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 זיום השואה תשע"

 בד אמיר לביאיכתב ערך וע

 פתיחה

 מבוא

אשר בגרמניה  במינכןלתערוכת "היהודי הנצחי" שהוצגה השנה ימלאו שמונים שנה 

הנאצית. התערוכה הזאת הייתה שיא נוסף במסע של אנטישמיות והסתה פרועה כנגד 

בפתיחת הטקס בתערוכה הוצגו הצגות אנטישמיות ותמונות שהציגו את   הקהילה היהודית.

היהודי כאדם תככן עם אף ארוך מלא בכסף ושואף להשתלט על העולם. בתערוכה בקרו 

כחצי מיליון אנשים והיה זה צעד נוסף להכשרת הפגיעה ביהודים עד לגירושם ורציחתם. 

חנויות של יהודים ונשרפו בתי  שנה לאחר מכן פרצו מאורעות ליל הבדולח שבו נופצו

שוחרר הרסן יהודים הוכנסו לגטאות ולאחר מכן נשלחו  1939כנסת וכשפרצה המלחמה ב

למחנות עבודה, כפייה והשמדה. הסתה פרועה הביאה לרצח. מילים הפכו למעשים. ושישה 

 מיליון יהודים נרצחו בשיטה מתוכננת ומסודרת ברחבי אירופה. 

השואה היא לקח המוצב לא רק למרצחים ולאומות שנתנו לכוחות השנאה והגזענות 

להשתלט עליהן אלא גם לפתחנו קורבנות השואה ואנו צריכים לבחון את התנהגותנו כעם 

 הרוצה לשמש "אור לגויים". 

טען כי המצפון והמוסר הוא המצאה יהודית וכי הוא משחרר את האנושות מכבלי היטלר 

 המוסר והמצפון. המוסר והמצפון נצחו את היטלר והביסו את הנאציזם. 

היום כשיש לנו מדינה משלנו והכוח בידינו חובה עלינו להציב מגדלור מוסרי לעצמנו 

 יב שינסה להשמידה. כי חברה מוסרית תוכל לכל או ,ולאומות העולם

לחיים ארוכים.  בדלהשנה נתוודע לסיפורה של צביה ד'ישראלי ניצולה מהשואה אשר ת

ודרך סיפורה נבין כיצד התדרדרה החברה האנושית לשפל המדרגה. ואלו תמרורי אזהרה 

  על מנת לשמור על חברה מוסרית ואנושית. אנו צריכים להציב לעצמנו 
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לחצי התורן הקהל מתבקש לעמוד הקהל מתבקש קריין: להורדת הדגל 

 לעמוד לצפירה ולאמירת ה"יזכור" שֵתַאֶמר מייד אחר כך.

 צפירה

 

 יזכור

 ִיְזּכֹור ֱאלֹוִהים

ל אֵּ ית ִיׂשרָּ ל ְקִהּלֹות בֵּ ל ַהְנׁשמֹות ׁשל ּכָּ ה ֶאת ּכָּ ירופָּ  ְבּגֹוַלת אֵּ

ַה ּת"ׁש ד ִבְׁשנֹות ַהׁשֹואָּ  ּתׁש"ה. -ׁשהּוֲעלּו ַעל מֹוקֵּ

ה ִמְליֹון ֲאנָּׁשים ְונָּׁשים,  ׁשׁשָּ

דֹות, ִדים ִוילָּ  ְילָּ

 ,נערותַבחּוִרים ּו

ַטף, ן וָּ  זָּקֵּ

ה  ׁשֶנֶהְרגּו ְוׁשִנְטְבחּו ְבַאְכזִָּרּיּות ֲאיּומָּ

יֶהםקֹומֹות מְ מֹוִנים ִבמְ ַצח הֲ ְוִנְרְצחּו ְבֶר   גּורֵּ

ִרים,עֲ בַ  ,ִריםעָּ בֶ   ירֹות ּוַבְּכפָּ

ִרּכּוז ם הּוְבלּו ְלַמֲחנֹות הָּ  ְוִיתרָּ

אֹות, נֹות ְונֹורָּ  ְוִנְסּפּו ְבִמיתֹות מׁשֻׁ

י ר ְבִכְבׁשנֵּ פָּ ֲאיּוִמיםַהׁשמָּ ׁש ׁשל ַמֲחנֹות הַ אֵּ הָּ -ְוִנּשרפּו ְלאֵּ ה הָּ  דָּ

ר אֲ  צֹות ִבידי עַ ְבֶגְרַמְניָּה ּוְבּפֹוִלין ּוִבְׁשאָּ ִניים הַ ַרְצחִ מְ הַ  םרָּ  ֶּגְרמָּ

ַעִמים, ר הָּ רֹוְצִחים ִמׁשאָּ יו הָּ  ַיַחד ִעם עֹוְזרָּ

ם ַהְּיהּוִדי  עָּ ד ֶאת הָּ ה ַאַחת ְלַהׁשִמיד ְוַלֲהרֹוג ּוְלַאבֵּ צָּ יּו ְבעֵּ  ׁשהָּ

 ְוִלְמחֹות ֶאת זֵֶּכר ַהַּיֲהדּות

ם ִיׂשרָּ  ל ֲאׁשר ְבׁשֵּ אאֵּ ּוְלַכּלֹות ּכָּ רֵּ  .ל ִיקָּ
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  -שיר מקהלה 

 

לנובמבר. בדיוק  29ב 1930ב צביה ד'ישראלי נולדה בדרסדן שבגרמניה קריין: 

שנים לפני שהכריז האו"ם על נכונותו להקמת מדינה יהודית  שבע עשרה

 בארץ ישראל. 

בשנים האלה היה משבר כלכלי קשה בגרמניה ורגשות אנטי יהודיים לובו  קריין: 

 י.על ידי המפלגה הנאצית שהיתה בפרלמנט הגרמנ

עלתה המפלגה הנאצית לשלטון ומאז חוקקה חוקים כנגד  1933בשנת  קריין: 

היהודים כשמטרתה להחרים את הרכוש שלהם ולגרום לעזיבתם את 

 גרמניה. 

 

 )המספרת( בגיל שש הגעתי לבית הספר לטקס קבלה של כיתות א'.  צביה: 

 

 תראי מה הכנו לך לטקס של כיתה א'?  אימא:

צבעוני גדול שיש בו הרבה ממתקים( זה חרוט הממתקים )מוציא חרוט  אבא:

 שכל הילדים שעולים לכיתה א' מקבלים.

ידעתי שתקנו לי חרוט כזה. כל הילדים בגן דברו  מא.יתודה רבה אבא וא צביה:

 על זה לפני החופש. 

 

 סליחה? המנהל רוצה אתכם בבקשה לשיחה. :המזכיר

 יש בעיה?  אימא: 

 מסתכלים על זה.תלוי איך  ה:מזכיר

 

 המשפחה מגיעה למשרד המנהל )שולחן וכיסא(

 גוטמורגן משפחת ד'ישראלי.  מנהל: 

 כן? יש איזו בעיה?  אבא:



4 
 

גרמניה הבת שלכם לא  –תראה על פי החוקים החדשים ברייך השלישי  מנהל:

 יכולה ללמוד אצלנו.

 בגלל שאנחנו יהודים?   אימא:

הוראה ממשרד החינוך. אבל אתם נראים לי באמת לא נעים לי. אבל זו  מנהל:

אנשים משכילים. תוכלו ללמד אותה בבית. בכל אופן לבית הספר שלנו 

 צבייה לא יכולה להיכנס.

 אתה עוד תשמע ממני.  אבא:

 אני לא הייתי מציע לך לאיים עלי.  מנהל:

 . נמצא פתרון. תודה רבה אדוני המנהל.בואמרדכי    אימא:

  אין בעד מה.  מנהל:

 אימא אז אני לא יכולה ללמוד בבית הספר?  צבייה:

 לא ילדה שלי.  אימא:

 העיקר שקיבלתי את חרוט הממתקים.   צביה:

 

החליט אבא לברוח לצרפת ולהגיע לשם  1938שנה אחרי ב)מספרת(  :צבייה

כמהגר לא חוקי. מדינות רבות לא הסכימו לקלוט פליטים יהודים מגרמניה. 

 ומדינת ישראל לא הייתה קיימת אז. 

 

תשמעי יש לי בת דודה בצרפת בפריז אני אגיע אליה ובטוח היא תעזור לי  אבא:

שם מבחינה כלכלית ואז אני  שם. אין לנו עתיד פה בגרמניה. אני אסתדר

 אקרא לכם לבוא.

 אתה טועה. המשטר הנאצי הזה זה טעות. זה יחלוף. אל תעזוב אותנו. אימא:

אם אנחנו רוצים לשרוד אני חייב להגיע לצרפת. אני אשלח לכם כסף  אבא:

משם. אין לי דרך להתפרנס כאן. את ראית איך ניפצו את כל הזגוגיות של 

הנאצים סוגרים עלינו. בסופו של דבר כולנו נהיה החנויות היהודיות. 

 חייבים לצאת. 

 מה עשינו להם?  אימא:

 אנחנו פשוט שונים. והם גזענים.   אבא:
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אבא עבר את הגבול לצרפת מגרמניה דרך נהר בחושך. בעזרת )מספרת(  צבייה:

מבריחים. הוא הגיע עד לפריז ושם קיבל עזרה מבת הדודה שלו גב' 

פתים. היו להם שתי בנות סמואל שכבר היו אזרחים צרמילגרם ובעלה 

. הוא מצא חדר בבית מלון ארבע עשרהורות בת ה ירמה בת השמונה עשרה

 ושלח מכתב לאימא

)כותב מכתב(  תשלחי את צבייה ברכבת מדרדסן בגרמניה עד לפריז. לבד.  אבא:

 אל תדאגי. 

בסך הכל. איך אני )קוראת את המכתב ומגיבה( לא לדאוג? היא בת שבע  אימא:

 יכולה לתת לה לנסוע ברכבת לבד?

אין לך ברירה. המצב בגרמניה הולך ומחמיר ואנחנו בסכנת חיים. בצד  אבא:

הצרפתי של הרכבת אחרי ביקורת הדרכונים ימתין לי בתחנה חבר שלי 

 והוא יעלה על הרכבת ויצטרף לנסיעה.

 למה אתה לא תמתין לה? אימא:

יתפסו אותי כמהגר לא חוקי יגרשו אותי בחזרה לגרמניה. אני לא יכול. אם  אבא:

תלבישי אותה בחליפה הסרוגה הכחולה. תשימי לה את החצאית ותשלחי 

לי את הז'קט ותמונת פספורט קטנה כדי שהיא תזהה את החבר שלי והוא 

 יזהה אותה.

 ברכבת למדינה אחרת.  7עשר שעות ארוכות נסעתי לבד בגיל )מספרת(  צבייה:

 

 שיר תנועה – יהודה פוליקר -ואבק  אפר

 

בפריז גרתי עם אבא בבית מלון ונרשמתי לבית הספר היהודי )מספרת(  צבייה:

רוטשילד. הוא היה לוקח אותי בבוקר ומקבל אותי בערב. יום בהיר אחד 

 בשש בבוקר דפקו בדלת.

 לתדפיקות בד

איפה התיק שלך? זו המשטרה. אסור שיחשבו שאת בבית הספר אחרת  אבא:

 ייקחו אותך ממני.

 צבייה מוסרת את התיק מרדכי זורק את התיק מתחת למיטה

מרדכי ד'ישראלי? תבוא אתנו לתחנת המשטרה אתה מהגר לא חוקי  : שוטר

 בצרפת. עוד יהודי שהגיע מגרמניה.

https://www.youtube.com/watch?v=1FwSKM_GlkE
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 ה הם אסון למדינה.  כל הפליטים הזרים האל שוטר ב':

 ביליתי במשטרה כל היום וכל הזמן ספרתי בצרפתית.  צביה:

https://www.youtube.com/watch?v=lsc3qLMaCu8 

כדי שלא יגרשו את אבא. הצטרף אבא לצבא הצרפתי ללגיון הזרים. יחידה 

צרפת שלחו אותו לדרום  מורכבת מחיילים לא צרפתים.צבאית שהייתה 

עד שפעם  .את אבא לא ראיתיליד ארס. ואותי העבירו לפנימיית בית ספר 

אחת הייתה לי דלקת שקדים ועשו לי ניתוח להסרת שקדים ואכלתי גלידה 

  במרפאה. רק אז ראיתי בפעם הראשונה את אבא מאז שנפרדנו.

 מה שלומך צביה?  אבא:

פה במרפאה נחמד ונותנים לי גלידה. אבל בפנימייה חשוך וקר. אין  צביה:

צעצועים. בערב לפני שאנחנו הולכים לישון אנחנו צועדים מסביב לחדר 

האוכל כדי לחמם את הרגליים. וכל הזמן אוכלים פה גרגרי חומוס. גרגרי 

חומוס בבוקר. גרגרי חומוס בצהרים וגרגרי חומוס בערב. אבא אני לא 

 חזור לפנימייה. רוצה ל

 למה לא כתבת לי את זה במכתב? אבא:

אסור לכתוב. המנהלת לא מרשה. אסור להתלונן. הם קוראים את  צביה:

המכתבים שלנו ואם אנחנו מתלוננים הם מענישים אותנו. וקורעים את 

 המכתב. 

כשאת מרגישה מאד רע אם זה יימשך אני אוציא אותך מהפנימייה הזו.  אבא:

בא אני מרוצה עד הגג" וזה יהיה הסימן המוסכם ביננו שמאד תכתבי לי "א

 רע לך ואני אוציא אותך.

כבר כשהוא חזר למחנה הצבאי כתבתי לו את המשפט. בדיוק אז )מספרת(  צבייה:

אימא הצליחה לצאת מגרמניה ולהגיע לפריז. נסענו שנינו לפריז לפגוש את 

 אימא אחרי שנה שלמה שלא ראיתי אותה. 

https://www.youtube.com/watch?v=vZ5WKLRGoDg 

 השיר בואי אימא

חייתי עם אימא בפריז באותו חדר שגרתי עם אבא במלון ההוא. )מספרת(  צבייה: 

אבא חזר לצבא לא לפני שהשאיר לאימא מתנה קטנה. בבטן של אימא 

 הייתה אחותי. 

 ואז פרצה המלחמה. 

https://www.youtube.com/watch?v=lsc3qLMaCu8
https://www.youtube.com/watch?v=lsc3qLMaCu8
https://www.youtube.com/watch?v=vZ5WKLRGoDg
https://www.youtube.com/watch?v=vZ5WKLRGoDg
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 (אפקט של חיילים צועדים)

וחצי מהמדינה פלשה לצרפת. כבשה חצי מהמדינה.  הנאצית גרמניה

בצרפת היה משוחרר אבל תחת שלטון צרפתי ששיתף פעולה עם הנאצים. 

צרפת כבר לא הייתה מקום בטוח ליהודים. את היחידה הצבאית שאבא שלי 

 בחלק החופשי. ודה במרכז צרפתהיה בה פירקו והעבירו אותם למחנה עב

שעזרה לאבא שלי החליטה שחייבים לברוח מפריז גב' מילגרם בת הדודה 

 הכבושה לדרום צרפת.

 

 ג'ני אסור לנו להישאר יותר בפריז אנחנו חייבים לברוח. גב' מילגרם:

 טוב אז נברח כולנו. את ושתי הבנות שלך אני עם צבייה ואליס התינוקת.   ג'ני:

לא. אנחנו חייבים לפצל כוחות. זה יהיה חשוד אם נהיה כולנו ביחד. את  מילגרם:גב' 

היא כבר  17ברח עם ירמה. ורות היא בת אתברחי עם התינוקת. אני 

כשנעבור את הגבול את תגיעי למרדכי תשגיח על צביה ותברח יחד אתה. 

 בעלך. ואני אגיע לבעלי. 

 ?בת שלי עם הבת שלךאת רוצה שאני אעזוב את ה ? השתגעת ג'ני:

אף אחד לא יעצור אותן הן נראות נוצריות. יש להן שיער בלונדיני ועיניים  גב' מילגרם:

 ירוקות. לא יחשדו בהן בכלל שהן יהודיות. 

התפצלנו. רות ואני הגענו לעיירה. חיכה לנו מבריח כדי להעביר אותנו  צבייה:

לה של יהודים שבאה לצרפת החופשית. וגילינו שאנחנו עם עוד קבוצה גדו

 . לפתע שמענו נביחות של כלבים.מפריז. נכנסנו ליער ענקי

 

 em1lr2FU-https://www.youtube.com/watch?v=5a  -קטע תנועה 

 

הכלבים של הגרמנים מצאו אותנו בצד הכבוש. הכלבים התנפלו עלי ואני  

צעקתי. והאשימו אותי ילדה בת תשע שבגללי נתפסו כולם. ואז לקחו 

 אותנו למשטרה. בדרך אמרה לי רות.

 רות: 
1

תשמעי צבייה עוד מעט הם יחקרו אותנו. אסור להם לדעת שאנחנו 

זכור מה שאני אומרת לך. לי יהודיות. אני ממציאה סיפור ואת חייבת ל

                                                           
1
חזרה צביה ו .ינמרגה רקוחל תרמוא איהש המל בטיה בישקהל היבצל הרמא קר תורש אוה קיודמה רופיסה 

 על דברי רות בדיוק רק בצרפתית כשנחקרה בנפרד. 

https://www.youtube.com/watch?v=5a-em1lr2FU
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ואת בת שבע. את  שלוש עשרה. אני בת ורהולך קוראים  רייןקוראים 

אני אסביר להם בגרמנית. נגיד להם שאנחנו אחיות יודעת רק צרפתית. 

שברחנו מפנימייה כי היה לנו מאד רע ורצינו להצטרף לאבא שלנו בצד 

 החופשי כי אין לנו אימא.

 י אליהם בגרמנית? ואני בצרפתית?)הילדה( את תדבר צבייה:

כן אני אגיד להם שכשהייתי ילדה הייתה לי מטפלת גרמניה ודרכה למדתי  רות:

 לדבר גרמנית. 

 והם יאמינו לנו? צבייה:

 אני מקווה שכן. רות:

והם למזלנו האמינו לנו. הם הציעו לנו פנימייה טובה אבל רות אמרה להם  צבייה:

ריז. ואז שחררו אותנו חזרנו לפריס לוילה שהיא מעדיפה לחזור למכרה בפ

 ומשם רות התחילה לתכנן את הבריחה שלנו שוב.

 רות נוטלת מפה של צרפת

 הצד בין שמפריד. נהר זה צרפת את שמחלק מהבאזור הזה  תראי צבייה.  רות:

 לי תהישהי מורה גרה ושמה. רו שאטו זה הקרובה העיר. לחופשי הכבוש

 .הכלבים עם הסיור את עושים הגרמנים מתי אותה ונשאל אליה וניסע

 אנחנו נחצה את הנהר לאזור החופשי בין סיור לסיור. 

 מה זה סיור? צבייה:

מדי פעם החיילים עוברים בגבול כדי לבדוק אם יש אנשים שמנסים לברוח  רות:

 לצד החופשי. אסור לנו להתגלות.

הזו ואז בזמן מסוים התארגנו שוב. הגענו אל המורה בעיר  )המספרת( צבייה:

 התגנבו לנהר והתחלנו לחצות אותו.

 בדים כחולים נפרשים. – תמונת הנהר

 זה הזמן. הסיור עבר, בואי! רות:

 אני מפחדת צבייה:

 אני אשמור עלייך. מהר.  רות:

 נכנסות עוברות בין הבדים. תנועת הגלים הופכת נמרצת יותר.

 אני טובעת. רות. אני לא מרגישה את הקרקע.  צבייה: 
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 .אוי ואבוי הנהר עכשיו בגאות ולא בשפל. חכי אני אעזור לך רות:

. לפתע גילו אותנו החיילים הגרמנים והחלו לירות )המספרת( נאחזתי ברות צבייה:

לעברנו. התקדמנו בכל הכח. לפתע גילה אותנו מהצד השני לוחם מחתרת 

. לצד החופשי. צרפתי הוא קפץ למים שחה לעברנו והביא אותי לצד השני

 רות השתטחה על הגדה נטולת כוחות. ניצלנו!

הצלחתי בסופו של דבר לחבור לאבא שלי. אחותה של רות )המספרת(  צביה:

ירמה הצליחה לברוח יחד עם אימא כשהסתתרו בחדר מכונות של קרון 

שהייתה בת תשעה חודשים  רכבת. אבל את אימא שלי תפסו יחד עם אחותי

 שם במחנה נפטרה אחותי ממחלה. ושמו אותה במחנה. 

 נומי פרח שיר מקהלה: 

אימא שלי הצליחה לברוח מהמחנה. היא חברה לאבא שלי וגם )המספרת(  צביה:

אני מצאתי אותו. הסתתרנו עד סוף המלחמה בעיירה בדרום צרפת. 

כשנגמרה המלחמה חזרנו לפריז. שנה אחרי המלחמה נולד אחי. בשנת 

ולראשונה בחיי  1951קמה מדינת ישראל. עליתי לארץ בשנת  1948

הרגשתי שייכת. ישראלית. זה היה  קיבלתי תעודת זהות. לראשונה בחיי

 הרגע המאושר בחיי. 

 לשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד קריין:

 התקווה

תם אני רוצה להודות לצבייה שחלקה אתנו את סיפורה המרתק והמרגש.  מנהלת: 

 טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה. 

 

 

 

 

 


