
 



 

1 
 

אתה יודע שבתוכך אתה טהור  ,"...כל עוד אתה יכול להביט בשמים בלי פחד

 1. ל תחזור להיות מאושר"וושלמרות הכ

 לזכרובאתר ההנצחה של אנה פרנק עץ הערמונים זיכרון וגבורה: נצר מ
 של רס"ן איתן בלחסן 

 
 לתלמידי החטיבה העליונה מיועד

"... הבטנו שנינו בשמים הכחולים ובעץ הערמון הקירח, שעל ענפיו נצצו טיפות 

 קטנות..."

עליו כתבה שעץ הערמון שראתה אנה פרנק מחלון עליית הגג במסתור באמסטרדם ו

נשתלו זה . שתילים מעץ 0232נשבר וקרס בסערת חורף בשנת  3491ביומנה בשנת 

מגדלי התאומים בניו יורק הפיגוע ב, אנדרטת הזיכרון לחללי "יד ושם", בהם במקומות שונים

איתן בלחסן, מפקד סיירת צנחנים רס"ן ולאחרונה גם בתצפית נוף שהוקמה לזכרו של 

מול בית הוריו, בלבנון. התצפית ממוקמת במושב רמות נפתלי,  3444שנהרג בפברואר 

 בו נולד וגדל בלחסן.שמקום ב

משרדי המפעל ובו אנה פרנק הסתתרה במחבוא, ששכן בחלקו האחורי של בניין 

נוספים במשך כשנתיים, מקיץ עם אנשים המשפחתי. היא הסתתרה עם בני משפחתה ו

בימי האימים של הכיבוש הנאצי בהולנד. ארבעה  ,(31ועד  31)מגיל  3499ועד קיץ  3490

 ים של המסתתרים עם העולם שבחוץ.מעובדי המשרד היו אנשי הקשר )וההצלה( היחיד

אליו צפה המחבוא, היה עבורה סמל לעולם וששגדל בחצר הפנימית  ,עץ הערמונים

לזמן העובר; בעוד שעבורה ועבור והממשיך להתקיים, לעונות השנה המתחלפות 

המסתתרים האחרים "קפאו החיים" במחבוא. העץ הוא סמל ליופי, לחירות ולנעורים שנגזלו 

את נחמה ברגעי ייאוש ומשבר, המזכיר את יופיו ושל תקווה ושל מקור של כוח,  ממנה וגם

 .כוחם של החיים וגם את סיומה הקרב של המלחמהאת עוצמתו של הטבע, 

וכל יושביו נשלחו , למרבה הצער, סמוך לסיום המלחמה התגלה המחבוא בעקבות הלשנה

לשרוד מבין שמונת המתחבאים אבי המשפחה, הוא היחיד שהצליח אוטו, למחנות ריכוז. 

שוחררו בהמשך. מיפ הם  , אולםשהתגלו. ארבעת המצילים נתפסו ונשלחו גם הם למחנות

בו נלקחה המשפחה ושמרה עליו בלי לקרוא שחיס, אחת המצילות, מצאה את היומן בבוקר 

 מיפמסרה פרנק לא הצליחה לשרוד, שאנה  כשהתבררידיה של אנה. בו, בתקווה להשיבו ל

 לאביה.ן יומהאת 
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 ביחידת לימוד זו:
  היכרות עם סיפור ההסתתרות של בני משפחת פרנק ושותפיהם

 -פעולתם הייחודית של המסתירים עם למחבוא וגם עם דמותם ו
 המצילים. 

 
  ,דמותה המיוחדת של עם תחושותיה ועם חוויותיה, עם מפגש עם עולמה הפנימי

ביטוי לידי בא הדבר אנה, נערה צעירה שנאלצה לחיות שנתיים )!( במחבוא, כפי ש
 בכתיבתה היפה ביומן. 

 
 המשמעות שבין האדם לטבע, חשיבותו של  הטבע לאדם על חשיבה על הקשר ו

 יום בכלל וברגעי משבר וייאוש בפרט.-)מסמל, מלמד מאפשר( בחיי היום
 

  ועם אתר  מפקד סיירת צנחנים רס"ן איתן בלחסןדמותו המיוחדת של היכרות עם
 ההנצחה לזכרו. 

 
  סיפור חייהם בהבאים לידי ביטוי בדמויותיהם ו ,השונים של ה"גבורה" הפנידיון על

 על חשיבות הזיכרון. כן דיון ו ,איתן בלחסןשל וומציליה  של אנה פרנק
 

ארבעה נושאים: וכולל חלקה הראשון של היחידה מתמקד בסיפורה של אנה פרנק 

 -ההסתתרות במחבוא; מקורות כוח ותקווה במחבוא )עץ הערמונים כמשל(; המסתירים 

 שהפך לסמל.   ,של אנה פרנקהאישי  ההמצילים; סיפור

נפילתו  סיפורועם החלק השני מפגיש אותנו עם דמותו המיוחדת של רס"ן איתן בלחסן 

ים מושגתייחס לנבסיכום היחידה היכרות עם אתר ההנצחה שהוקם לזכרו. עורך בקרב ו

לסיפורים שיש בהם מן הכרנו שמה הופך את שני הסיפורים ונשאל " זיכרון"ו "בורה"ג

 לזכור ולהזכיר?שראוי הגבורה ו

לזכרו של אנו מציעים כי היחידה תסתיים בכתיבה אישית של התלמידים באתר האינטרנט 

   רס"ן איתן בלחסן.
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ועץ הערמונים שראתה מחלונהבמחבוא אנה פרנק הנערה חלק א':  

 א. ההסתתרות במחבוא: תחושות הפחד והייאוש 

, 0+3)חלקים  "בדרכה של אנה פרנק" בסרט הדוקומנטרי של מיכל ינאיצפו 

בכתובת  (דקותשמונה וחצי כל חלק כאורכו של 

fMhSQ&feature=endscreen-http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=GBLbt 

 קישורים העוסקים ברקע ההיסטורי של האירועים.או ב

 גם ון פלס וופרנק  מהן הנסיבות ההיסטוריות והאנושיות שהובילו את בני משפחות

 למסתור? לרדת את פריץ פפר 

  . (3נספח ). 3491בנובמבר  8קראו את הקטע שכתבה אנה ביומנה בתאריך 

  ?איזו חוויה רגשית עולה מכתיבתה של אנה בקטע שקראתם 
 

  מלווים את נסו לדמיין מה עובר אדם במסתור? אילו תחושות, מחשבות ורגשות
 הוא נאלץ להתמודדעימם ש? מהם הקשיים הייחודיים ו שםשהות

  
 ?מה לדעתכם יכול לעזור לאדם במסתור להתגבר על רגעי המשבר, הייאוש והקושי 
  נסו לחשוב על עצמכם ברגעים קשים: מה עוזר לכם? מאין אתם שואבים כוחות

 קושי? הייאוש או הלהתגבר על רגעי 
 

  היפה  שמיםדימוי ההשואבת את השראתה מצירה יצור ילמוזמנים יצירה חובבי
  . זה אנה פרנק בקטעמתארת ש

 
 ב. מקורות כוח ותקווה במחבוא: עץ הערמונים כמשל. 

   
מקור של כוח , ובטבע בכלל, אנה פרנק מוצאת בעץ הערמונים הגדל בחצר המחבוא

 ונחמה. 
 

כן ו שמיםבועץ הערמונים בכותבת אנה על התבוננותה  הםבשמהיומן ים קראו את הקטע
 (0)נספח את מחשבותיה על הטבע. 

 
 סערה בו שמים? באיזה אופן ההתבוננות בעץ, בהמה מסמל עץ הערמונים עבור

   עוזרת לה? 
  מייחסת לטבע ולהשפעתו על בני האדם? היא אילו כוחות 

 
  האם עבור אדם כלוא )במסתור, בשבי, בכלא( הטבע, שאינו נגיש, הוא  -מה דעתכם

 של ייאוש ותחושת אובדן?   או מקור של תקווה ושמחה 
 

 הביאו דוגמאות מחייכם או תכיצד ניתן להיעזר במשהו שאינו ניתן להשגה מוחשי ?
 קראתם.ו ספר שראיתםאו  מסרט

 
  ?רגע או על  מקום, על על חוויהכתבו האם גם לכם הטבע חשוב? מה הוא נותן לכם

  . ה עבורכם מקור של כוח ותקווהוובטבע שהי
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GBLbt-fMhSQ
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=GBLbt-fMhSQ&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=GBLbt-fMhSQ&feature=endscreen
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מצילים "חסידי אומות עולם": מה הניע אותם לקחת מחויבות  -ג. המסתירים 

 כזו ולסכן את עצמם למען אחרים?

 "אומותהאת שירו של חיים חפר "חסידי וכן  "חסידי אומות העולם"למושג הסבר הקראו את 

   .(1)נספח  ב"מדורות מלחמה"שירה של חנה סנש או את 

יה ממוצא אוסטרי הנשואה להולנדי, שעבדה יבו מתארת מיפ חיס )נוצרשקראו את הקטע 

אב המשפחה אוטו פרנק, בו מספר לה ש( את הרגע של משפחת פרנק במפעל המשפחתי

 . (9)נספח על המחבוא ומבקש את עזרתה  ,יגר להולנד()יהודי ממוצא גרמני שה

 שאלות לדיון:

  ?כיצד הם מתייחסים איזו מערכת יחסים אנושית משתקפת בדיאלוג בין מיפ לאוטו
ה( ילא יהודי -עובדת, יהודי  -זה לזו? מה עוזר להם לגשר על השוני ביניהם )מנהל 

 וליצור יחסים של אמון וחברות? 
 

 של אוטו? האם היא מבינה, העזרה  להיענות בחיוב לבקשת מה מניע את מיפ
האחריות הכרוכים במשימה שלקחה על את יתור וולדעתכם, את הסכנות? את הו

 עצמה? 
 

 ותכונות אישיות ניתן לזהות מתשובתה של מיפ חיס  השקפת עולם ,אילו ערכים
וחבריה שלקחו היא  ,ניסיון ההצלה של בני המשפחה -המעשה לאוטו פרנק ומעצם 

 על עצמם?
 

  :מיפ או מצילים אחרים מהמעשה עימם נושאים רגש או  איזה זיכרוןבמבט לאחור
 בני משפחותיהם על תקופת המלחמה? סיפרו להם מה נסו לדמיין שעשו? 

 
  אות חסידי אומות העולם"ל הענקת שהחשיבות מה" ? 
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 סיפורה האישי של אנה פרנק ועץ הערמונים כסמל ד. 

חושף בפנינו את סיפור ההסתתרות האישי שלה ושל היומנה של אנה פרנק, 

הרחב של שואת יהודי ומחבר אותנו לסיפור הגדול  ,בני משפחתה ושותפיהם

 אירופה תחת הכיבוש הנאצי בימי מלחמת העולם השנייה. 

כדבריה של , הגנהאף צל ואולי העניקו בתפקיד הממשי שמילא על העץ הערמונים, נוסף 

מיפ: "...למרבה המזל, ניצב מאחורי המחבוא עץ ערמון גדול ויפה, שחסם את קרני השמש, 

"עד שימש ומשמש גם מעין  ,2כך שהחום בפנים היה פחות קשה מכפי שהיה עלול להיות"

 היסטוריים של השואה. אילם" לאירועים ה

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-, בכתובת ynet -הכתבה בקראו את 

3942424,00.html  ,שתילת ייחוריו.  על קריסתו ועל על המאבק לשימור העץ 

 שאלות לדיון:

  ?מדוע? ? מאבק חשוב ומוצדק ואם זההמה דעתכם על המאבק לשימור העץ 
 

 משמעות של אנה פרנק נה פרסום יומאחר לאחר המלחמה ולמקבל  עץ הערמונים
 ? מה הוא מסמל? לדעתכם ,סיפורית וסמלית: איזה סיפור הוא מספר

 
  הדבר המשמעותי ביותר שחשוב לזכור  הוא לו יכולתם לבחור דבר אחד, שבעיניכם

 ? הוא היה מה  -מציליה של משפחתה ושל מסיפורה של אנה פרנק, 

 

 "יומני החופש"'ארד לאגרוונס ו של ריצבסרטאנה פרנק ניתן לצפות על להעשרה נוספת 
, העוסק ב"מפגש" של קבוצת תלמידים חסרי תקווה וסיכוי לכאורה עם סיפורה 0222משנת 

שינוי שמתחולל בהם לאחר שגם הם מתחילים לכתוב על ביומנה של אנה פרנק ועם ו
 חייהם. 

מוכנים לפעול ולשלם מחיר ה ,"פשוטים" ,לאחר הסרט ניתן לשוחח על אנשים רגילים
החלש, למען הצדק, נגד הרוע ושרירות הלב. למה הם עושים זאת? "מה יוצא ולמען האחר 

 להם" מזה?
 (,מעשה החינוך )שניהם "מעשה" אקטיביעל אפשר גם לדבר על עצם הכתיבה )היצירה( ו

 אף י לשינוי כפעילות היוצרת תקווה וסיכו ,המחזירים לאדם שליטה, גם אם מוגבלת, על חייו
 במצבים הנדמים כחסרי מוצא. 

 

 

 

                                                           
 

 

1
  .  99   , עמ' 0982. דביר, מחביאי אנה פרנק ומשפחתהנזכור את אנה פרנק. סיפורם המופלא של מיפ חיס בשיתוף עם אליסון לסלי גולד.  

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4216181,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3942424,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3942424,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3942424,00.html
http://www.kipa.co.il/seret/movie/326-%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9
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  ואתר ההנצחה לזכרו , דמותורס"ן איתן בלחסן -חלק ב' 

זיכרון והנצחה נלקחו ייחורים מגזעו ונשתלו באתרי לאחר שקרס עץ הערמונים 

גראונד אתר "בירושלים; ב "יד ושםמוזיאון "ב ,. בין היתרלםשונים בארץ ובעו

תקפת על יושביהם בהמגדלי התאומים בו התמוטטו " בניו יורק, במקום שזירו

וגם בתצפית ההנצחה ברמות נפתלי לזכרו  ;0223הטרור הרצחנית בספטמבר 

 כעת.  כיראת סיפורו נ .בלחסן, מפקד סיירת צנחנים שנהרג בקרברס"ן של 

 היכרות עם דמותו המיוחדת של רס"ן איתן בלחסן.  .א

דפדפו  , www.eitan.org.ilהיכנסו לאתר האינטרנט שהוקם לזכרו של רס"ן בלחסן 

 . נפילתו בקרבעל וחייו על של איתן בלחסן,  דמותובאתר וקראו על 

 רכים, לדעתכם, הובילו את בלחסן איזה אדם מצטייר מהדברים שקראתם? אילו ע

 ייו האזרחיים ובתפקידו כמפקד בצבא? חב

  בו נהרג?שכיצד ערכים אלו באו לידי ביטוי גם בקרב 

 

 של איתן בלחסן אתר ההנצחה לזכרו .ב

,  http://www.youtube.com/watch?v=Nra30ap2gP8בכתובת התבוננו בכתבת החדשות 

המתארת את שתילת הייחור מעץ הערמון של אנה פרנק באתר ההנצחה לזכרו של 

 בלחסן במושב רמות נפתלי.   רס"ן 

  מהו המסר הטמון בשתילת ייחור מעץ הערמונים באתר ההנצחה לזכרו של בלחסן
 ובאתרי זיכרון נוספים? 

 
  ושל מציליה דמותה של אנה פרנקוב גבורה ניתן לזהות בסיפורהאילו מאפיינים של ?

 דמותו של רס"ן בלחסן? וב בסיפורויש אילו מאפיינים של גבורה 
 

  ?את  להנציחהזכיר ולזכור, מדוע חשוב למה אפשר ללמוד מכל אחד מהסיפורים
  הסיפורים?  

 

 משימה לסיכום היחידה
התייחסותכם  בוייל שיעלה לאתר והיכנסו לאתר האינטרנט לזכרו של איתן בלחסן, כתבו מ

לשאלת הזיכרון: בעיניי, חשוב לזכור את דמותם ואת סיפוריהם של אנה פרנק ושל איתן 
 בלחסן כי...

 

 

 

 

http://www.eitan.org.il/
http://www.youtube.com/watch?v=Nra30ap2gP8
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 נספחים

 .3מיומנה של אנה פרנקקטע  – 1נספח 

                      

 

    

 

 3491בנובמבר  8יום שני בערב,                     

 "קיטי היקרה, 

...מיפ אומרת לעתים קרובות שהיא מקנאה בנו על השלווה שאנחנו חיים בה כאן. אולי זה 

 נכון, אבל ברור שהיא אינה לוקחת בחשבון את הפחד שלנו.

פעם שוב חיים רגילים. אני מדברת על 'אחרי המלחמה', -איני יכולה לתאר לעצמי שנחיה אי

 על דבר שלעולם לא יוכל להתגשם. אבל אני חשה כאילו אני מדברת על מגדלים באוויר,

"אני רואה אותנו, שמונת הדיירים והבית האחורי, כפיסת שמים כחולה מוקפת בענני גשם 

שחורים משחור. העיגול המתוחם שאנחנו נמצאים עליו עדיין בטוח,  אבל העננים מתקרבים 

 נו. והולכים, והטבעת המפרידה בינינו ובין הסכנה המתקרבת הולכת ומתהדקת סביב

"והנה טבעת הסכנה והחושך התהדקה עד כדי כך, שבמאמצינו הנואשים להיחלץ מן 

הסכנה אנו נתקלים זה בזה. אנחנו מביטים כולנו למטה, אל האנשים הנלחמים זה בזה, 

נושאים מבט למעלה, שם הכול שלו ויפה, כשאנחנו עצמנו מנותקים, מוקפים בגוש האפל 

עלות, אלא עומד בפנינו כחומה בלתי חדירה, המאיימת שאינו מאפשר לנו לא לרדת ולא ל

למחוץ אותנו, אד עדיין לא הגיעה שעתה. וכל מה שאני יכולה לעשות הוא לזעוק ולהתחנן: 

 'הו, טבעת, טבעת, תתרחבי והיפתחי לפנינו!'"

 שלך, אנה

 

 

                                                           
 

 .141-2אנה פרנק, שם, עמ' 3
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4מיומנה של אנה פרנקקטעים  – 2פח נס                   
 

                                                                                     

                                                                             

 

 

 3499בפברואר  01יום רביעי,    

 "קיטי היקרה מכול,

בחוץ נפלא והתאוששתי לגמרי. עבודת הכתיבה שלי, הנכס הכי יקר מאז אתמול מזג האוויר 

שלי, מתקדמת יפה. אני עולה לעליית הגג כמעט כל בוקר כדי לנקות את הריאות שלי 

מהאוויר המעופש בחדר. הבוקר, כשעליתי שוב לעלייה, מצאתי את פטר מסדר אותה. עד 

עליי על הרצפה, הוא הצטרף מהרה סיים את מלאכתו, וכשאני התיישבתי במקום האהוב 

אליי. הבטנו שנינו בשמים הכחולים, בעץ הערמון הקירח שעל ענפיו נצצו טיפות קטנות, 

בשחפים ובציפורים האחרות שעפו קרוב מעל לבתים ונראו כאילו הם עשויים מכסף, וכל 

זה ריגש וריתק אותנו כל כך, שלא יכולנו לומר מילה. הוא עמד, נשען בראשו על קורה 

 עבה, אני ישבתי. נשמנו את האוויר, הבטנו החוצה והרגשנו שלרגע כזה יפה השתיקה...

"הבטתי גם מבעד לחלון הפתוח המשקיף על חלק גדול של אמסטרדם, על גגות 

המשתרעים עד לאופק, שצבעו היה כחול כל כך בהיר, עד שקשה היה לראות את הקו 

י יכולה לראות את השמש הזורחת, את המשיק. 'כל עוד זה קיים', חשבתי, 'כל עוד אנ

 השמים הנקיים מכל ענן, לא אוכל להתעצב'.

"התרופה הטובה ביותר לכל מי שפוחד, בודד או אומלל, היא ללא ספק לצאת החוצה, 

למקום שבו יהיה לבד, רק הוא והשמים, הטבע ואלוהים. כי רק אז, אך ורק אז, חש האדם 

ם רוצה לראות את בני אדם מאושרים בטבע, שהכול הוא כפי שצריך להיות ושאלוהי

הפשוט, אך יפה. כל עוד זה קיים, ויש להניח שזה יהיה קיים לעולמים, אני יודעת שיש 

נחמה לכל צער, יהיו אשר יהיו הנסיבות. ואני בטוחה שגם אם המצוקה קשה, יש בכוחו של 

 הטבע להפחיתה בהרבה".

  

                                                           
 

 .  218-1. הקטע השני עמ' 181אנה פרנק. שם, הקטע הראשון עמ' 4
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3499ביוני  31יום שלישי   

 

"...האם העובדה שזמן רב לא יצאתי לאוויר הפתוח היא שגרמה לי להתלהב כל כך מכל 

מה שקשור לטבע? אני זוכרת היטב שבעבר לא הצליחו שמי תכלת בהירים, ציפורים 

 חים פורחים לרתק אותי לזמן רב. כאן זה השתנה...מצייצות, אור ירח ופר

"לפני חודשים הייתי במקרה למעלה כשהחלון היה פתוח בערב. לא ירדתי עד שהסתיימה 

ריתקו אותי;  -שעת האוורור. הערב החשוך והגשום, הסערה, העננים שרדפו זה את זה 

רי אותו ערב היתה אחרי שנה וחצי ראיתי שוב סוף כל סוף את הלילה פנים אל פנים. אח

הכמיהה שלי לראות זאת שוב גדולה מהפחד שלי מגנבים, מעכברושים בפינות החשוכות 

או מפשיטות. ירדתי למטה, לגמרי לבד, והסתכלתי החוצה מהחלון של המשרד הפרטי 

והמטבח. אנשים רבים מוקסמים מהטבע, רבים ישנים מדי פעם תחת כיפת השמים, רבים 

ים כמהים ליום שבו יוכלו שוב ליהנות מהטבע, אך מעטים הם בבתי סוהר ובבתי חול

האנשים אשר בכמיהתם כה מנותקים ומבודדים מאותו דבר שהוא שווה לכל נפש, בין אם 

 לעני ובין אם לעשיר.

"אין זה פרי הדמיון, שמראה השמים, העננים, הירח והכוכבים מעניק לי שקט ואורך רוח. 

מוואליום או ברום. מול הטבע אני חשה קטנה ומוכנה התרופה הזאת טובה הרבה יותר 

 לספוג את כל המכות באומץ!

"נגזר עליי לראות את הטבע לעתים נדירות בלבד, וגם אז דרך חלונות מכוסים בשכבת 

אבק עבה ווילונות מזוהמים, ולהביט החוצה דרכם; אין זה תענוג גדול. הטבע הוא הדבר 

 היחיד שבאמת אין לו תחליף!"
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חסידי אומות עולם – 3נספח   

 

 

  5חסידי אומות עולם                                          

חסידי אומות העולם הם מי שזכו לתואר רשמי, המוענק על ידי "יד ושם" בשם מדינת 

ישראל והעם היהודי לאנשים לא יהודים ששמו נפשם בכפם להצלת יהודים בשואה... 

ה צורות רבות ומגוונות, וקיים מגוון רחב של מעורבות והקרבה הצלת יהודים בשואה לבש

מצד המצילים... התואר מוענק למי שהוכח שסיכנו את חייהם, את חירותם ואת מעמדם 

 במטרה ברורה להציל חיי יהודים מרדיפות ורצח.

6חסידי האומות/ חיים חפר  

 אני שומע את הכינוי "חסידי האומות", ואני מנסה
 לחשוב על האנשים שנתנו לי מסתור ומחסהאני מנסה 

 מה הייתי עושה? –אני מנסה לחשוב ושומע ושואל: לו הייתי במקומם 
 אם אני , בתוך אוקיינוס של שנאה, מול עולם מתמוטט ובוער

 אם אני הייתי נותן מסתור לבן עם אחר? 
 אם אני הייתי מוכן, אם בני משפחתי היו מוכנים

 בתוך הרחוב, בין השכניםלחיות בפחד מתמיד כזה 
 לחלום בלילות את צעדם הכבד והמאיים של התליינים
 מוכן להמשיך ולהלך בין מטחי היריות ולהבי הסכינים

 בתוך לחשי הרכילות ומלמולי השמועות ותקוות המלשינים
 לא לילה אחד, לא חודש, אלא שנים! –וכל זאת 
 ידם  בלי לבקש שכר מן הקורבנות, רק את לחיצת –וכל זאת 
 רק מפני שאדם לאדם, חייב להיות אדם –וכל זאת 

 ואני חוזר ושואל את עצמי, עכשיו ומכאן:
 האם אני, האם אני הייתי מוכן?

 
 יום בקרב-הם הם שעמדו יום -בתוך המלחמה הנוראה 

 והם הצדיקים שבסדום, שבזכותם העולם לא חרב
 הם בתולדותיו של עמי הרצוח, החנוק, הירוי והמת

 ודי החסד והרחמים, שעליהם העולם עומד.היו עמ
 ובפניהם, בפני גבורתם, שהיא עדיין לנו חידה

.בתודה -אנחנו, היהודים, מרכינים את ראשינו   
 

                                                           
5
יד ושם.  –חסידי אומות עולם  -ההגדרה לקוחה מאתר "יד ושם" שאלות נפוצות  

http://www1.yadvashem.org.il/yv/he/righteous/faq.asp 

 . 14:32, שעה 7.1.2212בתאריך 
6
 . 131. עמ' 1111, מליץ. , השואה זיכרון ומשמעותחיים חפר, לקוח מתוך: פנחס צימר 

 
 
 

http://www1.yadvashem.org.il/yv/he/righteous/faq.asp
http://www1.yadvashem.org.il/yv/he/righteous/faq.asp
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             . )בעריכת עוזי שביט(, הוצאת הקיבוץ המאוחד, שירים ופרקי יומן ," יגמר לעולםיאלי, שלא "מתוך: חנה סנש,   2
                   .6. עמ' 7002

 
 
 
 

 

 

 

7במדורות מלחמה/חנה סנש.   

 במדורות מלחמה בדלקה, בשרפה,
 בין ימים סוערים של הדם,
 הנני מבעירה פנסי הקטן,

 לחפש, לחפש בן אדם.
 

 שלהבות השרפה מדעיכות פנסי,
 אור האש מסנוור את עיניי;

 איך אביט, איך אראה, איך אדע, איך אכיר,
 כשהוא יעמוד לפניי?

 
 תן סימן, אלוהים, תן סימן על מצחו,

 כי באש, בדליקה ובדם,
 כן אכיר את הזיק הטהור, הנצחי, 

 את אשר חיפשתיו: בן אדם.
 

 33.32.3492נהלל, 
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 8מספרה של מיפ חיסקטע  – 9נספח                           

, עובדת במשרד של אוטו פרנק, אחת מארבעת העובדים שהחביאו את מיפ חיס

 בני משפחת פרנק, מתארת את השיחה שבה ביקש ממנו אוטו לסייע בהצלתם. 

"ידעתי שהוא ורעייתו ומרגוט ואנה חיים במתח נורא. מצבם לא נידון מעולם, 

ואני לא שאלתי אותו. בוקר אחד, לאחר שאספתי את ספלי הקפה והדחתי 

תם בכיור, קרא לי מר פרנק למשרדו הפרטי וסגר אחריי את הדלת. הוא נעץ או

את מבטו בפניי, ועיניו החומות והרכות העמיקו להתבונן בעיניי וכמעט נקבו אותן. 'מיפ', 

 אמר, 'אני רוצה לגלות לך סוד'.

 –האזנתי בדממה. 'מיפ', אמר, 'אדית, מרגוט, אנה ואני מתכוננים לרדת למחתרת 

 '.להתחבא

הוא הניח לי לקלוט את  פשר הדברים. 'נתחבא יחד עם ון דאן, עם אשתו ועם בנם". מר 

פרנק השתתק לרגע, והמשיך. 'אני בטוח שאת מכירה את החדרים הריקים בחלק האחורי 

של הבניין, שידידי הרוקח לוין השתמש בהם לניסויים שלו'. אמרתי לו שאני יודעת לאלו 

לא נכנסתי לתוכם. 'שם נתחבא', הוא השתתק לרגע. 'מכיוון  חדרים התכוון, אבל מעולם

שתמשיכי לעבוד כאן, כרגיל, ממש על ידנו, עליי לדעת אם יש לך התנגדות לתכנית 

 הזאת'. אמרתי לו שאין לי שום התנגדות..

"הוא נשם עמוקות ושאל: 'מיפ, האם את מוכנה לקבל עלייך לדאוג לנו בעת שנשב 

 יתי.'כמובן', ענ במחבוא?,

אפשר -"יש מבט ששני בני אדם מחליפים ביניהם רק פעם או פעמיים בכל החיים ושאי

לתאר במילים. מבט כזה עבר עכשיו בינינו. 'מיפ, מי שעוזר ליהודים מסתכן בעונש חמור, 

מאסר, אולי אפילו'... נכנסתי לתוך דבריו. אמרתי, 'כמובן'. התכוונתי לכך. 'טוב. רק 

מרגוט ואנה אינן יודעות עדיין כלום. אשאל את האחרים אחד אחד.  קופהויס יודע. אפילו

 אבל רק מעטים ידעו'.

"לא הצגתי שום שאלה נוספת. ככל שאדע פחות, כך אגלה פחות אם יחקרוני. ידעתי 

שבבוא העת יאמר לי מי האחרים. וכל דבר אחר שאצטרך לדעת. לא חשתי שום סקרנות. 

.לי בכך" התחייבתי לעזור לידידי, ודי היה  

 

 

                                                           
 

  . דביר,. סיפורם המופלא של מחביאי אנה פרנק ומשפחתה"נזכור את אנה פרנק"מיפ חיס בשיתוף עם אליסון לסלי גולד.  8
 .26, עמ' 0982
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 כל הזכויות שמורות למוזאון בית לוחמי הגטאות

ממקורות  עשינו כמיטב יכולתנו לאתר את בעלי הזכויות של כל החומר

חיצוניים. אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות. אם יובא הדבר 

 לידיעתנו נפעל לתקנו במהדורות הבאות.
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 עיצוב: ד"ר יפה אמסילי


