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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. 

עמודים 9,8 בהגדת ההתכנסות

נפתח את ההתכנסות בשירה משותפת

נאמר יחד, כל אחד לעצמו: 

 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 
היסטורי שעל  לייעוד  ובנשמתנו,  כפוי, החתום בבשרנו 
האנושות ועל הדורות הבאים לשאת באחריות לצקת בו 

תוכן ומהות...” 

)מתוך מנשר ניצולי השואה(

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

השואה: ההשפעות האתיות והמוסריות לאנושות”. 

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

ָבִרים ִויָלִדים. ים, ּגְ ה ִמיְליוֹן ָנׁשִ ׁשָּ ׁשִ

ָמד  ְ ֵזַרת ַהּשׁ ִנְזּכֹר ֶאת ּגְ

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

ר הּוא ַאֵחר –   ֲאׁשֶ ל ָאָדם ּבַ ּכָ

ָמד.  ְ ֵזַרת ַהּשׁ נּו ִנּצוֵֹלי ּגְ ּלָ ּכֻ

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

ה ּוֵמַאְרצוֹת ֲעָרב.  ֲעָרב, ֵמֵאירוֹּפָ ְזָרח ּוִמּמַ ִמּמִ

ים, ְסּפִ נֹאַמר ִקיָנה ַעל ַהּנִ

ַנְדִליק ֵנר ְלִזְכָרם. 

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

ִמיָרה ַעל ֶצֶלם ָאָדם  ְ ּומּולוֹ ַנֲעֶלה ַעל ֵנס ֶאת ַהּשׁ

ָבִרים ִויָלִדים  ים, ּגְ ֶקֶרב ָנׁשִ ּבְ

י ֻאּמוֹת ָהעוָֹלם,  ּוְבֶקֶרב ֲחִסיֵדֵ

ל ָהֲעקּוִרים,  יָמה ׁשֶ בּוַרת ַהּקִ ל ֶאת ּגְ ּוְנַהּלֵ

ֵלָטה. ֵאִרית ַהּפְ ים ּוׁשְ גָֹרִשׁ ַהּמְ

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

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

יט ָיד ְוָנקּום.  נוֹׁשִ

רוֹן ּוְלַאְחָריּות.  סּות זוֹ ְלִזּכָ ּנְ ֵהא ָלנּו ִהְתּכַ ּתְ

קריאת יחיד

אם נוכח בהתכנסות ניצול שואה, 
הוא או היא יוזמנו לקרוא את 

מנשר ניצולי השואה
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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

נאמר יחד, כל אחד לעצמו:

“חסרה אני מילים, אבל מוכרחה אני לכתוב, מוכרחה, רוצה 
אני לבקשכם שלא תשכחו את המתים. רוצה אני להתחנן 
בפניכם ולבקשכם בכל לשון של בקשה שתנקמו את נקמתנו.” 
“רוצה אני שתקימו יד לנו – מצבה שתגיע עד השמים, ציון 
שִיראה אותו העולם כולו – פסל לא משיש ולא מאבן, אלא 
ממעשים טובים, כי מאמינה אני באמונה שלמה, שרק מצבה 

כזאת עשויה להבטיח לכם ולילדכם עתיד טוב יותר.”  

)מיומנה של דוניה רוזן, 23 ביוני 1943(

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

העולם ביד ושם. 

“אויבנו האכזר ביקש לכלות כל זרעינו חלילה, ולא כהמן 
יש”ו ]יימח שמו וזכרו[ שלא זכה לעשות אף מעט מחפצו 
ורצונו ביהודים, בימינו אלה היטלר יש”ו כבר לקח תחת ידו 
כמעט כל יהודי אירופה והצליח בהריגת כחמישה מליונים 

מבני עמנו...”  

)מתוך מגילת המלחמה וישראל מאת יצחק הלוי(

המגילה חוברה בקזבלנקה שבמרוקו לפני סיום המלחמה, בשנת תש”ה )1945(. 
צפון  יהודי  נס הצלתם של  ומתארת את  מגילת אסתר  כתובה בתבניתה של  היא 

אפריקה בידי בנות הברית, ואת האסון שפקד את יהדות אירופה. 

קולות הזוכרים

ְוִנְזּכֹר ֶאת ּדוֹרוֹת ַהּזוְֹכִרים: 

ָרֵאל ֶנֶעְרכּו  ָכל ְקִהּלוֹת ִיׂשְ ּבְ

רוֹן –  ִפּלֹות, ֲעָצרוֹת ְוִטְקֵסי ִזּכָ ּתְ

וָֹאה,  ל ַהּשׁ ְבִעּצּוָמּה ׁשֶ

ַמֲחנוֹת ָהֲעקּוִרים,  ְלָחָמה, ּבְ תֹם ַהּמִ ּבְ

ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיׂשְ ֲעָבר, ּבְ ַמֲחנוֹת ַהּמַ ְוּבְ

פּוצוֹת.  ּוַבּתְ

ֶכת ַעד ַהּיוֹם;  רוֹן ִנְמׁשֶ ּכָ ָמסֶֹרת ַהּזִ

ֶלת. ְלׁשֶ ַ ּשׁ ָאנּו ֻחְלָיה ּבַ
קריאת יחיד
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חתונה יהודית בבבית המשפט בווטרפורד, אירלנד. ספטמבר 1901

עמודים 8,9 בהגדת ההתכנסות

ָבִרים ְוַטף,  ים, ּגְ ָרה ֶאת ֲאבוֵֹתינּו ְוִאּמוֵֹתינּו, ָנׁשִ ֶאְזּכְ

יִבים,  פוֹת ְוַהּנִ ל ַהּשָׂ ּדוְֹבֵרי ּכָ

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

ִמיַרת ִמְצווֹת,  ל ֱאמּוָנה ּוׁשְ ים ׁשֶ ַחּיִ

ְלמּוד ּתוָֹרה,  ל ּתַ ים ׁשֶ ַחּיִ

ּיּוט ּוָמסֶֹרת,  ל ּפִ ים ׁשֶ ַחּיִ

ל ִנּגּון ּוְסעּודוֹת ַחג,  ים ׁשֶ ַחּיִ

ל ַעְרבּות ֲהָדִדית ְוֶעְזָרה, ים ׁשֶ ַחּיִ

ָלה ּוְמָלאָכה,  ְלּכָ ל ּכַ ים ׁשֶ ַחּיִ

נּות,  ע ְוָאּמָ ל ַמּדָ ים ׁשֶ ַחּיִ

ּקּון ֶחְבָרה,  ל ִתּ ים ׁשֶ ַחּיִ

ל ִיּצּור ִויִציָרה, ים ׁשֶ ַחּיִ

ִפּלוֹת ְלִציוֹן,  ל ּתְ ים ׁשֶ ַחּיִ

ים –  ַחּיִ

ד ְלִקּיּוֵמנּו. ּסָ ֵהם ַהּמַ

פּות  ּתָ סּות זוֹ ְלׁשֻ ּנְ ְהֶיה ָלנּו ִהְתּכַ ּתִ

ָרֵאל ל ְקִהּלוֹת ִיׂשְ ׁשֶ

ַחת ָהָאָדם ּפַ ל ִמׁשְ ְוׁשֶ

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 ֻהְכֲחדּו 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.

נשיר יחד שיר מהווי הקהילות 

נאמר יחד, כל אחד לעצמו:
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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.  ַעל ָאָדם ְוַחּיָ

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

אבל אני מניחה שהוא חל גם עלינו.” 

)מתוך יומנה של אווה הימאן(

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

לאושוויץ ונרצחה שם. 

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(

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

איומות. המוות היה יותר טוב מאשר חיים.”

)עדותו של חיון חיון(

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

ושם בשנת 1995, הוא מתאר את החוויות הקשות שחוו היהודים במחנה. 

נאמר יחד, כל אחד לעצמו:

קינה: על אלה אני בוכיה

ים ְוַגם ִאם ֵיׁש ָלְך ְמַעט, ְוַגם ִאם ֵאין ִלי ִמּלִ

ָפה,  קֶֹצר ׂשָ קֶֹצר ָיֵדינּו, ּבְ ְבּ

א ֶאת ְקֵצה ָקֵצהּו  ְנַבּטֵ

ְדָעה ָהֱאנוֹׁשּות.  ּיָ דוֹל ׁשֶ ל ָהֶרַצח ַהּגָ ׁשֶ

ּסּוִרים,   ם ַהּיִ ָפֵתינּו ַרק ְמַעט ִמּיַ ֵאֶלם ׂשְ יר ּבְ ַנְזּכִ

ָפה.  ֶעֶבר ְלָכל ׂשָ ּמֵ ֶאת ָמה ׁשֶ

קריאת יחיד

קריאת יחיד
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מוזיקאים יהודים ברוהטין, אוקראינה. 1912

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 8,9 בהגדת ההתכנסות

יָנה ם ֶאת ַהּקִ ְנַסּיֵ
ִתיָקה  ׁשְ ּבִ

ִיְזֹּכר 

ִיְזּכֹר ֱאלִֹהים 

ֵני ִיְשָׂרֵאל,  מוֹת ֲאֵחינּו ּבְ ֶאת ִנׁשְ

וָֹאה ְוִגּבוֶֹריָה,  ַחְלֵלי ַהּשׁ

ה ִמיְליוִֹנים  ָ ּשׁ מוֹת ׁשִ ִנׁשְ

ים,  רּו ַחּיִ הּוְמתּו ְוֶנֶהְרגּו ְוֶנְחְנקּו ְוִנְקּבְ ׁשֶ

ְחְרבּו.  ּנֶ ְוֶאת ְקִהּלוֹת ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ

ִיְזּכֹר ֱאלִֹהים

ֶאת ֲעֵקַדת 

ָרֵאל  י ִיׂשְ ַאר ְקדוֹׁשֵ ׁשְ

ְוִגּבוָֹריו 

ִמיֵמי עוָֹלם, 

ִעיִמים  ֱאָהִבים ְוַהּנְ ַהּנֶ

יֶהם ּוְבמוָֹתם לֹא ִנְפְרדּו.  ַחּיֵ ּבְ

בוָֹתם,  ּכְ לוֹם ַעל ִמׁשְ ׁשָ ָינּוחּו ּבְ

ְונֹאַמר ָאֵמן.
חיילים גרמנים מרכזים תושבים יהודים באושוויינצ’ים, פולין. 1941

יהודים חסרי בית לאחר הפרעות בסלוניקי, יון. 1931.

בית הכנסת הגדול בלודמיר, ווהלין, אוקראינה. צולם בין השנים 1924-1921.
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מורדי גטו ורשה מובלים על ידי חיילים, מאי 1943.

עמודים 27-24 בהגדת ההתכנסות

נאמר יחד, כל אחד לעצמו:

קריאת יחיד

“יש לנו אשליה שהקו בין רע לטוב הוא בלתי 
עביר. בצד אחד ניצבים האנשים הרעים ובצד 

השני, הטוב, אנו ומשפחותינו וחברים. מחקרים 
פסיכולוגיים מראים שזו אשליה. הקו בין טוב לרע 

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

התרבותית.”
)פיליפ זימברדו בריאיון לכלכליסט, 18.3.2010(

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

שישה ימים, כשהדברים יצאו מכלל שליטה.  

י ְלָפֶניָך ַהּיוֹם ֶאת  “ְרֵאה ָנַתּתִ
ֶות  ים ְוֶאת ַהּטוֹב, ְוֶאת ַהּמָ ַהַחּיִ

ים” ַחִיּ ְוֶאת ָהָרע... ּוָבַחְרָתּ ַבּ
)דברים ל טו( 

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. 

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

ֲעׂשה  ּנַ ִסיִכיַאְטִרי ׁשֶ ה: ְבִאְבחּון ּפְ ֻעְבּדָ
ל ָהֵאס ֵאס י ְיִחידוֹת ַהִחּסּול ׁשֶ ְלַאְנׁשֵ

ל  ְרג, ָכּ ֵטי ִניֶרְנּבֶ ּפְ ֶרת ִמׁשְ ִמְסֶגּ ּבְ
ְבָדִקים ִנְמְצאּו נוְֹרָמִלים.  ַהּנִ

הרוע
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עמודים 8,9 בהגדת ההתכנסות

 העמידה כנגד: להיות איש

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

נאמר יחד, כל אחד לעצמו:

מי ָהִאיׁש 

ֵני ָהרַֹע, ְלמּול ָהַאְכָזִרּיּות,  ְלנוַֹכח ּפְ
ָמָדה ּוְמִחיַקת ָהָאָדם,  ָהֶרַצח, ַ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

נשיר יחד: מי האיש

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

)אהרן אפלפלד(

נקרא ברצף כל אחד בית 

ַ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(

הספר המאה אלף 
“יום ראשון, 13 בחודש דצמבר 1942

אלף  המאה  המושאל  הספר   – חגיגה  בגטו  הייתה  היום 
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(

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

עמודים 8,9 בהגדת ההתכנסות

נאמר יחד, כל אחד לעצמו:

המשתתפים יוסיפו נרות לחסידי אומות העולם

יזכור לחסידי אומות עולם 

ִיְזֹּכר ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֲחִסיֵדי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, 
ֲאֶׁשר ָׂשמּו ַנְפָׁשם ְּבַכָּפם ְלַמַען ַאֵחינּו ְוַאְחיֹוֵתינּו 
ִּנים ִּבְׁשנֹות ַהּׁשֹוָאה ת”ש–תש”ה ַהִּנְרָּדִפים ְוַהְמֻעִ
ְוָהיּו ְּככֹוָכִבים ְמִאיִרים ַּבֲאֵפַלת ָהֶרַׁשע ָהרֹוֶבֶצת.

ֶאת ֶׁשִהְׁשִמיעּו קֹול ְּבֵעת ְּדָמָמה,
ֶאת ֶׁשִהִּציעּו ִמְקָלט ּוְתעּוַדת ַחִּיים ְּבֵעין ַסֲעַרת 

ָהֶרַצח,
ֶאת ֶׁשָּסְמכּו נֹוְפִלים ְוהֹוִׁשיטּו ָיד, ָמזֹון ּוְלבּוׁש,

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

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

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

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

ְוֹטַהר ִלָּבם, ִיְצרֹור ֱאֹלִהים ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֶאת 
ִנְׁשמֹוֵתיֶהם, ְוִיְתַקֵּים ָּבֶהם ּוָבנּו ַהָּכתּוב: “ַּכֲעבֹור 
סּוָפה ְוֵאין ָרָׁשע, ְוַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם”   )משלי י 

כה(.

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

ּוָבַחְרתָּ ַּבַחִּיים 

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

ֵלָטה,  ֵאִרית ַהּפְ ים ּוׁשְ ֲעקּוִרים, ְמגָֹרׁשִ
ים ֵמָחָדׁש –  נּו ַחּיִ ּבָ ּבוֵֹרי ַהּיוְֹמיוֹם ׁשֶ ּגִ

ים.  ֵהם ִצּוּו ָלנּו ֶאת ַהַחּיִ

אחד המשתתפים יקרא:

נשיר לסיום שיר של עמידה כנגד

שיר הפרטיזנים / הירש גליק

י ָהַאֲחרֹונָה, ְרִכּ אַמר: ִהנֵּה ַדּ ֹּ אל נָא ת
ֵמי ָהֲענָנָה. ירּו ְשׁ ֶאת אֹור ַהּיֹום ִהְסִתּ

זֶה יֹום נְִכַסְפנּו לֹו עֹוד יַַעל וְיָבֹוא,
ה! ֹּ ּוִמְצָעֵדנּו עֹוד יְַרִעים: ֲאנְַחנּו פ

י ָהַאֲחרֹונָה ְרִכּ אַמר: ַדּ ֹּ ן ַאל נָא ת ַעל ֵכּ
ֵמי ָהֲענָנָה. ירּו ְשׁ ֶאת אֹור ַהּיֹום ִהְסִתּ

זֶה יֹום נְִכַסְפנּו לֹו עֹוד יַַעל וְיָבֹוא,
ה! ֹּ ּוִמְצָעֵדנּו עֹוד יְַרִעים: ֲאנְַחנּו פ

 ,)1944-1922( גליק  הירש  בידי   1943 במאי  ביידיש  נכתב  הפרטיזנים  שיר 
ותורגם לעברית בידי המשורר אברהם שלונסקי. גליק היה אסיר יהודי צעיר בגטו 
וילנה, וכתב את השיר לזכרם של לוחמי מרד גטו ורשה. השיר התפשט בקרב 

קבוצות הפרטיזנים והפך לסמל ההתנגדות ההרואית לרדיפת הנאצים.

ִציל ֶנֶפׁש ַאַחת   ָּכל ַהמַּ
ְּכִאּלּו ִהִּציל עֹוָלם ּוְמלֹואֹו 

ִנְזּכֹר ֶאת ֲחִסיֵדי ֻאּמוֹת ָהעוָֹלם, 
ים ׁשוִֹנים,  תוֹת ְוַעּמִ ֵני ּדָ ּבְ

יטּו ָיד,   ֶגד ְוהוֹׁשִ ּלֹא ָעְמדּו ִמּנֶ ׁשֶ
ֵהם ָלנּו מוֵֹפת ְלרּוַח ָהָאָדם.    

עדות
נזמין עד או עדה לספר את סיפורם.

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

התקוה

וזכרת כי עבד היית

עמודים 40 - 48 בהגדת ההתכנסות

נאמר יחד, כל אחד לעצמו:

ן  ָמד ְוַהֻחְרּבָ ְ ּקוַֹנּנּו ַעל ַהּשׁ ְלַאַחר ׁשֶ
ְ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

נושאים לדוגמה:

- היחס לחלשים בחברה 
- ההדרדרות אל הרוע

- העמידה בנגד
- הזהות היהודית ושותפות הגורל היהודית

- האמונה

קימה
נושיט יד ליושבים לצדנו או נביט זה בזה, ונקום

וָֹאה ְוָהָאָדם.  סּות יוֹם ַהּשׁ ּנְ ָמה ִהְתּכַ ּתָ

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

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

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

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

הפעלה:

 משתתפי ההתכנסות מוזמנים להרהר ולדון
כיצד “לזכור באחריות”

הדיון יתנהל בין השכנים למעגל ההתכנסות או 
בדיון כללי. הנושאים יבחרו על ידי המשתתפים

ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, רּוְך ַאּתָ  ּבָ
יוֵֹצר ָהָאָדם.
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מחלקת הטקסים

הנחיות לעריכת 'התכנסות ליום השואה'

 ההתכנסות נערכת עם עשרה עד שלושים משתתפים. ניתן לערוך התכנסות גם בקהל רחב. 

ההתכנסות נמשכת בין ארבעים דקות עד שעה וחצי. 

 ההתכנסות נערכת במעגל )או מספר מעגלים, זה בתוך זה(. במרכז נמצא טס עם נרות 
וגפרורים. )את הנרות ניתן להחליף בפתקים שיודבקו על "לוחות זיכרון"( 

כל משתתף מקבל הגדה, ממנה יקרא במהלך הטקס. מומלץ להכין מראש הגדות על 
הכסאות שבמעגל. 

המנחה י/תבחר מראש את הקטעים שי/תרצה להוסיף למהלך ההתכנסות. יש אפשרות 
לחלק למשתתפים קטעים לפני הטקס, ולהכין אותם מראש לקריאה שלהם.

המנחה י/תבחר את השירים. את השירה יכול/ה ללוות נגן/ית, או "פליי ליסט" מהאינטרנט.

המנחה י/תנהל את ההתכנסות על פי פרקי ההגדה מה"זימון" ועד ה"קימה". 
ההתכנסות מתנהלת בין קריאה משותפת בקול רם את הקטעים המסומנים, ובין קריאה של 

יחידים )הקוראים יכולים להתכונן מראש(. 

בקטעי ההפעלה המנחה יפנה אל כל אחד/ת מהמשתתפים.

ניתן לכלול ב"התכנסות" עדות אישית. בפתיחה או במקום המיועד. מומלץ לסכם מראש עם 
העד/ה את אורכה )מומלץ: כשבע עד עשר דקות(.

הדיון כיצד "לזכור באחריות", ייערך בהנחיה ובמשותף, או בשיחה חופשית של המשתתפים 
עם היושבים לצידם. יש לקבוע את כללי הדיון אך מומלץ לתת למשתתפים מרחב שיחה 

פתוח.

ההתכנסות נערכת במעגל של פתיחות ואינטימיות, קשב ושותפות. 

ה"התכנסות" ליום השואה היא מעגל זיכרון חוויתי ואישי שעורכים משתתפים פעילים. 
רבוי הקולות של נספים וניצולים מעדות ומהשקפות שונות פרוש על פי כל אחד מדפיה של 

ה"התכנסות", אליהם מצרפים המשתתפים את קולם, את זיכרונותיהם ואת מחשבותיהם 
כביטוי רב פנים של שותפות גורל ואחריות. 

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

ה"התכנסות" היא הזמנה עבור כל אחד ואחת מאתנו לקחת חלק ביצירת הזיכרון החי. 

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
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הגדות:
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הפעלה:
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