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,        נושאים את לפיד הזיכרון

 המיליונים 6זוכרים את 

טקס  יום הזיכרון לשואה ולגבורה בפרדס חנה 
ם של תלמידי כיתות י"ב בהובלת השבועכרכור נערך 

אשר שבו לאחרונה  בתיכון החקלאי "ברנקו וייס"
 מביקורם בפולין

בטקס מרגש אותו הובילו תלמידי כיתות י"ב  בפרדס חנה כרכור בועצוין השיום הזיכרון לשואה ולגבורה 
. שכבת י"ב בתיכוןתלמידי כלל , בשיתוף מהתיכון החקלאי "ברנקו וייס" אשר שבו לאחרונה מסיור בפולין

הבמה מול הקהל הרב באולם המרכז את הרשמים העזים שהותירה נסיעתם לפולין תיעדו והעלו על 
, בני משפחות בני הנוער תושבי פרדס חנה כרכור לאמנויות הבמה במתנ"ס. בקהל ישבו ניצולי שואה

 ותושבים שהגיעו לציין את יום הזיכרון לשואה ולגבורה בטקס היישובי . 

גזבר ומזכיר  הטקס נערך במעמד ממלא מקום ראש המועצה, עו"ד ד"ר אלדד בר כוכבא, חברי מועצה,
  .והצוות החינוכי , ד"ר ליאור אבימן,, מנהל התיכון החקלאי "ברנקו וייס"המועצה, רן גלר והנהלת הרשות

התלמידים הציגו קטעי קריאה, משחק, שירה ונגינה פרי עטם המבוססים על "יומן המסע" מהביקור. 
ית כואבת ועוצמתית לחוויות ביצירות שהעלו וביצעו בכישרון רב העניקו התלמידים נקודת מבט איש

משמרות את הזיכרון שלנו ואשר  חלקים מזוועות השואהאליהן נחשפו במסעם. חוויות הנוגעות ומתעדות 
 . כעם

יו"ר ועדת אירועים, חברת המועצה, רינה רונן, מנהל בית הספר  –בארגון, הפקת ותיאום הטקס לקחו חלק 
. כוכי י"ב כיתותדגן, מחנכות , הרכזת, גלית של שכבת י"בוהצוות החינוכי , ד"ר ליאור אבימן, החקלאי 

 ( וענת אלקבץ מנהלת התרבות במתנ"ס אחראית על עיצוב הבמה. הגדרון )כיאורו גרפי

  ממלא מקום ראש המועצה, עו"ד, ד"ר אלדד בר כוכבא, נשא דברים בשם הרשות בטקס וציין בדבריו כי:
ספרותית שנמשכה במשך מאות אמנותית, , תרבותית, אירוע השואה הינו תוצר של הכנה חברתית "

את למעשה ביססה  והיא ,  10-החל מהמאה ה. הכנה זו ניכרת  טרם מלחמת העולם השנייה ,ועשרות שנים
, ועוד טרם לכך את הפוגרומים ועלילות הדם מהם סבלו התרחשותהאפשרה את תכנות השואה וה

כקלאסיקה לנו  המוכר  ,שייקספיר "הסוחר מוונציה"של . אפילו במחזה היהודים לאורך מאות שנים
. שיילוק סממניו של היהודי הטיפוסי בדמותו של את  מחבר המחזה, שייקספיר, ביטא וקיבע ,תרבותית

. מעבר לכך, על פי עולם ןלדיראו , השואף לשתות דם קיבע את סטראוטיפ היהודי, המלווה בריבית שיילוק
 משום שהיהודים גורשו מאנגליה במאה  ם,ילו לא הכיר אישית יהודישייקספיר אפ מחקרים היסטוריים

וחזרו לאנגליה רק עשרות שנים לאחר מותו. שייקספיר עצמו ניזון מהשפעות אנטישמיות בספרות  13-ה
שכינה את היהודים כעם הבזוי  17דוגמאות נוספות לכך, וולטר במאה ה.   "היהודי ממלטה"דוגמת  ,דאז

אי גוגול  שתיאר כיצד מטביעים ורוצחים את היהודים בנהר , גוגול מאשים את עלי אדמות וניקול
לאורך השנים אנו נחשפים להבניה  ,כך"יענקל'ה היהודי" ומצהיר כי היהודים הם "סרטן בגוף האומה". 

 "להשמיד את העם היהודי עד תום. ניסיון לו ,השואההתרחשות תרבותית שהכשירה את הקרקע ל

"והנה, למרות הכול, שרדנו, ומהאבדן, מהחורבות ומהכאב האינסופי הצלחנו לדברי ד"ר בר כוכבא: 
להקים מדינה. מדינה לתפארת עליה גאוותנו, עם דור צעיר ואיכותי שממשיך ונושא את לפיד הזיכרון גם 

 "לדורות הבאים.

אין ראל, שכן, וגה של מדינת ישקיומה, חוסנה ושגשאותו אנו למדים הינו חשיבות  "הלקח החשוב ביותר
 בר כוכבא. ד"ר אמר " אלא רק על עצמנו." -על מי לסמוך

טעונה ומלאת משמעות של התלמידים, בני הדור הצעיר, יחד  עם הקהל  ,הערב הסתיים בשירת "התקווה"
. שירת התקווה המשותפת שחתמה את הערב העוצמתי מלאה את הלב עבור כל באי הטקס   באולם המלא

 אווה ובתקווה כי עתיד המדינה, ללא ספק, נמצא בידיים טובות.בג
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