
  

  8.5.09טקס יום הניצחון על גרמניה הנאצית 

  

  חברינו וחברותינו הלוחמים בנאצים במלחמת העולם השנייה •

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

  מר עמירם מסס, סגן ראש העיר •

   ובכירי העירייהחברי מועצת העיר •

  'מר אלכסנדר טרייביץ, בקריית ביאליקר ארגון הויטרנים "יו •

  יקירי הקריה וראשי הארגון בעיר בעבר משה זרחי ואברהם ודוב •

מר אסף , משרד לקליטת העלייהב הממונה המחוזי על קליטה קהילתית •

  גרטי

  מר שותא צפניאשווילי, מנהל מחלקת הקליטה •

  אורחים וקהל נכבד •

  

אנחנו מציינים  למדינת ישראל 61 -ימים מספר לאחר יום העצמאות ה

 64אנו מציינים . על גרמניה הנאצית צחון בנות הבריתבשמחה ובגאווה את ני

 המעיק והמכביד שירד עליו וצבע  שהאיר את העולם מן החושךןלניצחושנים 

 .את צבעי האנושות באור קודר ומחפיר

 
לאחר המלחמה לא היה פנוי העם היהודי לחגוג את הניצחון על גרמניה 

  .ת פצעיומלקק א. העם היהודי היה עם מוכה וחבול. הנאצית

  

 מיליון 6 כמלחמה בה נטבחו ההשניימלחמת העולם , ובצדק, בתודעה נצרבת

,  אחינו אל מותם במשרפות ובכבשניםומלחמה נוראה בה הובל, יהודים

 על בני ו התוגה והאסון שנפלבצד. בירי ובחניקה, בתאי הגזים ובתאי המוות

נות הברית  את אחינו היהודים שלחמו לצד בנזכור ונעלה על נס ,עמנו

 . נגד צבאו של היטלר ימח שמו וזכרוובשורותיהן
  

:  מנשיאי מדינת ישראל2בהם ,  יהודים לחמו בצבאות הברית1,400,000

והם היו שותפים למערכה הכלל עולמית למיגור , ל"חיים הרצוג ועזר ויצמן ז

 מופת -  חלקם של היהודים בניצחון הגדול הוצנע אף כי .החיה הנאצית



גבורתם ותפארת לחימתם הם זיכרון עולם במאבק שניהלה האנושות על 

  . קיומה

  

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

לא ; אל עבר גיא ההריגה, נושא ידיו כלפי מעלה לאות כניעה, יובל עוד ילד יהודי

  . רק משום שהינם יהודים–ונכד מסבתו ילדה מאביה , יופרדו עוד איש מרעייתו

 רק משום –יבוזו ויוכו עד נשימתם האחרונה , לא יושפלו עוד קשישים בכיכר העיר

  . שהם יהודים

 
את מופת הלחימה והגבורה שלכם מידי שנה העיר קריית ביאליק מציינת 

, השנה.  בזכותכם אנו מציינים את תבוסת גרמניה הנאצית.לוחמיםה

,  יחד עמכם את צעדת יום הניצחון גם עשרות בני נוערצעדו, לראשונה

צעדת ,  צעדה זאת.מבתי הספר הבונים ונעורים' תלמידי כיתות ו

 מבטיחה כי ההיסטוריה של עמנו תלווה את הדורות הבאים ,ההמשכיות

או /וגם כאשר איש מהניצולים כי , להבטיח בא בני הנוער שילוב .לעולם ועד

 אנחנו - מצעדנו ירעים.  נמשיך לצעוד,כאןעוד  לא יהיההלוחמים בנאצים 

 .פה
  

 


