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 משפט אייכמןבסימן  –א שואה תשס"טקס יום ה
 

 לביא אמיר   –יכה כתיבה וער

 
 

 ת(/לפני הצפירה )דבר המנהל

 
שנה למשפט   50השנה עומד טקס יום השואה בבית הספר בצהלה בסימן 

 אייכמן. 
אדולף אייכמן היה אחד מראשי הפושעים הנאצים שארגנו את חיסול היהודים  
באירופה. לאחר המלחמה הוא ברח לארגנטינה והסתתר שם. ה"מוסד"  

חטף אותו והביא אותו לארץ על מנת לשפוט    הישראלי במבצע נועז וחשאי 
 אותו על פשעיו כנגד העם היהודי.  

עד למשפט אייכמן נהגו האנשים שעברו את השואה לשתוק ולא סיפרו מה עבר  
עליהם שם במחנות ההשמדה. הם היו עסוקים בהחלמה, בבניית העתיד החדש  

 שלהם ובניין המשפחה והארץ. 
   -שחיו בארץ   -אלה  "הצברים "בה: בעיניי אבל הם שתקו מעוד סיבה אחת חשו

אלה שרצו לבנות את הדימוי של היהודי החדש, הלוחם, שזה עתה נאבק והקים  
את המדינה. היו פליטי השואה "כצאן לטבח" ותושבי הארץ התקשו להבין כיצד  
אותם יהודים לא קמו ונלחמו כנגד הנאצים למעט מקרים בודדים שהנודע בהם 

 שה. הם גרמו לפליטי השואה להתבייש.  הוא מרד גטו ור
רק כשהתחיל משפט אייכמן שעורר עניין עצום בכל הארץ נפתחו הפצעים  
ופליטי השואה העזו לספר מה קרה שם. הזוועה הכתה בתדהמה את אלה שלא  
ידעו מה קרה. לאחר שנשמעו העדויות בבית המשפט הבינו הישראלים שמי  

ת התנהגותם של היהודים באירופה  שלא היה שם לעולם לא יוכל לשפוט א
שגבורתם העיקרית הייתה לשמור על אנושיותם, על מורשתם היהודית, ולשרוד  

 בחיים בעולם שטני ורשע שאיבד כל צלם אנוש. 
יציגו במהלך הטקס עדויות אמיתיות מהמשפט כשהם   2תלמידי כיתה ה

 משמשים כשופטים תובעים ועדים.  

 

 לאחר הצפירה 

 

 יזכור הקהל מתבקש לעמוד לאמירת 
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  קובנר  אבא   /נזכור
  הכפר, בתי ואת  העיר בתי את ואחיותינו,  אחינו  את נזכור

  כנהרות שסאנו העיירה רחובות  את 
  אורח עלי  הבודד הפונדק ואת 
  פניו  בקלסתר  הישיש את 
  בסודרה  האם את 
  בצמותיה  הנערה  את 
  הטף את 
  האדם משפחות  על ישראל  קהילות  אלפי את 
  היהודים עדת כל את 

  הנאצי. הכורת מידי אירופה אדמת על  לטבח הוכרעה  אשר 
  לאגרוף ידיהם שקפצו  ואת 

  הברזל  את  שחפן האגרוף
  והמרד היאוש החזון, לנשק שהיה  הברזל

  הלבב  ברי והם
  העיניים פקוחי והם
  מלהושיע. קצרה וידם מנגד נפשם  שהשליכו  והם

  היום. את נזכור
 . בצהריו היום  את 
  הדמים  מוקד על שעלתה  השמש  את 
  ומחרישים  גבוהים שעמדו השמים את 

  הפורחים. לגנים מתחת אשר האפר תלי  את נזכור
  מתיו  את  החי יזכור

  לנו מנגד הם  הנה כי
  סביב  סביב  עיניים ניבטות הנה
 לזכרם ראויים חיינו יהיו עדי לנו דומי דומי, אל ואל 
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 בית המשפט : שמש בית המשפט 
 

 כולם עומדים 
 

 השופטים נכנסים. 
 

 השופט האמצעי: שבו! 
 

 השופט: זהו כתב האישום של היועץ המשפטי לממשלה כנגד אדולף אייכמן 
 
  1939אדולף אייכמן מואשם בפשע כלפי העם היהודי הנאשם בתקופה שבין "
גרם להריגת מליוני יהודים בתורת מי שהיה אחראי על ביצוע תוכנית   1945ל

תוכנית הידועה בכינויה "הפיתרון   –הנאצים להשמדתם הגופנית של היהודים 
 הסופי של בעית היהודים". 

 
 האישום. אנא קרא את כתב  גדעון האוזנר  התובע

 
 ההקלטה של גדעון האוזנר 
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 האנטישמיות והאפליה

 
האם תוכל להסביר לבית המשפט מה עשו הנאצים והיטלר  שלום ברון השופט: פרופסור 

 בראשם ליהודים? 

 

הנו יבפעם הראשונה שהיהודים יבתקופה שאחרי מלחמת העולם הראשונה נראה : שלום

בתקופה ההיא קמה התנועה הנאצית והראתה שהמצב  קא ומשוויון זכויות בעולם כולו. ודו

הטוב יכול להתהפך. הנאצים הראו שדווקא בארץ מפותחת ותרבותית כמו גרמניה אפשר  

 ללכת אחורה ולקחת מהיהודים את השיוויון הזה. 

 

 ד"ר סברציוס: איך?  

 

שנים הם הקימו  1000: הנאצים החזירו את היהודים לתנאים שהם היו בהם לפני שלום

 טאות, חייבו לשאת אות קלון. ג

 

 ד"ר סברציוס: הטלאי הצהוב? 

 

 : כן.שלום

 

 : אדוני הפרופסור האם אתה יכול להסביר מדוע שנאו את עם ישראל? השופט 

 

: יש לכך כמה וכמה סיבות לאנטישמיות. הדבר הבולט ביותר היתה השנאה לדת  שלום

היהודים בתור כופרים בתור  היהודית. הדת היהודית היתה שונה משאר הדתות ושנאו את 

אנשים שלא האמינו במה שהאמין הרב במדינה.  בין אם היתה זו מדינה נוצרית או  

 מוסלמית או אחרת. 

 

 . ד"ר סברציוס: אבל במדינות כמו גרמניה היה חופש לדתות שונות

 

: נכון במקום השנאה הישנה לדת באה שנאה חדשה. שנאת הזר, שנאת השונה. לא שלום

והם ניסו להצדיק זר. אמרו שהיהודים שלטו בכלכלה, מלווים בריבית, אהבו את ה

בתירוצים שונים את השנאה  בגלל השוני שבין הרב למיעוט היהודי. הנאצים האשימו את 

 היהודים שהם רוצים להשתלט על העולם. 

 

 השופט: מה היה ההבדל בין הנאצים לבין אנטישמים אחרים?

 

הוא האנטישמיות הגזענית. בכל הזמנים סבלו היהודים משנאת  העד: ההבדל הבולט ביותר 

הנאצים האמינו שיהודי הוא גזע. שזה  ישראל אלא שתמיד ניתנה להם האפשרות להתנצר.

משהו בטבע שאי אפשר לשנות. ואם גילית שסבך היה יהודי ואתה כבר נוצרי אז אתה 

 עדיין נחשב יהודי.

 

 מהדוכן. התובע: תודה רבה לך. אתה יכול לרדת 
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  שיר למעלות

 

 גזירות ראשונות פליה וא

  

 אני רוצה לקרוא לעד הבא.התובע: 

 

 עולה העד הבא 

 

 : שמך בנו כהן? התובע 

 

 בנו: כן. 

 

האשימו את    1933הפרלמנט,  בתובע: כדי להשתלט על השלטון הנאצים שרפו את בניין 

השתלט   םהמפלגות היריבות בהצתה ובניסיון להרוס את גרמניה ואז היטלר באמצעות חוקי

 ? 1.4.1933על השלטון והפך למנהיג יחיד. מה אתה יכול לספר לנו על  

 

של  -חרם על היהודים בגרמניה, עד שכל העסקים של היהודים  והכריז  הנאציםהעד: 

 לו.  "הגזע היהודי" יבוט 

הלכתי ברגל. וראיתי את התמונה המחרידה הזו . וביום שבת,  טיילתי ברחובות ברלין 

". על חלונות  שלט של העורך דין שלי היה פתק "יהודי לפני כל החנויות נתלו שלטים, על ה

יהודי סכנת מוות", " –", זהירות  מסריח הראוה ראיתי צלב קרס וסיסמאות: "יהודי 

 האסון שלנו" ובחנות אחת תלו חזיר בחלון הראווה.  "היהודים הם ", החוצה 

 

 התובע: תודה רבה. העד הבא בבקשה.

 

 )עולה העד( 

 

 התובע: שמך? 

 

 העד: צבי ספרן. 

 

 תובע: מה אתה יכול לספר לנו על חייך בבית הספר הגרמני? 

 

ן באס.אס.  ריכטר שהיה קצי להתעמלות : הייתי בחטיבת הביניים והיה לנו מורהצבי העד

 כדור לשחק יודע לא שהוא כמה ועד , לרוץ יודע לא שהיהודי כמה  עד ציין פעם והוא כל

 להרגיז  וכדי . פה בכלל מיותר שהוא כמה ועד יודע ולא ,יודע לא שהוא כמה ועד  ,רגל

 ולפי ,הספורט למגרש מהגימנסיה ריצה ועשינו  מסדר עושים בבוקר ,כזה מנהג היה אותי

 למגרש הילדים את קחולהוא היה זה שו תורן תלמיד היה מהתלמידים אחד כל התור

 . שרנובריצה ו הספורט
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 (שרה תוך כדיחבורת ילדים )

 

 גרמניה גרמניה מעל הכל "

 מעל כל דבר שבעולם 

 מליונים נושאים עיניים בתקוה

 " באהבה אל צלב הקרס

 

 הפיקוד  את קיבלתי אני אחד בוקרצבי העד:  

 

 . אתה מפקד על הכיתההמורה: צבי היום 

 

 צבי השחקן: אני? 

 

זה עצבן  לצחוק והתחילו הופתעו והילדים  הופתעתי קצת ,מקובל היה לא זהצבי העד: 

 ת: פקודו  לתת יודע אני גם  כי אותי

 

 ".  הספורט למגרש בשלישיות החוצה"צבי השחקן: 

 

  "!לשיר  עכשיו טוב"המורה: 

 

 " ר?לשי מהצבי השחקן: "

 

תן את   אז יהיה לנו טוב" ,יהודים נהרוג אם ,טוב יהיה לנו יהודים"כשנרביץ ל מורה:

 הפקודה לשיר. 

 

  .רציתי לא צבי העד: 

 

 מורה: למה אתה לא שר? 

 

 התחלתי לרוץ צבי העד: 

 

  ?רץ אתה לאן מורה:

 

 . הספר בית למנהלצבי השחקן: 

 

 המנהל צרח עלי  אז  לגמרי נכנסתי לתוך החדר של המנהל. מפוחד צבי העד:

 

 מדבר לא אני אחרת  ,היטלר יליה" ותגיד ותצדיע  הדלת על ותדפוק תצא החוצה"   מנהל: 

 ך.אית

 

 בחיים לא! צבי השחקן: אני בחיים לא אגיד "הייל היטלר".
. 
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ויותר לא חזרתי לבית  הביתה.  הספר מבית ברחתי ,ברחתי ,בכיתי ,עקתיצבי העד: צ

 . הספר

 

התובע: אדוני השופט כשנתיים לאחר מכן נחקקו חוקי נירנברג שהפלו את היהודים לרעה.  

 ואלצו אותם לסגור את עסקיהם. ולהגר מגרמניה.

 

 הקלטת האיסורים 

 

 ? 1938מנובמבר   תובע: מר כהן. מה אתה זוכר

 

ביותר של התקופה ההיא. הוא נקרא בשם בנובמבר היה הלילה הסוער  9העד: הלילה של ה

"ליל הבדולח". בלילה התחילה התקפה של הנאצים על חלונות הראווה של החנויות  

היהודיות. שמענו את הרעש. הגעתי לעבודה שלי בבוקר וראיתי את המשרד שלי מלא  

רסיסים וכל החדר היה הרוס. וכתבו על הקיר "יהודי מסריח". התברר שזה היה בכל  

 בגרמניה. פרצו לדירות של יהודים לקחו משם גברים ונשים למשטרה.  הערים

 

לנובמבר עצרתי ליד בית הכנסת ולא האמנתי. הבניין עלה באש ומכבי   10עד: בבוקר של ה 

האש היו ליד ולא נקפו אצבע. אחר כך הבנו שהם קיבלו הוראה להגן רק על הבתים 

 הסמוכים האריים. הגרמנים.

ם ספרי תורה מבית הכנסת הזה שהיה אחד הגדולים ביותר בברלין. ראיתי יהודים מוציאי

עמד מסביב צעק וצהל למראה בית הכנסת הבוער. בתוך חצי שעה שמענו קהל נדהמתי 

 בתי כנסת באותו יום. 280. אני חושב שנשרפו כשגם בתי כנסת אחרים עלו באש

 

 

 

 העיירה בוערת 

 מילים ולחן: מרדכי גבירטיג

 תרגום: אברהם לוינסון 

 

 

 

ֵרָפה!  ֵרָפה, ַאִחים, שְׂ  שְׂ

 ֲעָיָרֵתנּו ּבֹוֲעָרה כָֻּלּה, 

ָערּו, ֹחרֹות ִיסְׂ  ָּבה רּוחֹות שְׂ

ָערּו, ָּבן ִיבְׂ רְׂ  ַלֲהבֹות חֻּ

ָארּו,  בֹוֶתיָה לֹא ִנשְׂ  ִעקְׂ

 ִהיא עֹוָלה ָּבֵאש.

 

ִקים ָיַדִים ַאֶתם חֹובְׂ  וְׂ

ָרה,  ִלי הֹוִשיט ֶעזְׂ  ּבְׂ

ִלי ַכּבֹות ֶאת ֵאש ַהַלַהב,   ּבְׂ

 ֵאש ָהֲעָיָרה.
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ֵרָפה!  ֵרָפה, ַאִחים, שְׂ  שְׂ

ָחִליָלה, ַהָשָעה, רֹוָבה, ַחס וְׂ  קְׂ

ִמידּו,  ָהבֹות ַיתְׂ  ִכי ַהלְׂ

ִמידּו,   ֶאת כָֻּלנּו ֹפה ַישְׂ

ִריֵדי ִקירֹות ָיעִ   ידּו ַרק שְׂ

 ַמה ֶשֹפה ָהָיה.

 

ִקים ָיַדִים ַאֶתם חֹובְׂ  וְׂ

ָרה,  ִלי הֹוִשיט ֶעזְׂ  ּבְׂ

ִלי ַכּבֹות ֶאת ֵאש ַהַלַהב,   ּבְׂ

 ֵאש ָהֲעָיָרה.

 

ֵרָפה!  ֵרָפה, ַאִחים, שְׂ  שְׂ

ָרה. ַבד ִהיא ָהֶעזְׂ ֶכם ִּבלְׂ ַידְׂ  ַרק ּבְׂ

 ִחיש הֹוִשיטּו ָיד אֹוֶהֶבת 

ַהִצילּו ֵמַהָמֶות,  וְׂ

ֶהֶבת,  ֶכם ַכּבּו ַשלְׂ ַדמְׂ  ּבְׂ

ָדם.  ִחיש ַכּבּו ּבְׂ

 

 ֵמָרחֹוק ַאל ַתֲעֹמדּו, 

 ִכי ָהֵאש עֹוָלה. 

קּו ָיַדִים, ַחּבְׂ  ַאל ָנא תְׂ

דֹוָלה!  ֵרָפה גְׂ   ַהשְׂ
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 חיים בגטו ה

 

 

 תובע: שמך? 

 

 צביה: צביה לובטקין צוקרמן.

 

 ? 1939יצאת לקונגרס היהודי בז'נבה וחזרת לורשה בראשית ספטמבר  1939תובע: בקיץ 

 

 צביה: כן. עבדתי במרכז החלוץ בורשה.

 

 בורשה?  1940תובע: האם תוכלי לספר לבית המשפט מה קרה ביום הכיפורים 

 

שמענו הודעה ברדיו  זה היה אחרי שגרמניה כבשה את פולין.  1940צביה: ביום הכיפורים 

שהוכרז על הקמת "רובע יהודי". הפקודה אמרה שכיוון שפשטו מחלות בין היהודים, הרי 

תוך ימים  כדי לשמור על בריאותם של ה"אריים" עלינו להכניס את היהודים לרובע.

ריהם, ולעבור לרובע  ספורים היו היהודים צריכים לעזוב את בתיהם, את מקום מגו

 המיועד. 

 

 תובע: איך נראתה התמונה הזאת של נדידת מאות אלפי יהודים? 

 

. במשך כמה 150,000יהודים לשטח שהיה מיועד רק ל  300,000צביה: קודם כל הכניסו 

ימים היהודים נאלצו להישאר ברחובות לוקחים אתם את כל הרכוש שיש להם מבלי לדעת  

לאן להיכנס ומה יעשו אתם.  מתוך חוסר ברירה הצטופפו היהודים. בכל חדר גרו בממוצע  

 זרם הפליטים שהגיעו מהערים הסמוכות.  שמונה נפשות. והיה זה עוד לפני

 

 תובע: מה קרה בהמשך? 

 

צביה: ביום בהיר אחד, ללא הודעה מוקדמת קמו היהודים וכל אחד מיהר לעבודתו ופתאום 

נתקל בעובדה שהגטו סגור. סגור בשערים. ועל יד השערים שוטרים גרמנים ופולנים. זה 

הפך לבית סוהר אחד גדול. כל יהודי בבית  שבו  ,היה פתאום. הגטו על מאות אלפי היהודים

הסוהר הזה קיבל מעט לחם, קילו ריבה לחודש, קצת תחליף סבון וכמה קילו פסולת של  

 פחם כדי שנוכל לבשל ולחמם את החדרים. והם לא הפסיקו להתעלל בנו ולהשפיל אותנו. 

אדמה. וגם בגטו סבלנו מרעב. לפעמים היינו נוברים בזבל כדי לחפש קליפות של תפוחי 

 300פרצו מחלות ולא היו לנו די תרופות כדי לטפל בחולים. היו ימים שבגטו התקיימו 

 לוויות ביום אחד. 
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 תובע: מה עשו תנועות הנוער היהודיות בוורשה? 

 

תשובה: היינו מתאגדים לקבוצות. הרגשנו שאנחנו חייבים לשמור על צלם האדם שבנו. 

של החושך והרשע. ואכן זה היה הנוער שבבוא היום  להישאר בני אדם גם בשעה הזאת

כשידע שהולכת להיות השמדה הוא אחז בנשק ונלחם בנאצים. בתקופות הקשות ביותר היו  

בגטו כבר נחשב   12. כי גיל 7-11משפחות שהמפרנסים העיקריים שלהם היו ילדים בני 

 מבוגר. 

 

 שאלה: איך פרנסתם את ההורים? 

 

מסתובבים קבוצות, קבוצות ליד השערים ומחכים שהגרמני יסתובב, או  תשובה: היינו 

שידליק סיגריה ואז היינו רצים החוצה. חלק הצליחו וחלק לא. היינו מסתובבים ברחובות  

 ורשה אוספים אוכל איפה שמצאנו וחוזרים לגטו. לא כולם הצליחו לחזור לגטו. 

 

 

 

 רוח עצוב 
 שלישיית המעפיל 

 מילים: יצחק קצנלסון 
 לחן: עממי 

 
 
 

 רוח עצוב, רוח עגום 
 שא נא את אנחתי 

 דרך שדות, דרך יערות 
 אלי אהובתי. 

 
 הרחק, הרחק ישנה עיירה

 יפה היא העיירה
 שם בית עצים עומד לבן

 שם ילדתי גרה. 
 

 היא כי תקרב אל החלון 
 תלחש לה אנחתי 

 את געגועי בה יצקתי 
 את יגון ליבתי. 
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 הגירוש למחנות ההשמדה 

 

 

 
 ( 90שמך הוא יעקב גורפיין )החותן של טלי המורה למוסיקה. היום הוא בן תובע: 

 

 יעקב: כן.

 

 תובע: מה אתה יכול לספר לנו על הגירוש מגטו סנוק 

 

  103איש שהיו צריכים להיכנס לעשרה קרונות רכבת. בקרון שלנו היו  1300היינו יעקב: 

איש. הכניסו   40סוסים או  8. היה כתוב על הדלת לסוסים אנשים. זה היה קרון משא

אותנו יחד לקרונות. לא היה מקום לעמוד או לשבת. חלק מהאנשים שכב על הארץ, חלק 

כמה שעות. הם סגרו את הדלת. החלונות  עמד וכך כל שעה התחלפנו. בתוך הרכבת היינו 

ידענו שאת יהודי   ולא נתנו לנו שום אוכל. כבר היו סגורים, מאובטחים עם חוט תיל

הסביבה משמידים במחנה בלזץ. החלטנו שאם הרכבת תפנה ימינה נשתדל לפרוץ  

 מהרכבת. 

 

 תובע: ימינה זה לכיוון בלזץ?

 

מאנשי הרכבת קפצו החוצה. כל פעם שבן אדם קפץ יעקב: הצלחנו לפרוץ את החלון וכמה 

פה  חבלילה ד  2החוצה, שמענו יריות. על כל קרון היה חייל נאצי עם מכונת ירייה. בשעה 

 אותי אמי מהקרון ואמרה לי לקפוץ. קפצתי מהקרון. 

 

 תובע: בן כמה היית? 

 

השלג. העמידו את יעקב: עשרים ואחת. השארתי בפנים את אמי ואת אחי. הסתתרתי בתוך 

הרכבת והתחילו לירות אחרי. עברתי לצד השני של המסילה, התחפרתי בתוך השלג. הייתי  

 שם שעתיים עד ששמעתי את הרכבת זזה.

 

 התובע: האם ראית אחרי זה את אמך? 

 

 יעקב: לא ראיתי אחרי זה אף אחד מבני משפחתי. 
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   התחנה הקטנה טרבלינקה
   יהודה פוליקר

 ולדיסלב שלנגלמילים:  
 יהודה פוליקר לחן: 

 הלינה בירנבאום תרגום: 
 
 
 

 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:  

 שלו רק בגאז"  "ב
 כאן התחנה טרבלינקה 

 

 

http://www.shiron.net/artist?prfid=459&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=2015&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=459&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=1361&lang=1
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 השחרור 

 

 

 תובע: שמך הוא אבא קובנר? 

 

 . אני הייתי מנהיג הפרטיזנים והלוחמים מגטו וילנה.העד: כן. שמי הוא אבא קובנר

 

 תובע: אתה יכול לספר לנו  מה ראית כאשר נכנסת סמוך לתום המלחמה בגטו וילנה? 

 

ועוד חברים שלי רצינו להיכנס לגטו של וילנה.  אבא: כשהתקדמנו עם הצבא הרוסי אני 

קום ממנו ברחנו. ראינו גטו הרוס ורחובות שוממים. פתאום כשהגעתי לרחוב אחד  מל

פתאום רצה לקראתנו אישה והאישה החזיקה בזרועותיה ילדה.  מה שהבנתי מדבריה היה 

. לא חודשים 11שהיא והילדה שהיתה נראית כבת שלוש היו במחבוא בכוך למעלה מ 

הבנתי איך הם יכלו לשרוד. היא דברה בשטף ופרצה בבכי מר ונורא. באותו רגע הילדה  

 שהייתה נראית אילמת פתחה את הפה ושאלה באידיש: "אימא מותר כבר לבכות?" 

חודש שאסור לה לבכות כשהיא רעבה כיוון שישמע   11הוסבר לנו שהיא שיננה לתינוקת 

יא שמעה את אימא שלה בוכה היא שאלה את  מישהו בחוץ ויגלו אותן. עכשיו כשה

 השאלה.

 

  .כן ילדה, כן ידיים דקות"
  .כן עכשיו כבר מותר לבכות

  ,ריסים ושער  כן מלאך קטוף 
 ."כן עכשיו כבר מותר כבר מותר 

 

 

 בדמייך חיי – שיר סיום

 

 בדמייך חיי

 רונית רולנד 

 מילים ולחן: נעמי שמר 

 קיים ביצוע נוסף לשיר זה

 

 

 

 המילים העתיקות נותנות בי כח 

 קים אמצא מרפא בקולות העתי

 הם עוזרים לי לחיות 

 הם עוזרים לי לצמוח 

 לברוא עולם יותר יפה 

 

 ואעבור עלייך ואראך 

 מתבוססת בדמייך 

 ואומר לך בדמייך חיי
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 חיי, חיי, בדמייך חיי

 ואומר לך בדמייך חיי

 

 ופתאום מעל ראשי נפתחת קשת

 מניפה צבעונית נפרשת 

 מבשרת חיים, מבשרת תקווה 

 ושלום ושלווה וחסד 

 

 ואעבור עלייך...

 

 

 בדמייך חיי רונית רולנד  - קישור

 

 

 לשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד 

 

 

 תם טקס יום הזיכרון לשואה והגבורה  קריין:

 

 

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

