשִהִּציעּו ִמְקָלט ְּבֵעין ַסֲעַרת ָהֶרַצח,

ֶאת ֶׁשָּסְמכּו נֹוְפִלים ְוהֹוִׁשיטּו ָיד, ָמזֹון ּוְלבּוׁש,
ְּגָבִרים ְוָנִׂשים,

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

ִ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. 

ּוָבַחְרתָּ ַּבַחִּיים 

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

ים ִמֵּביָתם, ִניּצֵלי ׁשֹוָאה ְוַהְמגָֹרׁשִ
ים ֵמָחָדׁש –  נּו ַחּיִ ּבָ ּבוֵֹרי ַהּיוְֹמיוֹם ׁשֶ ּגִ

ים.  ֵהם ִצּוּו ָלנּו ֶאת ַהַחּיִ

נזכור את אלה שאהבו, צחקו, התפללו, שרו ונאבקו 
לחיות; בכך הם התנגדו לרצון להשפילם ולהפכם 

לאבק אדם.

נזכור את שורדי השואה, את מי שביתם 
חרב ואת אלו שנעקרו מבתיהם ואף על פי 

כן צמחו מתוך החורבן ובנו חיים חדשים.

קריין 15

קריין 16

קריין 17

קריין 18

קריין 19

קריין 20

ִציל ֶנֶפׁש ַאַחת   ָּכל ַהמַּ
ְּכִאּלּו ִהִּציל עֹוָלם ּוְמלֹואֹו

נזכור את חסידי אומות העולם, בני דתות ועמים 
שונים, שעמדו נגד גזרת ההשמדה והצילו יהודים.

המשתתפים יוסיפו נרות לחסידי אומות העולם

קריין 21
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וזכרת כי עבד היית
קריאה משותפת

ָמד  ְ ְלַאַחר ֶׁשָאַמְרנּו ִקיָנה ַעל ַהּשׁ
ן  ְוַהֻחְרּבָ

ְרנּו ַעל ָהרַֹע  ּפַ ּסִ ּוְלַאַחר ׁשֶ
ֶנְגּדוֹ  ְוַעל ָהֲעִמיָדה ּכְ

ה: ָמה נּוַכל ִלְלמֹד ֲאַנְחנּו,  ַאל ַעּתָ ִנׁשְ
ו,  אן ְוַעְכׁשָ ּכָ

ַאְחָריּות? יַצד ִנְזּכֹר ּבְ ּכֵ

פעילות שיח משותף

כיצד נזכור באחריות? כיצד נהפוך את זכר 
מאורעות השואה לכח חיובי הפועל בחברה 

הישראלית?

לפניכם שישה משפטים. נבקש מכם לבחור 
משפט מעורר הזדהות ולחשוב עליו. נבקש 

 משלושה משתתפים לשתף אותנו במחשבות

אני זוכר/ת שהעם היהודי היה מפוזר, 
מפורר ונרדף וכיום עלינו לשמור עליו 

מאוחד.

אני זוכר/ת שיהודי אירופה וצפון אפריקה 
נרדפו והעולם סגר את שעריו. כיום 

עלינו לסייע לכל עם וציבור שיש ניסיון 
להשמידו.

אני זוכר/ת את העם היהודי חלש, מושפל 
ונרדף. כיום עלינו להיות חזקים ולשמור 

בעצמנו על עצמנו.

אני זוכר/תאת התפרצויות הרוע 
בעולם. אני זוכר/ת חברה שבה רצח 

הוא מעשה הוגן. עלינו לשמור עצמנו 
מפני הרוע האורב לכל אחד מאתנו; 

מפני שנאת האחר ואפליית האחר.

אני זוכר/ת את הלוחמים ואנשי 
ההצלה היהודית ואת הנאבקים כנגד 

מחיקת האדם בכל צורות ההתנגדות. 
זכרון זהה מחייב אותילהיאבק בהווה 

כנגד כל גילוי של מחיקת האדם.

אני זוכר/ת את גבורתם של חסידי 
אומות העולם ולוקח על עצמי לסייע 

לנרדפים באשר הם.

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

✤

✤

✤

✤

✤

✤
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סּות ּנְ ָמה ִהְתּכַ  ּתָ
וָֹאה ְוָהָאָדם.  יוֹם ַהּשׁ

נּו ִבים ְלִצּדֵ יט ָיד ַלּיוֹׁשְ  נוֹׁשִ
ה, ְוָנקּום. ּזֶ יט ֶזה ּבַ אוֹ ַנּבִ

ֲ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

קימה

עמודים 40 - 48 בהגדת ההתכנסות

שירה משותפת

רישום פליטים במחנה הפליטים “פורט אונטריו”, אוסווגו, ניו יורק. 1944. מעפילים על סיפון האנייה “חביבה רייק”, 1946. 

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

הגדת ה״התכנסות״ במלואה ומקורות נוספים לשיבוץ ב"התכנסות":

התכנסות ליום השואה - מכון שלום הרטמן 

hitkansut@shi.org.il - )ליצירת קשר )לאתר

זכויות יוצרים:
 © כל הזכויות שמורות למכון הרטמן ולצוות יוצרי ההתכנסות

© כל הזכויות על הטקסטים המצוטטים בהתכנסות שייכות למחברים, להוצאות הספרים ולאקו“ם © זכויות 
היוצרים על המבנה ועל הטקסטים המקוריים שבהתכנסות שמורות לצוות הכתיבה והעריכה


