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 על ידי אמיר לביא   צוטט ונערך נכתב 

 מנהלת או אמיר –)לפני הצפירה(  מבוא 

( עומד בסימן גורל 2014יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ד )

לפני שבעים שנים חל מהפך במהלך המלחמה  .1944היהודים בשנת 

בנות הברית והצבא האדום הרוסי החלו לסגור על גרמניה משני 

היהודים שחיו בגטאות, במחנות, ובמדינות שלא נכבשו על . הצדדים

נעו בין ייאוש לתקווה. כפסע היה בין מותה של אנה  ,ידי הנאצים

דים רבים, . בצד שחרורם והצלתם של יהוהאפשרי פרנק לשחרורה

 הנותרים היהודים של הרצח מנגנון של פעילותו את הגרמנים החישו

בות שהקנו להשמדתו של העם היהודי גברה יהחש .שליטתם בתחומי

אפילו על הצורך בידיים יהודיות עובדות על  על כל שיקול מעשי אחר

מנת להגביר את תפוקת הנשק. נראה היה כי הנאצים הבינו כי הם 

 יפסידו את המלחמה אבל על השמדת העם היהודי הם לא יוותרו. 

 בהכנות  החלו ומיד להונגריה הגרמנים פלשו 1944 מרץ בחודש

 הודית י קהילה שידעה להשמדה ביותר והמאורגן המהיר לשילוח

, מהונגריה יהודים אלף 430-מ למעלה גורשו מאי מאמצע: כלשהי

 .חודשיים בתוך בו נרצחו ורובם, לאושוויץ כולם כמעט

אישה אחת אמיצה, וחדורה בתחושת שליחות החליטה לעזוב את 

החיים הנוחים בקיבוץ שדות ים להצטרף לכוחות הריגול של בנות 

הברית כדי לחזור למולדתה בהונגריה כיהודייה גאה ולהציל כמה 

 שיותר יהודים לפני שיישלחו למחנות. 

 אישה זו הייתה הצנחנית חנה סנש וטקס זה יעמוד בסימן מסעה

האמיץ וסופה הטרגי. קטעי המשחק בטקס הם מתוך המחזה "חנה 

 של אהרון מגד.  "סנש

 

להעלאת הדגל ולהורדת הדגל לחצי התורן. התלמידים מתבקשים  

 לעמוד.
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  לאמירת יזכור.

 צפירה

 

 יזכור

 

 ששת של זכרם עם ומתייחדים נרות  שישה מדליקים אנונר ראשון: 

  ידי על ולאובדן לטבח מעונים בקדושת  שהוכרעו עמנו מבני המיליונים

 .ועוזריהם הנאצים

 דודותינו , וסבינו סבותינו את  שכחיי לא ולנצח יזכור עם ישראלנר שני: 

 בצורות  שנרצחו, וטף זקנים, ילדים, משפחותינו בני ויתר ודודינו

 בגיאיות , הריכוז במחנות , ההשמדה במחנות  ואכזריות  איומות , שונות 

 הנאצים בידי - המסתור ובמקומות  ביערות , בגטאות , ההריגה

 .עימם הפעולה ומשתפי

  לחדש בעולם בניסיונות  לאות  ללא  ילחם יזכור עם ישראל וינר שלישי: 

 .השואה את  ולהכחיש האנטישמיות  את 

  של והאמיצים האציליים מעשיהם את  יזכור עם ישראל נר רביעי: 

  ליבם  צו אחר שהלכו, השונים הלאומים בני, העולם אומות  חסידי

 .יהודים להצלת  קרוביהם חיי ואת  חייהם את וסיכנו

 של קורותיהם את  אחרון דור עד ספריו נר חמישי: יזכור עם ישראל

 . לעולם יישכחו לא למען, לבם בדם לנו שנמסרו השואה ניצולי

 להזדקן, השואה ניצולי ם שלזכות  עלנר שישי: יזכור עם ישראל ויאבק 

 . ישראל במדינת בכבוד

 

 פתיחה שיר

 אחד מהשירים המזוהים עם יום השואה 

  



 

 קטע משחק 3

אמה של חנה סנש יושבת כשחנה יושבת לרגליה ומניחה את 

 ראשה על ברכיה.

 נכנס מולנר: ערב טוב לגברת סנש ולבתה.

 האם: הו פרופסור מולנר בשעה כזו.

מולנר: בשעה טובה באתי לברך אותך, הגברת סנש על הפרס 

 שקבלה בתך. אביה המנוח הסופר הדגול בלא סנש היה גאה בה. 

 האם: פרס? 

 חנה סנש: קיבלתי פרס ראשון בספרות.

 האם: יפה מאד. על מה?

 חנה: שיר שחיברתי.

את הכישרון שלה עוד אבא שלה זיהה כל הכבוד אניקו. האם: 

 כשהייתה קטנה. 

מולנר: אם היא תמשיך בדרך שבה התחילה בשירה היא תהיה 

 פאר להונגריה מולדתה.

 חנה: אני לא מתכוונת להיות פאר להונגריה.

 מולנר: מדוע?

 האם: חנה החליטה לעזוב אותנו עם תום הלימודים לפלשתינה.

 מולנר: את ציונית?

את מולדתי האמיתית ואני מתכוננת גיליתי  .חנה: כן הפרופסור

 לחיות בה.

כל זה מוליך לדרך  יזםוציונ זם, קומוניםפשיז זםמולנר: סוציאלי

 תסלחו לי עלי ללכת. ערב טוב. מעשים שסופם אסון. –אחת 

 האם: לא אמרתי לך את אותם דברים?



 

 חנה: אני לא אחיה במקום שעליי להתהלך בקומה כפופה. 4

 האם: בקומה כפופה? 

חנה: את שכחת כבר אימא כמה היית צריכה להשפיל את עצמך 

כדי שתואיל הנהלת בית הספר המיוחס שאתקבל אליו למרות 

שהייתי התלמידה המצטיינת ביותר בכיתה? ומדוע? בגלל 

 שנולדתי יהודייה. 

האם: נגד זה אנחנו נלחמים אניקו. נלחמים כאן ולא בורחים! גם 

נלחם נגד קיפוח אפליה ושנאה  פרופסור מולנר, שאיננו יהודי,

עלייך לעזוב את הכל, את  –גזעית! האם משום שעדיין לא ניצחנו 

הבית, את החברה, את הצלחתך הספרותית, את התקוות 

וללכת למקום נידח שאינך יודעת אפילו מה צפוי לך  –הגדולות 

 בו?

. אני יודעת ששם אהיה חופשייה חנה: אני יודעת מה צפוי לי אמא 

וגאה בעצמי, ואוכל להגשים את כל שאיפותיי מבלי שאיש יפגע 

 בכבודי ומבלי שאיש ייצר את צעדיי.

 

http://www.youtube.com/watch?v=418kExn65Ug 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=418kExn65Ug
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   שמר  נעמי 

 טשרניחובסקי  שאול :  מילים 

 שמר   נעמי : לחן

 

 !  מולדתי! ארצי הוי

 .  קרח טרשים  הר

 .  וגדי שה :  עלפה  עדר

 .  שמח  הדר זהב

 ,  מצבה , גל, מנזרים 

 .  בית על  טיט כיפות 

 ,  נושבה לא  מושבה 

 .  זית  אצל  זית

 

 !  מורשה  ארץ! ארץ

 .  כפים  רב דקל

 .  רשע  צבר  קו גדר

 .  מים   כמה  נחל

 .  אביב פרדסי   ריח

 .  גמלת צלצל   שיר

 .  סביב  לים   חולות חל

 .  נופלת  שקמה  צל

 

 !  סין  מדבר  נחלת  ארץ



 

 .  לכת  כוכבי קסם  6

 .  החמסין  זעם  הבל

 .  בשלכת  מלונה 

 .  נים  לא נים  גפן כרם 

 .  נחרשת חורבה תל

 .  תנים  וילל  לילות  תכול

 .  נוקשת  משאבה 

 

 !  לב חמדת  ארץ, הוי , הוי

 .  השית , השמיר

 .  בגב יתום  סוד  ביר

 .  עיט   בשמים 

   אביב פרדסי   ריח

   גמלת צלצל   שיר

 ,  כל טובע  אור  של  בים 

 .  התכלת  כל פני   ועל

 

 ...  אביב פרדסי   ריח

 

עלתה חנה סנש לארץ ישראל והגיעה לנהלל על מנת ללמוד    1939קריין: ב

 . נות של חנה מייזל בבבית הספר החקלאי ל

 

 23.9.1939 נהלל

.  בנהלל  יזרעאל בעמק הנני , כאן נמצאת  אני  ימים  ארבעה יומני היקר! זה 

  אני , הספר  בית את  מכירה  אינני עוד. ישראל לארץ , הביתה הגעתי סוף  סוף 



 

  של  וירה והא אבל, הכל לראות הספקתי  וטרם  בלבד יומיים  במקום  נמצאת  7

  כבר  בתוכם  נמצאת  שאני  לי  נדמה , ידידותיים  כה  והאנשים  טובה  כה  הארץ

 . זמן הרבה  , הרבה

  ושעוד  אידאלית ראות מנקודת הכל  על  משקיפה שאני לרגע שוכחת אינני

 .  קשים  ימים   לי נכונו

 

קריין: לאחר שנתיים בבית הספר הצטרפה חנה לקבוצת צעירים צברים  

שעבדו בקריית חיים ואף הדריכה בקן הנוער העובד והלומד. לאחר מכן  

 קיסריה. ייסדה עם  הקבוצה את קיבוץ שדות ים שליד 

 1941שדות ים 

  ששלחה , מבודפשט  גלויה  על: דברים  שני על  מבטי נפל  ימים  כמה  לפני 

,  ידיי  אל  המבט עבר , להרגיש  מבלי, ובמקרה , חברה איזו  של  מנשף  אווה 

  זאת  הייתה  לא  האם : השאלה את עצמי את שאלתי  לרגע. מעבודה  הפצועות 

  לבחור , הקלים  החיים  את לעזוב, האינסטינקט נגד, טיפשית  רומנטיקה

.  גרביים  זוגות 150 כיבסתי היום  ? פועלת של, קשה  עבודה של בחיים 

  נחה  רגע כעבור  אבל? כאן ממשיכה זאת בכל אני למה. שאשתגע  חשבתי

  ופה : הגולה של  החיים  אותם  לחיות  יכולה הייתי לא: יודעת אני . דעתי 

 .  מקומי   – ישראל -בארץ

  אלא  סתם  לחיות  לא  ברצוני , לארץ אותי  שקושרים  הם , עודי י י, חיי  מטרת 

 .יעוד ממלא  כאן  שחי מי  כל  הן  אבל . יעוד   למלא

 

 קריין:" בשדות ים כתבה את השיר "הליכה לקיסריה". 

 השיר אלי אלי

 אלי אלי 

 שלא ייגמר לעולם. 

 החול והים 

 רשרוש של המים 

 ברק השמיים 

 תפילת האדם 

 



 

על רקע השיר שש בנות כשבידיהם כדים המלאים חול שופכות כל אחת   8

לאחר מכן אפשר לפזר  מהם שישה קווים המתחברים יחד ליצירת מגן דוד. 

 על הקוים חלוקי אבן צהובים.  

בזמן בו חנה שהתה בארץ כבשו הנאצים את אירופה הקימו גטאות ליהודים  

 אליו הגיעו. והפיצו את השנאה כנד היהודים בכל מקום  

החלו הגרמנים ליישם את תוכנית הפיתרון הסופי בדבר השמדת   1941ב

יהודי אירופה במחנות ריכוז והחלו לשלוח משלוחים, טרנספרים של יהודים  

 אים לא אנושיים אל מחנות המוות. נברכבות בת

  חנה  רצתה  .במחנות המוות כשהגיעו הידיעות על השמדת היהודים קריין: 

  המלחמתי  במאמץ ולעזור  הברית בנות לכוחות להתגייס רצתה  22 בגיל

   .יהודים  שיותר   כמה  ולהציל 

 

 קטע משחק

אליהו: בוודאי שמישהו מוכרח ללכת לשם! להציל מה שאפשר 

 להציל! אבל לא את! לא את!

 חנה: מדוע לא אני? מדוע?

אליהו: כי אין לך שום ניסיון בזה. כי רק חמש שנים את בארץ! כי 

 את צעירה מדי!

חנה: האם הגיל הוא הקובע? אני רוצה בזה. אני מוכרחה. תבין 

 אותי אליהו!

אליהו: איך את דורשת ממני להבין אותך? אלפי אנשים יהיו 

 תלויים במילה אחת, מלבד חייך שלך. היית פעם מרגלת?

 חנה: לא אבל

 אליהו: עמדת פעם במבחן של חקירה?

 חנה: אבל אליהו...

 אליהו: אחזת בנשק?

 כן!חנה: 



 

אליהו: סיפרת לי שאמא שלך שם. נאמר שאת נתפסת נאמר  9

 שמאיימים עליה. 

 חנה: אני אוכל לעמוד בזה.

 אליהו: מנין לך? הנה נאמר שמענים אותך! שמשפט מוות צפוי לך!

חנה: האמן לי אליהו, האמן לי שאוכל לעמוד בכל. אני יודעת זאת 

זה לא מספיק  יותר.מרגע שהחלטתי. אני לא יכולה להישאר פה 

 שאני מאמינה כל כך בעצמי?

 אליהו: מה את עושה מחר?

 חנה: חוזרת לשדות ים.

 אליהו: לעבודה בלול?

 חנה: לא. למטבח.

 אליהו: יכולה להישאר פה עוד יום אחד?

 חנה: כן

 אליהו: טסת פעם באוירון?

 חנה: לא.

 אליהו: ראית פעם אנשים צונחים... במצנחים

 מראה נהדר!חנה: כן! 

 אליהו: אם יאמרו לך לנסות. תנסי?

 חנה: כן אליהו.

אני פוקד עלייך ללכת לקולנוע.  –אליהו: תישארי למחר... והערב 

 יש קומדיה אנגלית יפה באחד מבתי הקולנוע.

 חנה: אעשה כל מה שתאמר לי.

 



 

  1944 במרץ הוטסה  משם , לקהיר הגיעה, הכנות  של  שבועות  לאחר   קריין: 10

  של  העיקרית מטרתם . ישראל מארץ צנחנים  קבוצת בחברת לאיטליה

,  מקומיים  פרטיזנים  עם  להיפגש , בריטיים  כקצינים  לדרך שיצאו  הצנחנים 

  ולסייע  ובטרנסילבניה בהונגריה היהודיות  הקהילות  עם  קשר  ליצור 

  להעביר  עליהם  היה , בנוסף . מחתרת בדרכי  לגבול מעבר יהודים  בהברחת

  בלב  חבריה  עם  חנה  צנחה  מכן לאחר  יומיים  . האוייב על  לבריטים  ידיעות 

 . ההונגרי  הגבול  ליד,  בקרואטיה בהאוי  כוחות

 

 ריקוד -שיר הפרטיזנים 

 

  חנה  של  מדינתה  להונגריה  הנאצים  פלשו  סוף המלחמה  לפני  דווקא קריין:  

   חיים  בסכנת  עמדו  בודפשט  יהודי. המוות  למחנות  נשלחו  רבים  ויהודים 

. כחודש  להונגריה להסתנן  התוכנית על עוד יותר היקשה כיבוש הנאצים 

 לפני שחצתה את הגבול כתבה חנה. 

 

 )על רקע מנגינת עמוד האש( חנה: 

ָהבֹות ית לֶׁ צִּ הִּ ַרף וְׁ שְׁ נִּ רּור שֶׁ ֵרי ַהַגפְׁ  ,ַאשְׁ

ָבבֹות ֵרי לְׁ תְׁ סִּ ָבֲעָרה בְׁ ָהָבה שֶׁ ֵרי ַהלֶׁ  .ַאשְׁ

ֵרי  ָכבֹודַאשְׁ ֹדל בְׁ עּו ַלחְׁ ָידְׁ ָבבֹות שֶׁ  ...ַהלְׁ

ָהבֹות ית לֶׁ צִּ הִּ ַרף וְׁ שְׁ נִּ רּור שֶׁ ֵרי ַהַגפְׁ   .ַאשְׁ

 סרדיצה, קרואטיה 1944 ,במאי–  2

 

  את  חנה  חצתה , הונגריה יהודי  גורשו  בו  בלילה , 1944 ביוני  7 -בקריין: 

  ההונגרית  המשטרה  ידי על מייד נתפסה  היא . בידיה קשר ומכשיר , הגבול

 . בבודפשט לכלא  ונשלחה 

  לא  שאם , חנה על איימו ההונגרים . אמה את  בכלא מצאה הרבה לתדהמתה

.  להורג ויוציאוה לעיניה  אמה  את יענו , בידיה שנמצא  המשדר קוד  את  תגלה 

 .  לגלות   סרבה  חנה

  של  משותפיה  חלק  גם  בינתיים  נשלחו  שאליו  כלא  לאותו  הוכנסו  והבת  האם 

  מגניבה  והייתה, ידיה מעשה  במתנות אותם  לעודד נהגה חנה . שנתפסו  חנה

   .עידוד   מילות  עם   פתקים ,  חלונה  דרך, אליהם 

http://he.wikipedia.org/wiki/2_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/2_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/2_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/1944


 

  שם ,  אחר לכלא  הועברה וחנה חנה  של  אמה  שוחררה מה  תקופת לאחר 11

 . במולדת בבגידה גם  - הונגריה  וכילידת, ריגול באשמת  לדין הועמדה

  עברה  חודשים  שבמשך אף  על. חנה  של  משפטה החל  28.10.1944 -ב

  ואף  יהודים  להציל באה כי להודות רק  הסכימה  היא, קשים  ועינויים  חקירות 

 . בשופטים   קשים  דברים  הטיחה

 

 קטע משחק

חנה: אם להילחם נגד חיות טרף רצחניות המובילות למוות אנשים 

הוא חטא  –ונשים חפים מפשע, שכל אשמתם היא שנולדו יהודים 

 –אני מודה בחטא זה. אבל אם בגד מישהו במולדתו  –בעיניכם 

הרי זה אתם, אתם... כל מי שמשרת את השלטון השורר עכשיו 

מולדתו. ראו מה עוללתם בוגד ב –בארץ הזאת ואינו מתקומם עליו 

להונגריה שלכם, ראו איך כבודכם מושפל בה. אלפים ורבבות מבני 

 –עמכם נהרגים במלחמה למען אויב הונגריה מאז ומעולם 

הגרמנים. איך הפחד מהלך אימים על הכל! איך אזרחים ישרים 

נחטפים מבתיהם ונכלאים בדירי בהמות. איך רבבות אנשים 

ען עתיד טוב יותר נשלחים אל מחנות שעבדו שכם אחד אתכם למ

יבוא יום דין לכל אל שעינו שרצחו ואתם תשבו על ספסל  המוות.

ונגדכם תעמדנה כל הנשמות הטהורות שהשמדתם  הנאשמים

מארץ החיים. בטוחה אני כי מעשיי ישרים בעיני אלוהים על כן איני 

יראה את המוות. אילו הייתי פוחדת מפסק דינכם לא הייתי ראויה 

לשליחות שאליה יצאתי בלב שלם. יכולים אתם להמית אותי 

מר אחד כדרישת הקטגור, אבל דעו לכם שזה יהיה זה עוד מס

 לארון המתים שלכם, של המשטר אותו אתם מייצגים."

 

.  שנים  23 בת  והיא , להורג סנש  חנה הוצאה  1944 בנובמבר 7 - בקריין: 

  את  אליהם  והישירה עיניה את לכסות  סירבה, היורים  כיתת  מול  בעומדה 

 ". שפעלתי כפי  לפעול   זכותי זו  הייתה: " כאומרת ובנחישות באומץ מבטה

 



 

השירה של רבקה זהר על פי מילותיה של חנה סנש נוטלים חלק  על רקע  12

במרכז מגן   מהתלמידים את חלוקי האבן הצהובים עורמים לערימה אחת 

ונועצים שישה ורדים )או ורד אחד( ותלמידים אחרים נוטלים חלוקי   הדוד

 אבן כחולים ומסדרים אותם על מגן הדוד העשוי מחול. 

 

 , למות, צעירה מותל

 . רציתי לא , לא 

 . רציתי לא , לא 

 , החמה השמש את אהבתי

 . עינייך זוג של ניצוץ, השיר, האור

 . מלחמה הרס רציתי ולא 

 . רציתי לא , לא 

 . רציתי לא , לא 

 

 , היום לחיות עליי נגזר אם אך

 , האיום בהרס, דם בשפך

 , הזכות ובעד השם ברוך: "אגיד

 , למות שעה תבוא  ובוא  לחיות

 ".מולדתי, ארצי, אדמתך על

 

https://www.youtube.com/watch?v=7w_WczAoSL4 

 

 במדורות מלחמה, בדליקה בשריפהחנה: "

 בימים סוערים של אדם

https://www.youtube.com/watch?v=7w_WczAoSL4


 

 הנני מבעירה פנסי הקטן 13

 "לחפש לחפש בן אדם

 

  ים  בשדות  לביתה  חנה  של  ארונה הובא , 1950 במרץ  16 -ב קריין: 

  . ארונה  על פרחים  זרי והניחו, צנחנים  צנחו, הקבורה  במעמד. שבקיסריה

 . בירושלים  הרצל  הר  שעל  הצבאי הקברות בבית  נקברה היא

  גזר  את בהונגריה הצבאי הדין בית  ביטל, הצניחה  משימת לאחר שנה  50

  הדין  בית ביטל כן וכמו , בהונגריה בגידה מאשמת סנש חנה את וזיכה הדין

 . בריטית סוכנת   הייתה  כי שקבע  הדין פסק  את אף 

 

 ושוב מסיימים בשיר "אלי אלי" כשכל בית הספר מצטרף. 

 

הקהל    קריין: תם טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ד לשירת התקווה

 מתבקש לעמוד. 

 


