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  9.5.12טקס יום הניצחון על גרמניה הנאצית 

  

  חברינו וחברותינו הלוחמים בנאצים במלחמת העולם

  השנייה

 בסקי'מר ניומה רצ, ר ועדת הקליטה"סגן ראש העיר ויו  

 ובכירי העירייה חברי מועצת העיר 

 בעיר הווטרניםר ארגון "יו, יבגניה רזניצקי' גב  

 אלונה איזנברג' גב, מחלקת הקליטה תמנהל  

 אורחים וקהל נכבד  

  

מאז בוא גלי , כמיטב המסורת הנהוגה בקריית ביאליק

אנחנו מציינים , העלייה המבורכים מארצות חבר העמים

על גרמניה  בשמחה ובגאווה את ניצחון בנות הברית

שהאיר את העולם  ןלניצחושנים  67אנו מציינים . הנאצית

שירד עליו וצבע את האנושות באור קודר  מן החושך

 .מחפירו

 
לאחר המלחמה לא היה פנוי העם היהודי לחגוג את 

העם היהודי היה עם מוכה . הניצחון על גרמניה הנאצית

מדינת ישראל היא , לשמחתנו .מלקק את פצעיו. וחבול

מדינה חזקה הבטוחה בכוחה להגן על עצמה ולהבטיח את 

אנו פנויים , וככל אומה נורמאלית ומתקדמת, עצמאותה

  .תבוסת גרמניה הנאצית כעת לחגוג את
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כמלחמה  ההשניימלחמת העולם , ובצדק, בתודעה נצרבת

אחינו  ומלחמה נוראה בה הובל, מיליון יהודים 6בה נטבחו 

, בתאי הגזים ובתאי המוות, אל מותם במשרפות ובכבשנים

 ,על בני עמנו והתוגה והאסון שנפל בצד. בירי ובחניקה

ם שלחמו לצד בנות את אחינו היהודי נזכור ונעלה על נס

 .ימח שמו וזכרוינגד צבאו של היטלר  הברית ובשורותיהן

מופת  - חלקם של היהודים בניצחון הגדול הוצנעאף כי 

גבורתם ותפארת לחימתם הם זיכרון עולם במאבק שניהלה 

  . האנושות על קיומה

  

, יחד עם תלמידי בית הספר התיכון שלנו, בחג הסוכות האחרון

שצעדו בני , שחזרתי גם אני על אדמת פולין את צעדת המוות

הלכתי , ההורים והמלווים, המורים, יחד עם התלמידים. עמנו

. אני נסעתי לפולין כדי לזכור ולא לשכוח. חרש במסלול המצמרר

כדי לשמוע את  נסעתי לשם. לזכור את הכל ודבר לא לשכוח

נסעתי לשם כדי . תקיעת השופר המהדהדת במחנה טרבלינקה

לראות את דגל ישראל מתבדר לו ברוח במחנה מיידאנק ולשמוע 

נסעתי . את שירת התקווה מתנגנת ומרעימה בעוז במחנה אושוויץ

". עם ישראל חי"לפולין עם תלמידי עירנו כדי לשמוע את הזעקה 

מדינת . ניצחנו: וממשיכיהם נסעתי לשם כדי לומר לנאצים

מהרי האפר שלכם קמה לה . ישראל קמה והיא עובדה קיימת

  .לעולם לא ישקר, מדינת העם היהודי ונצח ישראל לא ישקר

  

, ביתו הלאומי של העם היהודי, כיום יש לנו את מדינת ישראל

נושא ידיו כלפי מעלה לאות , לא יובל עוד ילד יהודיכי , שמבטיחה
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ילדה , לא יופרדו עוד איש מרעייתו; ר גיא ההריגהאל עב, כניעה

  .רק משום שהינם יהודים –מאביה ונכד מסבתו 

יבוזו ויוכו עד נשימתם , לא יושפלו עוד קשישים בכיכר העיר

  . רק משום שהם יהודים –האחרונה 

 
אותה הקמנו כחוב של אסירות תודה  אנדרטה זאת

סגן ראש ואני אומר זאת גם על דעת , המבטיח, כלפיכם

מופת כי  , בסקי'ניומה רצ, ר ועדת הקליטה"העיר ויו

גבורתכם וגבורת הלוחמים תלווה את העיר קריית ביאליק 

או הלוחמים בנאצים /וגם כאשר איש מהניצולים , לעולמים

 .לנצח נצחים נמשיך לזכור. כאןעוד לא יהיה 
  

 


