
פ"הצעה לטקס יום השואה תש

"ערבות הדדית בתקופת השואה"בסימן 

בית הספר  את יום הלוח/ברמת כיתה, בדרך וירטואלית, לקראת ימי הלאום הקרבים חשוב שנמצא את הדרך לציין* 



יהודים מצילים יהודים בתקופת  , השנה יום הזיכרון לשואה ולגבורה הינו בסימן ערבות הדדית:קריין

.השואה

בשנים האחרונות הולכים ונחשפים עוד ועוד מקרים שבהם יהודים באירופה הכבושה פעלו למען הצלתם 

.  של יהודים אחרים

במציאות של המדיניות הרצחנית שיישמו הנאצים היה מתבקש שאנשים ימקדו את מעט האנרגיה וכוחות  

.  הנפש בהישרדותם האישית

,  תמיכה וניסיונות  להציל לא רק בני משפחה, סיוע,  ואף על פי כן נתגלו לא מעט מקרים של גילוי עזרה

.אלא יהודים נוספים, חברים ומכרים

.העוז והגבורה של יחידים וקבוצות בתוך הציבור היהודי, מעשיהם מלמדים  על תעצומות הנפש

.  סיכנו את עצמם ולא חדלו מלהתאמץ למען אחיהם היהודים, יהודים שגם במציאות קיצונית באכזריותה

".כל ישראל ערבים זה בזה"מעשיהם ונחישותם מאירים באור נוסף את דברי הגמרא 



:ס"דבר מנהל ביה

.  כל מוסד חינוכי יצרף את דברי הפתיחה הרלוונטיים



ִנְשמֹות ֵשש ֵמאֹות ְרָבבֹות ַאְלֵפי  , ְוִגבֹוֶריהַחְלֵלי ַהּשֹוָאה , ִיְזּכֹור ֱאלֹוִהים ֶאת ִנְשמֹות ֲאֵחינו ְבֵני ִיְשָרֵאל

.ְוֶאת ְקִהיּלֹות ַהּקֹוֶדש ֶשֶנְחְרבּו ַעל ְקדּוַשת ַהֵּשם, ֶשהּוְמתּו ְוֶשֶנֶהְרגּו ְוֶשֶנְחְנקּו ְוֶשִנְקְברּו ַחִיים, ִיְשָרֵאל

קָדָתם ִעם ֲעֵקַדת ְשָאר ְקדוׁשי ִיְשָרֵאל  ִמיֵמי עֹוָלם ְוִיְצרֹור ִבְצרֹור ַהַחִיים ְוִגבֹוָריוִיְזּכֹור ֱאלֹוִהים ֶאת ֵעֲ

.  ֶאת ִנְשָמָתם

.  ַהֶנֱאָהִבים ְוַהְנִעיִמים ְבַחֵייֶהם ּוְבמֹוָתם לֹא ִנְפָרדו

ְונֹאַמר ָאֵמןִמְשָּכבֹוָתםָינּוחּו ְבָשלֹום ַעל 

(נוסחים לבחירה2)יזכור לזכר קורבנות השואה 



, את בתי העיר ואת בתי הכפר,  נזכור את אחינו ואחיותינו

,  את רחובות העיירה שסאנו כנהרות

,ואת הפונדק הבודד עלי אורח

,את הישיש בקלסתר פניו 

.את האם בסודרה

,את הנערה בצמותיה

.  את הטף את הטף

, את אלפי קהילות ישראל על משפחות האדם

את כל עדת היהודים  

.  אשר הוכרעה לטבח על אדמת אירופה מידי הכורת הנאצי

.את האיש שזעק פתאום ובזעקתו מת 

.שחבקה את תינוקה אל ליבה וזרועותיה צנחוהאשהאת 

. את התינוק שאצבעותיו מגששות אל פיטמת האם והיא כחולה וצוננת

.את הרגליים שביקשו מפלט ולא היה מנוס עוד, את הרגליים

, האגרוף שחפן את הברזל, ואת שקפצו ידיהם לאגרוף

. הייאוש והמרד, הברזל שהיה לנשק החזון

. והם ברי הלבב

.העיניים פקוחיוהם 

.  והם שהשליכו נפשם מנגד וידם קצרה מלהושיע

.נזכור את היום

.את היום בצהריו

,  את השמש שעלתה על מוקד הדמים

.  את השמים שעמדו גבוהים ומחרישים

.  נזכור את תלי האפר אשר מתחת לגנים הפורחים

,יזכור החי את מתיו 

.כי הנה הם מנגד לנו

.הנה ניבטות עיניים סביב סביב 

.אל דומי לנו עדי יהיו חיינו ראויים לזכרם, ואל דומי

אבא קובנר/ נזכור



.ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ַבְמרֹוִמים

ַדַין ַאְלָמנֹות ַוֲאִבי ְיתֹוִמים

.ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַעל ַּכְנֵפי ַהְשִכיָנה

ְבַמֲעלֹות ְקדֹוִׁשים ּוְטהֹוִרים ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע ְמִאיִרים ּוַמְזִהיִרים

, ֶׁשֶנֶהְרגּו.ָוָטף, ָנִׁשים, ֲאָנִׁשים, ְבֵני ִיְשָרֵאלִרְבבֹותַאֵחינּו ְוַאְחיֹוֵתינּו ִרְבבֹות ַהִמְליֹוִניםְלִנְׁשמֹות ֵׁשֶׁשת 

נֹות ִביֵדי ַהָנאִצים  , ֶׁשֶנְחְנקּו, ֶׁשִנְשְרפּו, ֶׁשִנְׁשֲחטּו ֶׁשִנְטְבעּו ְוֶׁשִנְקְברּו ַחִיים ְוֶׁשהּוְמתּו ְבָכל ִמיֵני ִמיתֹות ְמׁשֻׁ

.ִנְׁשמֹוֵתיֶהםְלִעּלּויַבֲעבּור ֶׁשָאנּו ִמְתַפְּלִלים .ְוֶׁשָהְלכּו ְלעֹוָלָמם ַעל ִקדּוׁש ַהֵשם!ְועֹוְזֵריֶהם

ְבַגן ֵעֶדן ְתֵהא  .ָלֵכן ַבַעל ָהַרֲחִמים ַיְסִתיֵרם ְבֵסֶתר ְּכָנָפיו ְלעֹוָלִמים ְוִיְצרֹור ִבְצרֹור ַהַחִיים ֶאת ִנְׁשמֹוֵתיֶהם

ְונֹאַמר ָאֵמן.ִמְׁשְּכבֹוָתםְוָינּוחּו ְבָׁשלֹום ַעל . ְיָי הּוא ַנֲחָלָתם. ְמנּוָחָתם

אל מלא רחמים



קריין

זוכרים את האנשים אשר היו עוברים מצריף לצריף כדי לעודד את רוחם של  , שחיינו במחנות ריכוז, אנו"

.  כדי לפרוס להם מפרוסת לחמם האחרונה, אחרים

:  חוץ מדבר אחדהכלכי אפשר ליטול מן האדם את , אך די בהם כדי להוכיח, אולי הם היו מעטים

חירות  ...לבחור את דרכו, לבחור את עמדתו במערכת נסיבות מסוימות–את האחרונה שבחירויות אנוש 

(ויקטור פרנקל".)היא שנותנת משמעות ותכלית לחיים–שאין לשלול אותה מן האדם –רוחנית זו 



קריין

האדם מחפש "בירקנאו מתאר בספרו -יהודי ניצול מחנה ההשמדה אושוויץ, כך מתאר ויקטור פרנקל

יום הזיכרון לשואה ולגבורה הינו ,  השנה. את מציאות חיי המחנה ומעשי הגבורה היומיומיים בו" משמעות

בשנים האחרונות הולכים ונחשפים עוד ועוד . יהודים מצילים יהודים בתקופת השואה, בסימן ערבות הדדית

במציאות של המדיניות הרצחנית .  מקרים שיהודים באירופה הכבושה פעלו למען הצלתם של יהודים אחרים

.  שיישמו הנאצים היו רבים שמיקדו את האנרגיה וכוחות הנפש בהישרדותם האישית

,  תמיכה וניסיונות  להציל לא רק בני משפחה, סיוע,  ויחד עם זאת אנו עדים ללא מעט מקרים של גילוי עזרה

העוז והגבורה של יחידים , מעשיהם מלמדים על תעצומות הנפש. אלא יהודים נוספים, חברים ומכרים

סיכנו את עצמם ולא  , יהודים שגם במציאות לא מוכרת וקיצונית באכזריותה. וקבוצות בתוך הציבור היהודי

כל ישראל  "מעשיהם ונחישותם מאירים באור נוסף את דברי הגמרא . חדלו מלהתאמץ למען אחיהם היהודים

".ערבים זה בזה



ְלָחָמה ְמדּורֹות מִּ ְדֵלָקה, בִּ ְשֵרָפה, בִּ ,בִּ

ל ַהָדם ים שֶׁ ים סֹוֲערִּ ,ֵבין ַימִּ

י ַהָקָטן יָרה ַפָנסִּ י ַמְבעִּ ְננִּ ,הִּ

ן, ְלַחֵפש .ָאָדם-ְלַחֵפש בֶׁ

יכֹותַשְלֲהבֹות ַהְשֵרָפה  יַמְדעִּ ,ַפָנסִּ

ת ֵעיַניְמַסְנֵוראֹור ָהֵאש  ;אֶׁ

יט ה, ֵאיְך ַאבִּ ְראֶׁ יר, ֵאיְך ֵאַדע, ֵאיְך אֶׁ ,ֵאיְך ַאכִּ

הּוא ַיֲעֹמד ְלָפַני ?ְכשֶׁ

יָמן ים, ֵתן סִּ ְצחֹו, ֱאֹלהִּ יָמן ַעל מִּ ,ֵתן סִּ

י ָבֵאש ,ַבְדֵלָקה ּוַבָדם, כִּ

יק ַהָטהֹור ת ַהזִּ יר אֶׁ י, ֵכן ַאכִּ ְצחִּ .ַהנִּ

ר  ת ֲאשֶׁ יואֶׁ ַפְשתִּ ן: חִּ .ָאָדם-בֶׁ

כתבה לפני , 1944חנה סנש הצנחנית שיצאה מישראל לאירופה הכבושה כדי לסייע במאבק נגד הצורר הנאצי הוצאה להורג בהונגריה 

.  יציאתה



דודו טסה/ היה לי אח , היה לי חבר-שיר 

הנהיג מחנה פרטיזנים שיועד למשפחות יהודיות שלמות אותו הקים עם אחיו ביער שבמזרח פולין  ביילסקיטוביה : קריין

...הוא האמין ש. יהודים אשר השתחררו בתום המלחמה1,200המחנה שרד מעל שנתיים והותיר בחיים למעלה מ 

...כך אני רואה את העיקר. חשוב לי כי יישארו יהודים בחיים, כיון שנשארנו מעטים כל כך":קריין

".חשוב יותר להציל יהודים מלהרוג גרמנים, אנחנו צריכים להציל נפשות... 

.  אמיתיתולגלות בעצמה כוחות של מנהיגה , נאלצה להתבגר מהר13נערה בת , פאני בן עמי: קריין

הפכה פאני למנהיגה של קבוצת ילדים שעשתה את דרכה לעבר שוויץ במטרה לעבור את הגבול  , בלי שהתכוונה לכך

.  תוך סיכון עצמי רב, פאני הובילה את הילדים ועזרה להם. ולהימלט מציפורני הנאצים

.בשבילי זה היה מרד": קריין

.  אני מאמינה שגם האחרים שהיו במחתרת ראו את העשייה שלהם כמרד

,  השימוש במילים הנכונות, הדוגמא האישית, כולל סיכון עצמי, בביטחון בעצמך ובמעשיך, מרדן ניחן בכוח

".  כמובן גם הוכחות של הצלחות, נוטעים ביטחון במונהגים, הדיבור והטון 

https://www.youtube.com/watch?v=EmP55RQBSOk


את הילדים  גלפריןגיבש וולף , לאחר שהצטרף לילדים שהופרדו מהוריהם במטרה להישלח להשמדה:קריין

שסייע להישרדות הילדים  , 17-נער בן ה, וולף. שסייעו להישרדותם, לקבוצה מאוחדת ולימד אותם ארגון וסדר

".ילדי גטו קובנה131"ושל קבוצת , ולהצלת חלק מהם

.זחלתי מתחת לגדר... בלילה קיבלתי החלטה להצטרף לקבוצת הילדים: קריין

.ידעתי שלעיתים סיכונים משתלמים... כנראה בגלל הצורך העז שהרגשתי לעזור, לא הרגשתי כל פחד

..."ויתרתי על האפשרות להינצל כדי לעזור לאחרים למרות שידעתי מה עלול לעלות בגורלם ובגורלי



רמי קליינשטיין/ אנשים טובים שירשיר 

ברצוני לסיים עם קטע ממכתבו של אלברט איינשטיין המודה ליהודי שעזר ליהודים אחרים: קריין

כוח העמידה שאפשר לעם היהודי להתקיים אלפי שנים התבסס במידה רבה על מסורת של עזרה  "

.  הדדית

.  עומדת למבחן קשה במיוחד, הנכונות שלנו לעזור אחד לרעהו, בשנות סבל אלה

.הלוואי שנעמוד במבחן זה כמו אבותינו לפנינו

והידיעה שמטרת עמלנו כה חשובה ,  אין לנו אמצעים אחרים להתגוננות אלא הסולידריות שלנו

..."וקדושה

, זהו מקור תודתי לתרומתך החשובה להצלת אחינו היהודים הנרדפים מהסכנה המאיימת עליהם

".  והובלתם לעבר עתיד טוב יותר

https://www.youtube.com/watch?v=pT8HOC-EhZk


התקווה

ְפִניָמהּכל עוד ַבֵּלָבב

הֹוִמָיהֶנֶפׁש ְיהּוִדי 

ִמְזָרח ָקִדיָמהּוְלַפֲאֵתי

.צֹוִפָיהַעִין ְלִציֹון

ִתְקָוֵתנּועֹוד לֹא ָאְבָדה 

ַבת ְׁשנֹות  ַהִתְקָוה

ַאְלַפִים

ִלְהיֹות ַעם ָחְפִׁשי  

ְבַאְרֵצנּו

.ֶאֶרץ ִציֹון ִוְירּוָׁשַלִים

https://www.youtube.com/watch?v=V9hav4QPSeU


:שלושה סיפורים של יהודים מצילים יהודים

"המפקדת הקטנה"–פאני בן עמי . 1

https://www.youtube.com/watch?v=xejRZVzjTJs&feature=youtu.be

"לילדיםאבאשהיההילד"-גלפריןוולף.2

https://www.mako.co.il/news-israel/local-q2_2018/Article-f2d09dcc51ab261004.htm?Partner=searchResults

-גורדוד.3

https://www.yadvashem.org/he/remembrance/archive/2007/torchlighters/gur.html

אתר שם ונר▪

בשבילי הזיכרון▪

כפר גניםת"אמיסרט גמר ישיבת –" מסע אחר"▪

https://www.youtube.com/watch?v=xejRZVzjTJs&feature=youtu.be
https://www.mako.co.il/news-israel/local-q2_2018/Article-f2d09dcc51ab261004.htm?Partner=searchResults
https://www.yadvashem.org/he/remembrance/archive/2007/torchlighters/gur.html
https://www.shemvener.org.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/Shoa/hpnew.htm
https://youtu.be/77V1AD6pjEY

