
 2102טקס יום השואה 

 כתיבה ועריכה אמיר לביא

שנה לפתרון הסופי. אותה  07השנה אנו מציינים את טקס יום השואה בסימן 

החלטה בוועידת ואנזה בה החליטו היטלר והנאצים כי צריך להיפטר אחת 

ולתמיד מהעם היהודי ולשם כך החריפו את האמצעים להשמדת היהודים  

האכזריות האנושית בפניה באמצעים שונים ומגוונים. אל מול התגלמות 

המכוערות ביותר דלקה להבה אנושית שהסתתרה במחבוא בהולנד והחלה 

לכתוב את יומנה באותה שנה בה הוחלט הפתרון הסופי. היומן תיעד את חייה 

ואת משפחתה במחבוא בתקופה החשוכה ביותר בתולדות האנושות. נערה זו 

אהבת האדם, ועל האמונה  בשם אנה פרנק שמרה ביומנה על לפיד החירות, על

בעתיד טוב יותר. לצערנו לא זכתה הנערה לראות את קץ המלחמה אבל יומנה 

נשאר מסמך מרתק של נערה שסירבה לוותר  העונה לשם קיטי של אנה פרנק

על עולם טוב יותר. הטקס השנה יעמוד בסימן יומנה של אנה פרנק ונשמע 

 ופה החשוכה ההיא.המתארים את החיים בתק במהלכו קטעים מיומנה

 

 

 על רקע רשימת שינדלר

 

 קובנר אבא/  נזכור

 

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

 את רחובות העיירה ֶשָסֲאנו כנהרות 

 ח ר  ואת הפונדק הבודד עֵלי אֹו

 ר פניו תֵ ס  ל  ק  את הישיש ב  

 ה רָ ד  את האם בסּו

 את הנערה בצמותיה 

 את הטף 

 את אלפי קהילות ישראל על משפחות האדם 



 ת היהודים ד  את כל עֲ 

 ת הנאצי. רֵ ֹואשר הוכרעה לטבח על אדמת אירופה מידי הּכ

 תו מת .קָ עֲ ז  ב  את האיש שזעק פתאום ּו

 את האשה שחבקה את תינוקה אל ליבה וזרועותיה צנחו.

 את הרגליים 

 את הרגליים שביקשו מפלט ולא היה מנוס עוד.

 צו ידיהם לאגרוף ואת שקפ

 ן את הברזל פָ ח  האגרוף שֶ 

 הברזל שהיה לנשק החזון, היאוש והמרד 

 ב בָ י הל  רֵ והם ב  

 חי העיניים והם פקּו

 ה מלהושיע. רָ צ  והם שהשליכו נפשם מנגד וידם ק  

 נזכור את היום. 

 יו.ר  ה  את היום בצ  

 את השמש שעלתה על מוקד הדמים 

 את השמים שעמדו גבוהים ומחרישים 

 ר אשר מתחת לגנים הפורחים. פֶ י האֶ לֵ נזכור את ת  

 יזכור החי את מתיו 

 כי הנה הם מנגד לנו 

 ביב סביב טות עיניים סָ הנה ניב  

 י יהיו חיינו ראויים לזכרם. דֵ י, אל דומי לנו ע  מ  ֹול ּדַאו  

  



 קיטי היקרה!

 52עם אמי שהיתה אז בת  63ביותר שפגשתי בימי חיי, התחתן בגיל  אבי האב היקר

 6252ביוני  65בפרנקפורט בגרמניה ואני הופעתי אחריה ב 6253אחותי מרגוט נולדה ב

כשהייתי בת ארבע עברנו להולנד כי היינו יהודים בני יהודים ואבא נעשה מנהל  6266ב

שלחתי לגן ילדים למדתי בבית ספר של חברת אופקטה ההולנדית. חברה לייצור ריבה. נ

 יסודי ואחר כך התקבלתי לתיכון היהודי. 

חיינו לא חסרו התרגשות, כי חוקי היטלר נגד היהודים לא חסו על הקרובים שלנו שנשארו 

אחרי הפרעות של "ליל הבדולח" שבו הנאצים שרפו בתי כנסת ונפצו  6261בגרמניה. ב

 ודים שלי והגיעו בשלום לאמריקה.חנויות יהודיות בברלין נמלטו שני הד

המצב הלך והידרדר. הולנד נכבשה על ידי הנאצים והחלו הצרות  6291אחרי מאי 

 בשבילנו היהודים. חוק אנטי יהודי רדף חוק אנטי יהודי והחופש שלנו הוגבל מאד.

 יהודים חייבים לענוד מגן דויד

 יהודים חייבים למסור את אופניהם

 וע בחשמליתיהודים אינם רשאים לנס

 יהודים אסור להם לנסוע במכונית גם לא מכונית פרטית

 יהודים רשאים לעשות קניות רק בין שלוש לחמש אחר הצהרים

 יהודים רשאים להסתפר רק אצל ספר יהודי

 בבוקר 3יהודים אינם רשאים לצאת לרחוב משעה שמונה בערב ועד 

 פאביםיהודים אינם רשאים ללכת לתיאטרון או קולנוע או 

 יהודים אסור לבקר בבריכת שחיה מגרשי טניס, הוקי ושאר מגרשי הספורט.

 יהודים אינם רשאים לשוט בסירת משוטים.

 יהודים אינם רשאים לעסוק בספורט

 אסור לשבת בגינתם אחרי שמונה בערב גם לא בגינת ידידיהם.

אני פוחדת שאפר  יתה אומרת לי: "אני כבר לא מעיזה לעשות שום דבר, כייז'אק ידידתי ה

 איזה איסור".

  קטע זה ישולב עם מוסיקה ותנועה



את יודעת שכבר יותר משנה אנחנו מעבירים בגדים, מזון ורהיטים לאנשים אבא: אנה 

אחרים. אנו לא רוצים שהרכוש שלנו ייפול בידי הגרמנים ואנחנו לא רוצים שילכדו אותנו. 

 ו לקחת אותנו.לכן אנחנו נסתלק מרצוננו ולא נחכה עד שיבוא

 אנה: אבל אבא מתי זה יקרה?

 אבא: בקרוב.

 אנה: ואכן זה מה שקרה. כעבור שלושה ימים העירה אותי בשעה חמש.

 אימא: אנה תתלבשי מהר ותלבשי עלייך כמה שיותר בגדים.

שמלה ועליה חצאית, מעיל, מעיל קיץ שני זוגות גרביים.  אנה: שמתי עלי שתי כותנות,

צנפת, סודר ועוד כמה דברים כמעט שנחנקתי עוד לפני שיצאנו מהבית. נעליים סגורות, מ

 א.לקחנו ילקוטים ונפרדתי מהחתולה שלי מורטיֶ 

ין בו ניהל אבא יאנה: הלכנו בגשם השוטף בלי מזוודות כדי שלא נעורר חשד והגענו לבנ

חיינו. את עסקיו. עלינו לקומה העליונה ובמחבוא מאחורי ארון ספרים שהיה מאחורי דלת 

 אנחנו ועוד משפחה האדון והגב' ואן דאן ובנם פיטר.

אבא: ובכן בקשר לרעש, כל עוד נמצאים העובדים בבניין שמתחתנו חייב לשרור כאן שקט 

מוחלט. אפשר לשמוע כל הגה למטה. העובדים באים בשמונה ושלושים ויוצאים בחמש 

אם הדבר הוא הכרחי וגם אז  ב לא נזוז אלאוחצי בערב.  לכן משמונה בבוקר ועד שש בער

בגרביים. אנחנו חייבים לדבר בלחש. אסור לנו להזרים מים. לא נוכל להשתמש בכיור או 

בבית השימוש. ככה עלינו לחיות עד יעבור זעם. אם נישאר בחיים. אחרי שעה שש מותר 

 לנו, לצחוק לאכול את ארוחת הערב לקרוא לשחק ביחד כפי שהיינו עושים בבית.

 

  



 ריקוד - מותחלו

 רז רוחמה

 שפירא רחל: מילים

 קלינגר יאיר: לחן

  זה לשיר נוסף ביצוע קיים 

 

 

  אקורדים

 

 

  אתמול של חלומות

  נרעדות שלהבות הם

  החושך כל יכול לא

 . לכבות

 

  השלכת מצע על

  מלחשים החלומות

  מיובשים פרחים רק

 . הדפים בין דוהים

 

 ... אתמול של חלומות

 

  פניך את תסב אל

  כמוסים דברים מלא אתה



  התריסים את תגיף אל

 . המילים בין חפש

 

 ... אתמול של חלומות

 

  אליך בדרך שיר

  קץ אין בסבלנות נרקם

  אותו ותאמץ תיקח הן

  לבבך אל

 

  אתמול של חלומות

 .שלהבות הם

  



 אנה: פיטר מה אתה עושה?

 פיטר: מסיר את זה.

 יאסרו אותך, אם תצא החוצה בלי מגן דודאנה: אבל אסור לך לעשות זאת. 

 פיטר: מי יוצא החוצה?

אנה: נכון! כמובן אתה צודק! אנו לא צריכים אותו יותר. הבט. זה לא יורד. )הצבע על הבד 

 עצמו המתגלה מתחת לסמל כיון שהוא לא דהה. פיטר מתקרב לתנור עם המגן דויד( 

 אנה: מה אתה רוצה לעשות בו?

 פיטר: לשרוף אותו.

אנה: )פונה להשליך את המגן דויד שלה לתנור ואינה יכולה( מצחיק. אני לא יכולה 

 להשליך אותו. אני לא יודעת למה.

פיטר: את לא יכולה להשליך ... משהו שהדביקו עלייך כאות קלון? את לא יכולה להשליך 

 דבר שהכריחו אותך לקלל, בכדי שהם יוכלו לירוק עלייך?

 ודעת אבל אחרי הכל זה מגן דוד לא?אנה: אני יודעת. אני י

  פיטר: אולי זה שונה אצל ילדות.



 פרנק אנה של יומנה

 ברק פרדי

 ברק דודו: מילים

 ברק פרדי: לחן

  זה לשיר נוסף ביצוע קיים 

 

 

 

 

 . אותי מסתיר ספרים ארון

 . פחד איזה, ואיזה

 , ואחותי אימי, אבי

 . ביחד השכנים עם

 

 , והס בדממה כולנו

 . לוחש תפילה הלב כשרק

 , הקלגס מן מסתתרים כאן

 . מבקש נפשנו שאת

 

 , שלי יקר, שלי יומן

 . חברתי קיטי הו

 ? זריחה לראות אזכה האם

 ? מותי אמצא האם

 



 , הקטנטנים בחדרים

 . חונקת הרגשה מן

 . ועננים קרה ימי

 . ושקט אימה לילות

 

 , צודק לא זה, נכון לא זה

 . בקול לצחוק רוצה אני

 , ולשחק לשיר, לרקוד

 . הכול בסך, אני ילדה

 

 ... שלי יקר, שלי יומן

 

 , נורא קשים רגעים יש

 . בינינו ביחסים

 , בדירה כאן כך כול צפוף

 . עלינו סוגר הכול

 

 , מאוד חסר המזון גם

 . העיר בתוך המלחמה

 ? אשרוד האם? אחיה האם

 ? ואשיר עוד אוהב האם

 

 ...שלי יקר, שלי יומן

  



 !היקרה קיטי

 מבתיהם מוציאים הרבים היהודים מכרינו את. ומעציבות רעות חדשות רק לי יש היום

 למחנה בקר בקרונות אותם מעבירים. באכזריות באנשים נוהג הגסטפו. קבוצות בקבוצות

 . משם שברח מישהו על סיפרה מיּפ. בדֶרנטה גדול יהודים

 מים. שתייה על לדבר שלא, אוכל מקבלים אינם כמעט האנשים! נוראי מקום זה: מישהו

 מייד. אנשים אלפי לכמה רחצה ומתקן שימוש בית ויש ביום אחת שעה רק שם יש

 . הראש את לכולם מגלחים למחנה כשמגיעים

 נשלחים שהם וברבריים רחוקים מקומות באותם גורלם יהיה מה? ככה בהולנד אם: אנה

 זוהי אולי. בגז אותם שמחניקים אומר האנגלי הרדיו. נרצחים שרובם מניחים אנו? לשם

 .לגמרי מבולבלת אני. אנשים להמית ביותר המהירה השיטה

 

 מעוז יעקב/  השירים שיר

 ממאוטהאוזן הנערה על הבלדה

נֶליס יאקֹובֹוס: מילים ב  מ   ק 

 תיאורדוראקיס מיקיס: לחן

 מעוז יעקב: מיוונית

 

 ,שלי האהבה היא יפה מה

 ,שלה יום היום בשמלת

 .שבשערה הקטנה הראש ובסיכת

 ?!היא יפה כמה עד ידע לא איש

 ,מאושוויץ עלמות

 ,מדאכו בחורות

 ?אהבתי את ראיתן הלא

 ,למרחקים בנוסעה ראינוה

 ,שלה יום היום שמלת ללא

 .שבראשה הראש סיכת ובלעדי



 ,שלי האהבה היא יפה מה

 ,אמּה של האחרון החיבוק

 ,אחיּה של הפרידה ונשיקות

 ?!היא יפה כמה עד ידע לא איש

 ,ממאוטהאוזן עלמות

 ,מבלזן בחורות

 ?אהבתי את ראיתן הלא

 ,המקפיאה בכיכר ראינוה

 ,הלבנה בזרועה חקוק מספר

 .ליבה על לה תלוי צהוב וטלאי

 ,שלי האהבה היא יפה מה

 ,אמה של האחרון החיבוק

 ,אחיה של הפרידה ונשיקות

 ?!היא יפה כמה עד ידע לא איש

 

 

 

 . באפריקה הברית בנות. נהדרות חדשות 6295 בנובמבר תשעה שני יום: אנה

 .מוקדם יותר תיגמר שהמלחמה סיכוי יש: פים

 .מכאן שנצא אחרי לעשות רוצים שהייתם הראשון הדבר מה: אנה

 .הביתה לחזור רוצה הייתי אני: דאן ואן' גב

 .לקולנוע ללכת רוצה הייתי אני: פיטר

 .לעבודה לחזור רוצה הייתי אני: דיסל מר

 ...דברים הרבה כך כל רוצה אני... ואני: אנה



. ראש ועד רגל מכף חדשים בגדים ללבוש. בטן כאב עד לצחוק... אופניים על שוב לרכב

 .שעות במים ולהשתכשך גדותיה על הנשפכת חמה לאמבטיה להיכנס

 את לגלות אוכל שבו למקום לחזור! בדיוק כן... וגם... לחברותיי הספר לבית לשוב

, הטובה אנה את לכל ולגלות הרעה אנה את עמוק לדחוק, שבי יותר הנאים הצדדים

 .הפוך הסדר להודות צריך כרגע הרצינית, הרגישה

 

בין השעה עשר לעשר וחצי בבוקר  6299באוגוסט  9לא זכתה לכך ב קריין: אנה פראנק

כנראה בעקבות הלשנה של גנב שחדר למפעל. עצרה מכונית לפני הבית וסוכני גסטאפו 

עצרו את המשפחות ושלחו אותם לאאושויץ שם מצאו את מותם. אביה של אנה אוטו 

תו בכל העולם. יומן של פראנק היחידי ששרד חזר למחבוא מצא את דפי יומנה והפיץ או

 ילדה שחלמה על עתיד טוב יותר ולא זכתה לכך.

 

י המיט מ" מי גזר עלינו את כל אלה? מי העמיד את היהודים מחוץ למחנה כל העמים? 

אלוהים הוא אשר עשה אותנו כך ואלוהים הוא אשר ירימנו מן עלינו את כל הסבל הזה? 

יבוא יום זאת עוד יהיו יהודים בעולם,  התהום ויגאלנו. אם נישא בכל הסבל הזה ובכל

והיהודים לא יהיו עוד נידונים לכליה אלא מופת לעולם, מי יודע אולי תהיה זאת אמונתנו 

אשר תורה את הטוב לעולם ולכל העמים ולשם כך לשם כך בלבד עלינו לסבול. לעולם לא 

יד נהיה מלבד זאת נוכל להיות הולנדים בלבד, או אנגלים בלבד או בני עם אחר בלבד. תמ

גם יהודים ורוצים אנו להיות יהודים. חזקי! הבה נבין את הייעוד שהוטל עלינו ולא נתלונן. 

נו. בכל הדורות היו יהודים. בכל הדורות יעוד יבוא מוצא מעולם לא נטש אלוהים את עמ

 נגזר על יהודים לסבול אבל בכל הדורות גם נתחזקו. החלשים נופלים אבל החזקים ברוחם

  יישארו ולא יאבדו לעולם.

בלילה ההוא ידעתי בעצם כי עלי למות. חיכיתי למשטרה הייתי מוכנה כמו שהחיילים 

מוכנים בשדה קרב. אם ישאירני אלוהים בחיים לא אהיה חסרת חשיבות אפעל בעולם 

 ולמען האנושות. למרות הכל אני מאמינה שיצר לב האדם טוב מנעוריו.

 

  



 פוליקר היהוד להב צרויה/ פרח

 

 ותכלת בעפר, שם

 ישנה שלום חלקת

 נומי, פרח נומי

 .קטנה ילדה נומי

 

 לך לקחו החיים את

 קדושות מלחמות, הו

 לך בכו מלאכים

 .יבשות בעיניים

 

 ,תינוקת, חיוכך את

 באדמה קברו

 שקט צומח איך

 .המהומה מתוך

 

 הדק על שלחץ מי

 מכתים ליבו את דם

 לצדק במלחמות

 .מתים ילדים גם

 

 לך לקחו החיים את

 קדושות מלחמות, הו



 לך בכו מלאכים

 .יבשות בעיניים

 

 ותכלת בעפר, שם

 ישנה שלום חלקת

 נומי, פרח נומי

 .קטנה ילדה נומי

 

 לך לקחו החיים את

 קדושות מלחמות, הו

 לך בכו מלאכים

 .יבשות בעיניים

 

 ברוח בחלומך

 למנגינה חרוז

 נומי, פרח נומי

 .קטנה ילדה נומי


