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

 גברים וילדים.

 ר באשר הוא. כולנו ניצולי הגזרה. ח  ה על כל יהודי וכל ַאר  ז  ג  המוות שנ    גזרתנזכור את  

 נספר על קהילות היהודים שנדדו ונעקרו, ממזרח וממערב, מאירופה ומארצות ערב.

 ים,פ  ס  על הנ   הינ  נאמר ק  

 כרם. נדליק נר לז  

ם ל  ת הנפש של הלוחמים ואת המאבק לשמירה על צ  ומולו נעלה את מסירּו  ע  רו  יט ּב  נּב

ל ם ובקרב בקרב נשים גברים וילדים אדם עו  ת ה  י ֻאּמו  יד   .ֲחס 

ל ל  ה   יתם על גבורתם לבחור בחיים.רים מב  את ניצולי השואה ואת העקּו נ 

 עצמנו שאלות על חיינו כאן, היום, במדינת ישראל ואיך נזכור באחריות. נשאל את 

 נושיט יד זה לזה ונקום. 

 

מקור זה סוקר בלשון פיוטית את מהלך ההתכנסות, מונה את חלקיה ומדגיש את ההיבט המרכזי  

של כל חלק. במקור מודגשים פעלים המתארים את העשייה בהתכנסות: נזכור, נספר, נאמר קינה,  

יק נר, נהלל, נשאל, נושיט יד ונקום. המקור כתוב בלשון רבים ולמרות שהוא יוקרא על ידי נדל

 אדם אחד הרי שהוא מבטא את המהלך המשותף של כל הקהל.

 

2 . 

אנחנו דור ניצולי השואה הולכים ומתמעטים. בעוד שנים לא רבות לא יהיה עוד על  

רּוכל להעיד: "אני זוכר את מה שאירע בשואה". כדור הארץ אדם שיּו ת  ו  רק ספרי  י 

אז יהפוך זיכרון השואה מגורל    זיכרונות ומחקר, תמונות וסרטים, ועדויות ניצולים. או  

כפוי, החתום בבשרנו ובנשמתנו, לייעוד היסטורי שעל האנושות ועל הדורות הבאים 

ת לשאת באחריות  ק  צ  הּותבו תוכן ל   .ּומ 

 

בשיתוף מנהל  צבי גיל, ראול טייטלבאום, ישראל גוטמן ואלו נכתבו על ידי ניצולי השואה    דברים

. הם מבטאים את קריאתם של אחרוני ניצולי השואה כלפינו וכלפי הדורות  אבנר שלויד ושם, 

הבאים. הם קוראים לנו להתייחס לזיכרון השואה כאל ייעוד היסטורי וכאל אחריות המוטלת  

 עלינו. 

 



3. 

 קולות הזוכרים 

רו תתפילות,   וטקסי זיכרון נערכו בעיצומה של השואה ולאחריה. ֲעצ 

יהמסורת הזיכרון נמשכת עד היום; אנו   שרשרת.ּב   חּול 

 

פסקה קצרה זו באה לתאר את חשיבות זיכרון השואה שעלתה כבר במהלכה. אף אנו המשתתפים 

 : דבריה של דוניה רוזןבהתכנסות ממשיכים וזוכרים. נמשיך ונקרא את 

 

חסרה אני מילים, אבל מוכרחה אני לכתוב, מוכרחה. רוצה אני לבקשכם שלא תשכחו 

כ ם את המתים. רוצה אני להתחנן בפניכם  ש  ק  ב  מּו בכל לשון של בקשה ּול  ק  נ  ת  את ש 

נּו ת  מ  ק  ה    -. רוצה אני שתקימו יד לנו  נ  ב  צ  לם יּון שיראה אותו העושתגיע עד השמים, צ  מ 

מאמינה אני באמונה  כי ש ולא מאבן, אלא ממעשים טובים. י  ש  פסל לא מ   -כולו 

ה שלמה, שרק  ב  צ   עשויה להבטיח לכם ולילדיכם עתיד טוב יותר.  אתכזמ 
 

נכבשה על ידי הגרמנים ורוב תושביה  דוניה הייתה בת שתיים עשרה כשהעיירה בפולין בה נולדה  

ביער ולאחר מכן הוסתרה בביתה של איכרה פולנייה.  היהודים נרצחו. דוניה ברחה, הסתתרה

היא דורשת מהזוכרים לבנות "מצבה ממעשים טובים",    1943בדברים אלו שכתבה ביומנה בשנת  

 להפוך את זכר הזוועות למעשים חיוביים. 

 

 

בקהילות  חיים  בטרם נעסוק בהשמדת הקהילות היהודיות בשואה ניזכר באזכרה את היהודים בתפוצותיהם":   .1

נזכיר גם את   ניזכר באלו עליהם אנו מקוננים. .במקומות רבים בעולם במשך מאות שניםהשונות שהתקיימו 

 קהילות היהודים שלא נפגעו במהלך השואה אך ניסו ככל יכולתם לסייע לאחיהם שבמצוקה. 

השפה האנושית אינה יכולה לתאר את הרצח הגדול של השואה  ":וגם אם אין לי מילים" .2

  ם לקונן עליה קשה. דברים אלו מבטאים את הקושי של הקהל לנסח את רגשותיו. וג

": שיר זה בא לתת לנו מושגים בתוך התופעה הקשה לניסוח ולהזכיר על אלה אני בוכייה " .3

( שבא גם בקינות על חורבן א טזחלק קטן מהסבל. הוא מבוסס על הביטוי ממגילת איכה )

שג הרחב "שואה" כולל בתוכו מיליוני סיפורים חיים  בית המקדש. השיר מזכיר לנו שהמו

שבן יום אבדו והפכו לסיפורים מטילי אימה. הצער שלנו הוא על הסבל והאכזריות ובה 

 בשעה הוא על עולם שלם שחרב.

": שלמה ברזניץ הוא פסיכולוג ישראלי שנולד בסלובקיה וכילד תאר לך טור של אנשים" .4

יו אלו הוא מעניק משמעות למספר שישה מיליון. בתקופת השואה הוסתר במנזר. בדבר



אין מדובר במסר כמעט אינסופי וקשה להבנה אלא מדובר בטור של אנשים, טור הכולל 

יהודים רבים ומגוונים ועובר במעגליות בין ארץ ישראל לשערי אושוויץ. לטור המעגלי ישנה 

בר. כשאנו מדמיינים משמעות היסטורית והוא עובר דרך בירות התרבות האירופית של הע

 טור זה אנו רואים פרטים, בני אדם, ובו בזמן רואים את האינסופיות של הרצח. 

עדותו של יעקב מראה את מחיקת האדם (: 17"תחילה היינו חייבים לפשוט" )יעקב, בן  .5

  במחנות העבודה ואת הפיכתו למספר. מחיקת האדם באה כצעד מקדים לרצח הפיזי.

שירו של לאונרד כהן ממחיש את "כל מה שיש לדעת על אדולף אייכמן", לאונרד כהן:  .6

הרעיון שקרא הקהל במשותף: אדולף אייכמן, האחראי הישיר למותם של מיליוני בני אדם, 

והמתואר פעמים רבות כמפלצת, היה ביסודו אדם רגיל בעל גוף אנושי רגיל. לאונרד כהן 

אולי היה לנו קל לו היה מדובר ביצור מעוות ומפחיד או שואל אותנו "למה ציפיתם?". 

בטירוף מתפרץ; העובדה שמדובר באדם נורמאלי וממוצע הופכת למאיימת  יותר מהדמות 

 של השד המטורף.

": אחת הדרכים להתמודד עם רוע ועם סבל הוא ההומור. הבדיחה היטלר הזועםה: "בדיח .7

ת ונותנת לחלש אפשרות לחוש עליונות הופכת את המציאות המפחידה והמאיימת למגוחכ

על מושא הבדיחה.  במהלך השואה היו רגעים בהם צחקו יהודים וסיפרו בדיחות זה לזה. 

גם לאחר השואה המשיכו בדיחות שואה שתפקידן שונה אך דומה: עשורים לאחר השואה 

 הן מאפשרות לנו להפוך את זיכרון הרוע מאיום נפשי משתק לאתגר שבשליטתנו. אחד

 המשתתפים יקרא את ההקדמה הקצרה ואת הבדיחה.

שיר זה מתאר את גבורתם של אלו שבשיא השפל אנושי גילו  : פני הרוע..."  מול "מי האיש, ל  .8

גבורה והתקוממו בדרכים שונות כנגד האכזריות הנאצית. כנגד הרוע המוחלט היו שגילו  

 אומץ ותושייה ונלחמו על צלם האדם.  

ם אלו לקוחים מיומנו של יצחק רודאשבסקי שבזמן השואה היה ": דבריהספר המאה אלף" .9

נער בעיר ווילנה. הדברים מתארים חגיגה שהתקיימה בגטו ווילנה לכבוד השאלת הספר 

בשעה שרוב תושבי הגטו   1942המאה אלף מספריית הגטו. החגיגה נערכה בדצמבר שנת  

מרד נגד הדיכוי כבר נרצחו. מהדברים עולה שקריאת הספרים בגטו הייתה מעין 

 וההשפלה. ההמונים שקראו ספרים ברחו לרגע מאימת החיים בגטו וזכו ברגעי שפיות.

מפקד הארגון היהודי הלוחם  מרדכי אנילביץ' היה : "מכתבו האחרון של מרדכי אנילביץ'"  .10

. ארגון קטן זה הצליח להסב לצבא הגרמני אבדות והפסיקו למספר ימים את  במרד גטו ורשה

ודים להשמדה. דבריו של אנילביץ' נכתבו כשבועיים לפני שנרצח בעודו מסתתר  משלוחי היה

בבונקר עם חבריו. נראה שאנילביץ' ידע שמותו קרוב אך הוא הולך אליו בראש זקוף. הוא  

זכה לפקד ולקחת חלק בהתנגדות ונקמה בגרמנים. התנגדות צבאית של יהודים התקיימה  

 ליחידות פרטיזנים. בגטאות שונים ובקרב יהודים שהצטרפו



": יהודים רבים ששרדו את הרדיפות בתקופת השואה ניצלו חסידי אומות העולםלזכור י" .11

בזכות לא יהודים. כעשרים ושישה אלף בני אדם מרחבי העולם עשו מעשה והצילו יהודי 

אחד או יהודים רבים. הם עשו זאת כנגד החוק ובמקומות מסוימים אף הסתכנו בעונש 

ת אך במרבית המקרים היו מוות על מעשי גבורתם. לעתים היו אלו פוליטיקאים או אנשי ד

אלו אנשים פשוטים שברגע גורלי בחרו לשמור על צלם האדם. תפילת ה"יזכור לחסידי 

אומות העולם" נכתבה על ידי רני יגר שאמו, הרצלינה יגר, נולדה בסופיה בירת בולגריה 

בעצם ימי השואה וניצלה עם שאר יהודי בולגריה על ידי העם הבולגרי. בעידודם של אנשי 

ת ופוליטיקאים מחו הבולגרים כנגד שליחת יהודי המדינה להשמדה וסיכלו את המזימה ד

 הגרמנית.

": המקור האחרון שעוסק בהתנגדות והעמידה כנגד איך לקום ...ואחריובחרת בחיים. " .12

האימה מתייחס לגבורתם של אלו ששרדו את התופת או נעקרו מבתיהם ובנו מחדש את 

מעפילים ולעתים קפחו בהן את חייהם, אלו שנכלאו במחנות חייהם. אלו שנדדו בספינות 

קפריסין, אלו שישבו במעברות. גבורתם של אלו מלמדת אותנו את המשמעות העמוקה 

 בבחירה בחיים ובהתחדשות.
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