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החנוּכָיה מבית סבא
על-פי רות טנא

על דורון אומרים כולם ,שהוא נולד עם חנוכייה ביד .ומדוע ? כי
דורון נולד בדיוק כאשר הדליקו נר שמיני בחנוכיה בבית.
ומאז בכל יום הולדת קיבל דורון מתנה  -חנוכייה חדשה .וכך
מספר החנוכיות הלך וגדל .בכל שנה השתמש דורון בחנוכייה
החדשה שקיבל.
רק חנוכייה אחת לא הוחלפה והייתה עם דורון לא רק בחנוכה
אלא בכל ימות השנה .הייתה זו תמונה של חנוכייה ,תלוייה על
הקיר ,וסבא של אימו ,מדליק בה את הנר השמיני של חנוכה,
וסבתא עומדת לידו.
כאשר סבא של דורון עלה לארץ הוא הביא רק את התמונה של
אביו המדליק את הנר השמיני .הוא חשב להביא ארצה את כל
המשפחה ,אבל מלחמת העולם השנייה פרצה .כל המשפחה
הושמדה בשואה ונשארה רק תמונת החנוכייה.
בכל יום הולדת נהג דורון להסתכל בתמונה ,הוא הרגיש כאילו
סבא וסבתא מתבוננים בו .מחשבות רבות חלפו בליבו של דורון
כשעמד מול התמונה'' :האם סבא וסבתא יודעים שנולדתי בדיוק
בנר השמיני של חנוכה ?''
השנים חלפו .דורון התחתן ועוד מעט יהיה גם הוא אבא .אימו,
נסעה לבקר בפולין .לפני הנסיעה חיפשה ומצאה את הכתובת
המדוייקת של בית סבא וסבתא בעיירה ְקָשאנוֹב :ברחוב
ָיגוִּלי ְנסָקה .4
אמא של דורון חזרה אחרת משהייתה :איך אפשר שמדינה שלמה
התרוקנה מיהודים .מקהילה יהודית גדולה נשארו רק קברים
ושרידי מחנות ההשמדה ?
בנר השמיני של חנוכה התאספה כל המשפחה בביתם של דורון
ואישתו לחגוג את יום הולדתו .אמא הביאה חבילה גדולה .היא
לחשה לדורון :מזל טוב לך .הבאתי לך דרישת שלום מכל בני
המשפחה שלנו .מצאתי אותם בקברות האחים ובמשרפות
אושוויץ .ובבית סבא וסבתא מצאתי את המזכרת היקרה ביותר...
לך היא דורון.
פתח דורון את החבילה בידיים רועדות .והנה  -עטופה בטלית
הבהיקה חנוכייה יפיפיה מכסף ומגן-דויד במרכזה .ליבו של דורון
דפק בחוזקה ,ודמעות היו בעיניו .הוא הכיר אותה מיד .הייתה זו
החנוכייה שבתמונה על הקיר !
Coordination d'hébreu - ORT Villiers le Bel - Tishri 5769

Lecture MP3 : http://www.morim.com/mibetsaba.mp3

אמא סיפרה'' :שם בבית סבא וסבתא שלי גר עכשיו זוג צעיר,
משפחה פולנית .בחרדה דפקתי על הדלת ,אך הם הזמינו אותי
בנימוס להיכנס פנימה .עברתי בין החדרים ופתאום הרגשתי כאילו
מישהו קורא לי .הלכתי אחר הקול והנה בארון עמדה מבהיקה...
החנוכייה של סבא וסבתא !!!
בכיתי כילדה קטנה .לא יכולתי לזוז .הפולנים הבינו .הם לקחו את
החנוכייה ונתנו אותה לידי .גם בעיניהם היו דמעות .נפרדתי ובידי
השריד האחרון שנשאר ממשפחתנו''.
''מי יודע כמה שנים לא הדליקו נרות בחנוכייה הזו'' ,אמר דורון
וביד רועדת הדליק ביחד עם אימו ,אביו ואישתו את הנרות.
לאחר המסיבה לקח דורון את החנוכייה מפולין והביא אותה
לבסיס הצבאי בו הוא משרת כמפקד .לאחר הדלקת הנרות בבסיס
סיפר דורון את סיפור החנוכייה .כשגמר את סיפורו היה שקט.
פתאום קמו כל החיילים ,דמעות בעיניהם ,והצדיעו לחנוכייה,
לשישה מיליון היהודים שהושמדו ולא יזכו לעולם להדליק נרות
של חנוכה ודורון ידע כי מחג חנוכה הזה  -ידליק את נרות החג רק
בחנוכייה זו כמו סבא וסבתא של אימו .כך גם יעשו גם בניו ובני
בניו ,ולעולם לא תיפול החנוכייה בידי זרים.
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ַהֲחנֻ ִכָּיּה ִמ ֵבּית ַס ָבּא
ַעלִ -פּי רוּת ֶטֶנא

ַעל דּוֹרוֹן אוְֹמִרים ֻכּ ָלּםֶ ,שׁהוּא נוַֹלד ִעם ֲחנֻ ִכָּיּה ַבָּיּד .וַּמדּוַּע ? ִכּי דּוֹרוֹן
נוַֹלד ְבִּדיּוּק ַכֲּא ֶשׁר ִהְדִליקוּ ֵנר ְשִׁמי ִני ַבֲּחנֻ ִכָּיּה ַבּ ַבּ ִית.
ְ
וֵּמָאז ְבָּכל יוֹם ֻה ֶלֶּדת ִק ֵבּל דּוֹרוֹן ַמ ָתָּנה ֲ -חנֻ ִכָּיּה ֲחָד ָשׁהְ .וָכך ִמְס ַפּר
ַהֲחנֻ ִכּיּוֹת ָהַלְך ְוָגַדלְ .בָּכל ָשָׁנה ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ דּוֹרוֹן ַבֲּחנֻ ִכָּיּה ַהֲחָד ָשׁה
ֶשׁ ִקּ ֵבּל.
ַרק ֲחנֻ ִכָּיּה ַאַחת לֹא ֻהְחְלָפה ְוָה ְיָתה ִעם דּוֹרוֹן לֹא ַרק ַבֲּחנֻ ָכּה ֶא ָלּא
ְבָּכל ְימוֹת ַה ָשָּׁנהָ .ה ְיָתה זוֹ ְתּמוָּנה ֶשׁל ֲחנֻ ִכָּיּהְ ,תּלוָּיה ַעל ַה ִקּירְ ,וַס ָבּא
ֶשׁל ִאמּוַֹ ,מְדִליק ָבּהּ ֶאת ַהֵנּר ַה ְשִּׁמי ִני ֶשׁל ֲחנֻ ָכּהְ ,וַסְב ָתּא עוֶֹמֶדת ְלָידוֹ.
ַכֲּא ֶשׁר ַס ָבּא ֶשׁל דּוֹרוֹן ָעָלה ָלָאֶרץ הוּא ֵהִביא ַרק ֶאת ַה ְתּמוָּנה ֶשׁל
ָאִביו ַה ַמְּדִליק ֶאת ַהֵנּר ַה ְשִּׁמי ִני .הוּא ָח ַשׁב ְלָהִביא ַאְרָצה ֶאת ָכּל
ַה ִמּ ְשׁ ָפָּחהֲ ,אָבל ִמְלֶחֶמת ָהעוָֹלם ַה ְשּׁ ִנָיּה ָפְּרָצהָ .כּל ַה ִמּ ְשׁ ָפָּחה ֻה ְשְׁמָדה
ַבּשּׁוָֹאה ְו ִנ ְשֲׁאָרה ַרק ְתּמוַּנת ַהֲחנֻ ִכָּיּה.
ְבָּכל יוֹם ֻה ֶלֶּדת ָנַהג דּוֹרוֹן ְלִהְס ַתּ ֵכּל ַבּ ְתּמוָּנה ,הוּא ִהְר ִגּישׁ ְכִּאלּוּ ַס ָבּא
ְוַסְב ָתּא ִמְתבּוֹ ְנ ִנים בּוַֹ .מְח ָשׁבוֹת ַרבּוֹת ָחְלפוּ ְבִּלבּוֹ ֶשׁל דּוֹרוֹן ְכּ ֶשָׁעַמד
מוּל ַה ְתּמוָּנהַ'' :הִאם ַס ָבּא ְוַסְב ָתּא יוְֹדִעים ֶשׁנּוַֹלְד ִתּי ְבִּדיּוּק ַבֵּנּר
ַה ְשִּׁמי ִני ֶשׁל ֲחנֻ ָכּה ?''
ַה ָשּׁ ִנים ָחְלפוּ .דּוֹרוֹן ִהְתַח ֵתּן ְועוֹד ְמַעט ִיְהֶיה ַגּם הוּא ַא ָבּאִ .אמּוֹ,
ָנְסָעה ְלַבֵקּר ְבּפּוִֹליןִ .לְפֵני ַה ְנִּסיָעה ִח ְפּ ָשׂה וָּמְצָאה ֶאת ַה ְכּתֶֹבת
ַה ְמֻּדֶיֶּקת ֶשׁל ֵבּית ַס ָבּא ְוַסְב ָתּא ָבֲּעָיָרה ְקָשאנוֹבִ :בְּרחוֹב ָיגוִּלי ְנסָקה
.4
ִא ָמּא ֶשׁל דּוֹרוֹן ָחְזָרה ַאֶחֶרת ִמ ֶשָּׁה ְיָתהֵ :איְך ֶאְפ ָשׁר ֶשׁ ְמִּדיָנה ְשֵׁלָמה
ִהְתרוֹ ְקָנה ִמ ְיּהוִּדיםִ .מ ְקִּה ָלּה ְיהוִּדית ְגּדוָֹלה ִנ ְשֲׁארוּ ַרק ְקָבִרים
וּ ְשִׂריֵדי ַמֲחנוֹת ַהַה ְשָׁמָדה ?
ַבֵּנּר ַה ְשִּׁמי ִני ֶשׁל ֲחנֻ ָכּה ִהְתַא ְסָּפה ָכּל ַה ִמּ ְשׁ ָפָּחה ְבֵּביָתם ֶשׁל דּוֹרוֹן
ְוִא ְשׁתּוֹ ַלְח ֹגּג ֶאת יוֹם ֻה ַלְּדתּוִֹ .א ָמּא ֵהִביָאה ֲחִביָלה ְגּדוָֹלהִ .היא
ַלֲח ָשׁהּ ְלדוֹרוֹןַ :מָזּל טוֹב ְלָךֵ .הֵבאִתי ְלָך ְדִּרי ַשׁת ָשׁלוֹם ִמ ָכּל ְבֵּני
ַה ִמּ ְשׁ ָפָּחה ֶשׁ ָלּנוָּ .מָצאִתי אוָֹתם ְבּ ִקְברוֹת ָהַאִחים וְּבִמ ְשָׂרפוֹת
אושוויץ .וְּבֵבית ַס ָבּא ְוַסְב ָתּא ָמָצאִתי ֶאת ַה ַמְּז ֶכֶּרת ַה ְיָּקָרה ְבּיוֵֹתר...
ְלָך ִהיא דּוֹרוֹן.
ָפַּתח דּוֹרוֹן ֶאת ַהֲחִביָלה ְבָּיַד ִים רוֲֹעדוֹתְ .וִהֵנּה ֲ -עטוָּפה ְבַּט ִלּית
ִהְבִהיָקה ֲחנֻ ִכָּיּה ְיֵפיִפָיּה ִמ ֶכֶּסף וָּמֵגןָ-דִּוד ְבֶּמְר ָכָּזהִּ .לבּוּ ֶשׁל דּוֹרוֹן ָדַּפק
ְבָּחְזָקהּ ,וְּדָמעוֹת ָהיוּ ְבֵּעיָניו .הוּא ִה ִכּיר אוָֹתהּ ִמָיּדָ .ה ְיָתה זוֹ ַהֲחנֻ ִכָּיּה
ֶשׁ ַבּ ְתּמוָּנה ַעל ַה ִקּיר !
ִא ָמּא ִס ְפָּרהָ '' :שׁם ְבֵּבית ַס ָבּא ְוַסְב ָתּא ֶשׁ ִלּי ָגּר ַעְכ ָשׁו זוּג ָצִעיר,
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ִמ ְשׁ ָפָּחה פּוָֹל ִניתַ .בֲּחָרָדה ָדַּפ ְק ִתּי ַעל ַהֶדֶּלתַ ,אְך ֵהם ִהְזִמינוּ אוִֹתי
ְבּ ִנימוּס ְלִה ָכֵּנס ְפּ ִניָמהָ .עַבְר ִתּי ֵבּין ַהֲחָדִרים וִּפְתאוֹם ִהְרַגּ ְשׁ ִתּי ְכִּאלּוּ
ִמי ֶשׁהוּ קוֵֹרא ִליָ .הַלְכ ִתּי ַאַחר ַהקּוֹל ְוִהֵנּה ָבָּארוֹן ָעְמָדה ַמְבִהיָקה...
ַהֲחנֻ ִכָּיּה ֶשׁל ַס ָבּא ְוַסְב ָתּא !!!
ָבִּכיִתי ְכַּיְלָדּה ְקַטָנּה .לֹא ָיכְֹל ִתּי ָלזוּזַ .הפּוָֹל ִנים ֵהִבינוֵּ .הם ָל ְקחוּ ֶאת
ַהֲחנֻ ִכָּיּה ְוָנְתנוּ אוָֹתהּ ְלָיִדיַ .גּם ְבֵּעיֵניֶהם ָהיוּ ְדָּמעוֹתִ .נְפַרְד ִתּי וְּבָיִדי
ַה ָשִּׂריד ָהַאֲחרוֹן ֶשׁ ִנּ ְשַׁאר ִמ ִמּ ְשׁ ַפְּח ֵתּנוּ''.
''ִמי יוֵֹדַע ַכּ ָמּה ָשׁ ִנים לֹא ִהְדִליקוּ ֵנרוֹת ַבֲּחנֻ ִכָּיּה ַהזּוֹ''ָ ,אַמר דּוֹרוֹן
וְּבָיד רוֶֹעֶדת ִהְדִליק ְבַּיַחד ִעם ִאמּוָֹ ,אִביו ְוִא ְשׁתּוֹ ֶאת ַהֵנּרוֹת.
ְלַאַחר ַה ְמִּס ָבּה ָלַקח דּוֹרוֹן ֶאת ַהֲחנֻ ִכָּיּה ִמפּוִֹלין ְוֵהִביא אוָֹתהּ ַל ָבִּסיס
ַה ְצָּבִאי בּוֹ הוּא ְמ ָשֵׁרת ִכְּמַפֵקּדְ .לַאַחר ַהְדָלַקת ַהֵנּרוֹת ַבּ ָבִּסיס ִס ֵפּר
דּוֹרוֹן ֶאת ִספּוּר ַהֲחנֻ ִכָּיּהְ .כּ ֶשָׁגַּמר ֶאת ִספּוּרוֹ ָהָיה ֶשֶׁקטִ .פְּתאוֹם ָקמוּ
ָכּל ַהַחָיִּליםְ ,דָּמעוֹת ְבֵּעיֵניֶהםְ ,וִהְצִדּיעוּ ַלֲחנֻ ִכָּיּהְ ,ל ִשׁ ָשּׁה ִמיְליוֹן
ַה ְיּהוִּדים ֶשֻׁה ְשְׁמדוּ ְולֹא ִיְזכּוּ ְלעוָֹלם ְלַהְדִליק ֵנרוֹת ֶשׁל ֲחנֻ ָכּה ְודוֹרוֹן
ָיַדע ִכּי ֵמַחג ֲחנֻ ָכּה ַהֶזּה ַ -יְדִליק ֶאת ֵנרוֹת ַהַחג ַרק ַבֲּחנֻ ִכָּיּה זוֹ ְכּמוֹ
ַס ָבּא ְוַסְב ָתּא ֶשׁל ִאמּוָֹ .כְּך ַגּם ַיֲעשׂוּ ַגּם ָבָּניו וְּבֵני ָבָּניו ,וְּלעוָֹלם לֹא
ִתּ ֹפּל ַהֲחנֻ ִכָּיּה ִבּיֵדי ָזִרים.
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שאלות

ַ .1מדּוַּע אוְֹמִרים ֻכּ ָלּם ַעל דּוֹרוֹן ֶשׁהוּא נוַֹלד ִעם ֲחנֻ ִכָּיּה ַבָּיּד ?
ֵ .2איזוֹ ֲחנֻ ִכָּיּה לֹא ֻהְחְלָפה ָכּל ָשָׁנה ?
ַ .3מה ִהְר ִגּישׁ דּוֹרוֹן ַכֲּא ֶשׁר ִהְס ַתּ ֵכּל ַבּ ְתּמוָּנה ?
ַ .4מה ָשֲׁאָלה ִאמּוֹ ֶשׁל דּוֹרוֹן ֶאת ָעְצָמה ?
ַ .5מה ֵהִביָאה ָהֵאם ְכַּמְז ֶכֶּרת ְלִמ ְשׁ ַפְּח ָתּהּ ֶשָׁאְבָדה ַבּשּׁוָֹאה ?
ֵ .6סֶפר ֵאיְך ִק ְבָּלה ָהֵאם ֶאת ַהֲחנֻ ִכָּיּה.
ֵ .7איְך ָיְדָעה ָהֵאם ֶשׁזּוֹ ַהֲחנֻ ִכָּיּה ֶשׁל ַס ָבּא ְוַסְב ָתּא ?
ַ .8מדּוַּע ָלַקח דּוֹרוֹן ֶאת ַהֲחנֻ ִכָּיּה ַל ַמֲּחֶנה ?
ַ .9מה ָעשׂוּ ַהַחָיִּלים ְלַאַחר ֶשׁ ָשְּׁמעוּ ֶאת ִספּוּר ַהֲחנֻ ִכָּיּה ?
ַ .10מה ֶהְחִליט דּוֹרוֹן ֶשַׁיֲּע ֶשׂה ֵמַחג ֲחנֻ ָכּה ֶזה ְוָהְלָאה ?
ַ .11הִאם ֵישׁ ְלָך ְתּמוַּנת ִמ ְשׁ ָפָּחה ֶשׁ ְיָּקָרה ְלִל ְבָּך ? ַס ֵפּר ָעֶליָה.
ַ .12הִאם ֵישׁ ְבִּמ ְשׁ ַפְּח ְתָּך ֵחֶפץ )ֶ (objetשׁעוֵֹבר ִמדּוֹר ְלדוֹר ? ָסַפר ָעָליו.
ֵ .13כּיַצד ַא ָתּה נוֵֹהג ַלְח ֹגּג ֶאת יוֹם ַהֻה ֶלֶּדת ֶשׁ ְלָּך ?
ַ .14בּ ָשּׁ ִנים ָהַאֲחרוֹנוֹת נוֲֹהגוֹת ְקבוּצוֹת ְיהוִּדיּוֹת ְלַבֵקּר ְבּפּוִֹלין ַבּ ַמֲּחֶנה
ַהַה ְשָׁמָדה אושוויץַ .מה ַדְּע ְתָּך ַעל נַֹהג )ֶ (coutume, habitudeזה ?
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א .השלם את המשפטים במילים הבאות:
השמידו  -שריד  -כתובת  -הצדיע  -בדיוק  -הוחלפה  -תלוייה  -נפרדו  -הרגיש  -מזכרת

 .1דורון נולד
חנוכה.

_____________________________

כאשר הדליקו את הנר השמיני של

 .2אני לא מוצא את התמונה ,היא
 .3הנאצים
 .4יוסף

 .5מהי ַה

__________________________

 .6תמונת סבא שלי
 .7החייל

שישה מיליון יהודים.

________________________________

______________________________

הרשגת שמחה כשראה את כל כולם.

המדוייקת ? אני רוצה לשלוח לך מכתב.

________________________________

_________________________________

 .8בסוף החופשה

______________________________________

על הקיר בסלון.

למפקד שלו בבסיס הצבאי.

________________________________

 .9החנוכייה הייתה ַה

מחברינו בעצב.

____________________________

האחרון שנשאר ממשפחתו.

 .10החבר שלי שלח לי תמונה כּ

__________________________________

ב .כתבו את הנרדפים

.

לחופשה שלו.

:

)(synonymes

לנוע  ,הבהיקה  ,אמצע  ,עברו  ,פחד  ,נוכרים  ,כמו  ,חש  ,פליט  ,הסתכל

התבונן :
כאילו :
הרגיש :
זרים :

 ,חלפו :
 ,שריד :
 ,מרכז :

________________________

__________________________

________________________

 ,חרדה :
 ,הבהיקה :
 ,לזוז :

_______________________

_______________

______________________

___________

_____________________

________________________
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אוצר מילים
utiliser
changer
suspendu
deuxième guerre mondiale
éclater
exterminer
regarder
contempler
pensée
passer
adresse
précis
se vider
tombe
camps d'extermination
se rassembler
colis, paquet
le bonjour
fosse commune
fours crématoires
souvenir
couple
frapper
voix
fête (non religieuse)
base (militaire)
saluer (militaire)
étrangers

 השתמש,להשתמש
 הוחלפה,להחליף
 תלויה,תלוי
מלחמת העולם השנייה
 פרצה,לפרוץ
 הושמדה,להשמיד
להסתכל
להתבונן
 מחשבות,מחשבה
 חלפו,לחלוף
כתובת
 מדוייקת,מדויק
 התרוקנה,להתרוקן
 קברים,קבר
מחנות ההשמדה
 התאספה,להתאסף
חבילה
דרישת שלום
קברות האחים
משרפות
מזכרת
זוג
 דפק,לדפוק
קול
מסיבה
בסיס
להצדיע
 זרים,זר
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