
  

   

לקראת אחר הצהריי� . "ישראל מאיר לאו' ג ר"הרה, משחזר הרב הראשי של היו� �"היה זה ביו� השחרור"

אנשי� רצו לעבר . המלחמה עומדת להסתיי�, היה ברור כי האמריקאי� הגיעו. חגו מטוסי� מעל המחנה

פתע מגיח מולי חייל כשל, רצתי ג� אני לש�...  ג� אז, כ�, ש קצרו בה� ללא רחמי�"השערי� א� הגרמני� ימ

א� אותו חייל הבי� מיד כי הילד הזה .." הוא היה מאיי� באותה מידה כגרמני, ילד מ� המחנות, עבורי. אמריקני

  ...יהודי הוא –

, ניגשתי לילד" �הרב הרשל שכטר, שהיה הרב הצבאי האמריקאי, משחזר אותו חייל" �עקפתי את הערימות"

ובפה , הילד הביט בי בתימהו�" ?ילד, ב� כמה אתה: "שאלתיגרות מעיני נידמעות כשהובחיו� , חיבקתי אותו

ממילא אני ? ה היא זואיזו מי� שאל" �דיש מהולה בגרמניתענה לי באיו) �תוצאת הרעב המתמש�(חסר שיניי� 

�  !"?אז מה זה חשוב ב� כמה אני, מבוגר ממ

  "?למה אתה חושב זאת... "תמהתי "?מבוגר ממני" 

ולבכות כבר אינני , לצחוק כבר שכחתי �ואני... אתה צוחק ובוכה ומרגיש" �הילד ברצינות רבה השיב" �כי אתה"

 )352' עמ, �� ל. ר, עדות(                                                                                !..."?מי מבוגר משנינו �אז אמור לי... כולי

  ......והיו ג� מילי�והיו ג� מילי�

  .קרעי� שנותרו מיותמי� לאחר המבול, פיסות שהושלכו מרכבות, פתקי� ובה� מילי� ספורות, מכתבי� אחרוני�

כותבת  - "כדור בנו ויירו אותנו שיגלו מפחדת ג� אני. מכא� לצאת נוכל לא לעול� כי המחשבה מדכאת מה ל� לתאר יכולה אינני"

  .. ".בעול� בודדה עצמה את מרגישה 13 בת שילדה להבי� יוכל לא איש": וג�... מילי� אחרונות. ביומנה 13�חנה בת ה

  

  .14כותב חיי� ב�  ..."?אבל מי יודע עד מתי, אני עדיי� חי... לכ� העמידו אותנו בשורה וכל חמישי הרגו, שלשו� ברחו שני בחורי�"

  

  .הונגריה, א� לילדיה ..."לעול� אל תשכחו זאת... זכרו תמיד כי את� יהודי�... לילדי היקרי� משה ובילה"

  

  .הונגריה, ב� לאביו..." ה� לא אומרי� מאומה לא� אנו הולכי�... ?לאחר שנל� מכא�, האמנ� יישארו יהודי� בעול�"

  

 .ינקו� דמ�' ה

   . :ב.ש -משימת שורשי� יהודית

 .הסמל והתחושות, פרטי על התאור". קחוו� קט�"לבי� השיר " פרפר"חשבי מה המשות+ בי� השיר  )1

 ?מהו הניגוד בי� פרח הקחוו� לבי� מקו� גידולו )2

 ?מה נית� ללמוד מכ�: חשבי. ילדי הגטו העדיפו לצייר פרחי� ופרפרי� ג� בזמני� הקשי� :עונג בית )3

 ?האמנ� �"אני יותר גדול ממ�: "הסבירי את תשובתו של הילד ישראל מאיר לאו :עונג בית )4

 .חשבי כיצד נית� להשאיר זכר לאות� ילדי� שנספו בשואה )5

 ?ומה עלינו להסיק מכ�" � 'קל נקמות ה" )6

 ?מהי הנקמה האמיתית באומות העול� חר+ רצונ� להשמידנו )7

. 1ומצאי " לזכור מה שעשה לנו עמלק: "ג"עייני בספר החינו� מצווה תר, "זכור"לקראת שבת פרשת  )8

 .ומה� שרשיה. 2מהו הטע� למצווה זו 

 .בהצלחה .את תשובותיי� כתבי במחברת בצמוד לחוברת זו ����


