
> לזכור - סקירת פעילויות 

מרכז "לזכור ולהזכיר" במכללה ירושלים 
עוסק בהנחלת זיכרון השואה בתחומים אחדים: 

לימוד נושא השואה והוראתה, הפקת סרטים 
ויחידות לימוד, מחקר, הכנה ליום השואה 

ולמסע לפולין ופעילות בחינוך הבלתי פורמלי. 
דגש מיוחד ניתן לעמידה הרוחנית בימי השואה 
- גילויי אמונה, יצירה דתית, ערכי מוסר והלכה, 

דילמות של היהודי המאמין ומנהיגות רבנית. 

אנו מציעים לימוד חוויתי, רב תחומי ומאתגר, 
לימוד היוצר מחוייבות לזיכרון השואה ומעצים 

את זהותו היהודית ואת ערכיו של הלומד.

העלון "לזכור ולהזכיר" - מהו?

העלון נוצר כמענה לפניות מורים המבקשים 
להסתייע בדרכי הוראה חדשים ובפתיחת נושאים 

לדיון משמעותי. 

בעלון זה נציע מערכי שעורים מלווים במטרות 
מוגדרות, תמונות וטקסטים. המערכים קצרים 

וממוקדים, חומר נוסף יופיע באתר "זכור".

אנו מבקשים ליצור ערוץ הידברות והשתלמות עם 
צוותי הוראה: מחנכים, מורים להיסטוריה, מורים 

לספרות ולאמנות במטרה משותפת - להנחיל 
את זיכרון השואה לדור הצעיר ולפתח  את דרכי 

ההוראה בתחום זה. 

מי אנחנו?

בחודש טבת קיימנו מספר פעילויות: 

ערב זיכרון כללי, שהוקדש להשקת הסרט "לאבותינו ולנו", בהשתתפות יוצרי הסרט ובליווי  
מוסיקלי של אהרון רזאל, מחבר המוסיקה לסרט.  

ניגון שעלה מן האפר - התכנסות כללית של תלמידות המכללה שהוקדשה לשירת האמונה  
בשואה, בהשתתפות הרב תמיר גרנות וחיליק פרנק.  

ערב בשיתוף מכון "משואה", בנושא "נעורים בשואה", בו נטלו חלק מרצים מטעם המכללה  
ומרצים מטעם "משואה".  

כנס בנות מח"ל  שעסק בעדויות של אנשי אמונה בשואה, ביניהן גם של גב' חנה פיק, חברתה  
הטובה של אנה פרנק.  

ארוע לציון הופעתו של הספר "הלכנו בראש מורם" התקיים בי"ב בשבט, בהשתתפות הרב  
שלמה גוטל, פרפ' בנו גרוס, פרופ' אליאב שוחטמן.  

אנא שתפו אותנו בתגובות לעלון זה

צוות המרכז ללימודי השואה
אסתר פרבשטין, ד"ר חיים שלם, דורית טפרברג, שרה קפלן
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הפקות חדשות:

ספר התיעוד האלבומי "אנו הולכים בראש מורם", המביא מסמכים על העמידה היהודית בצרפת  
בתקופת השואה.  

הסרט "לאבותינו ולנו" העוסק בסיפורה של יהדות הונגריה ובאתגר של הדור השני בהנצחתו.  
הסרט עוסק בסיפורה הכפול של יהדות הונגריה, יהדות בודפשט לעומת ערי המחוז בהונגריה   

בתקופת השואה, ומשקף את מאבקה על ההישרדות הפיזית, הרוחנית והמוסרית.    

הסרט "מיתרים לרחל", העוסק בהעברת זיכרון השואה בשלושה דורות. סיפורה של רחל הורק,  
גיבורת הסרט, יוצר שיח בין דורי: שיח על אמונה ועל גבורת נשים.  

באתר "זכור" ניתן 
למצוא את יתר 

הסרטים ויחידות 
הלימוד .

< ולהזכיר - תכניות קרובות ומערך שיעור

אנו מציעים לכם:

יחידות לימוד ומערכי שיעורים לבני גילאים שונים.   
נשמח לשמוע על צרכים שלכם ונשתדל להיענות להם.  

ימי עיון לאולפנות כהכנה למסע לפולין ול"מסע אחר".  

הכנסים והמפגשים הקרובים:

י'  באדר, בשעה 18:00, ערב לדוברי אנגלית לכבוד השקת הספר 
"THE FORGOTTEN MEMOIRS" בעריכת הגב' אסתר פרבשטיין.

ימי שני אחר הצהרים, מפגש שבועי בקורס "בעקבות הזיכרון". 
הרצאות ייחודיות בנושאים רחבים, ראו פירוט באתר זכור. 
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העמידה הרוחנית בצרפת בימי השואה
בראי התיעוד

עורכים: אלכסנדר קליין וחיים שלם

המרכז לחקר השואה מכללה ירושלים

 – מורם"  בראש  הולכים  "אנו   – Nous partons la tête haute 
הוא משפט שנמצא כתוב על קיר במחנה דרנסי, ולפי ההשערה נכתב על 
התרסה  בו  שיש  זה,  בביטוי  שלפנינו.  האלבום  מגיבורי  הי"ד,  קון  ליאו  ידי 
והצהרה של גאווה בזהות היהודית, בחרנו ככותרת לאלבום משום שהוא 
מתוך  היהודית  במסורת  לאחוז  שבחרו  יהודים  של  תגובתם  את  מסמל 
נחישות ואהבה גם בהיותם תחת המגף הנאצי. באלבום זה מובא מבחר של 
מסמכים ותמונות מלווים בהסברים, המאירים פן חדש בחייהם של יהודי 
צרפת בעת השואה ומאפשרים לחוש את המציאות באופן בלתי אמצעי, 
עד כמה שהדבר אפשרי. התיעוד המובא לפניכם הנו חלק ממאגר תיעודי 

רחב, שנבנה במרכז לחקר השואה במכללה ירושלים.

לאבותינו ולנו
דור שני מספר דור ראשון

הונגריה תש“ד - תש“ה

המרכז להוראת השואה
מכללה ירושלים

לאבותינו ולנו
דור שני מספר דור ראשון

הונגריה תש“ד - תש“ה

יחידת לימוד נלווית לסרט
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מערך שיעור

נושא יחידת הלימוד: גאווה יהודית בעולם של השפלה     

אוכלוסיית יעד: חטיבות ביניים     
למורה/למחנך     

מערך שיעור זה פותח את סדרת מערכי השיעורים בנושא השואה ועוסק בנקודת ההתחלה 
של חורבן יהדות אירופה, סימון היהודים והבדלתם משאר האוכלוסייה.  

השיעור בנוי סביב שני מעגלים: המעגל החיצוני - גזרת הטלאי הצהוב כחלק מהמדיניות 
הנאצית, והמעגל הפנימי - תגובותיהם של היהודים לגזרת הטלאי. 

המטרות:

התלמיד ידע מדוע בחרו הנאצים במגן דוד ובצבע הצהוב לסימון היהודים, ומה הייתה מטרתם בכך.              )1
התלמיד ידע מה היו ההשלכות החברתיות והכלכליות של סימון היהודים.      )2

התלמיד יכיר את התגובות על גזרת הטלאי הצהוב ויבין את תחושות הילדים שלפתע השתנה   )3 
עולמם.              

התלמיד יעריך את הדרך שבה בחרו יהודים להתייחס לטלאי הצהוב כסמל של גאווה יהודית בתוך   )4 
עולם משפיל ועוין.            

התלמיד ייחשף למשמעויות שונות של הטלאי הצהוב באומנות מתקופת השואה ולאחריה, וייתן ביטוי   )5 
עצמי לתחושותיו לאחר לימוד הנושא.  

        

  מטלה מס' 1:..        

ראה תמונות בנספח בעמוד האחרון.
מה משותף לכל התמונות? שימו לב לגילם ולמצבם של המצולמים.   

  מטלה מס' 2:..

לפניכם 'פיסת מידע' על הטלאי הצהוב, והתקנה הראשונה שפורסמה בפולין בנוגע לסימון היהודים.

>
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פיסת מידע: 

המדיניות  את  ליישם  החלו  מכן,  לאחר  חודשיים  בגרמניה.  לשלטון  הנאצים  עלו   1933 לינואר  ב-30 
האנטישמית נגד היהודים. באחד באפריל 1933 הכריזו על יום חרם על בתי עסק יהודיים. פקודה יצאה 

לסמן את כל החנויות ובתי העסק היהודיים במגן דוד. 
עם פלישת הגרמנים לפולין ב-1 בספטמבר 1939 פרצה מלחמת העולם השנייה. חודשיים אחר כך ניתנה 

הפקודה לסמן את היהודים בשטחים הכבושים. 
ענידת סימן היכר על בגדי היהודים הייתה גזרה עוד מימי הביניים, בימי שלטון האסלאם ובעיקר תחת 
שלטון הנוצרים. היהודים הצטוו לחבוש כובע מיוחד או תג על הבגד, והוא נחשב לאות קלון. הנאצים היו 
אלה ששילבו בין המגן דוד והטלאי, ובכך הפכו אותו סמל לזיהוי היהודים. צורת הטלאי לא הייתה אחידה 
בכל ארצות הכיבוש וכן ניתנו הוראות שונות בקשר לתחולת הגיל המחייבת ענידת טלאי. היו מקומות 
שבהם הצטוו לשאת סרטי זרוע לבנים ועליהם מגן דוד בצבע כחול. במשך הזמן הוא הפך לטלאי צהוב 
- מגן דוד שחור על בד צהוב בולט, ובמרכזו המילה "יהודי" בשפת המדינה -הטלאי הפך לסמל המזהה 

יהודים בכל ארצות הכיבוש הנאצי בתקופת השואה. 

תקנה בדבר סימון של יהודים ויהודיות... מיום 23 בנובמבר 1939    
על סמך סעיף 5 פסקה 1 של צו הפיהרר... בעניין ִמנהל השטחים הפולניים הכבושים... 

אני מצווה:  
כל היהודים והיהודיות השוהים בגנרל גוברנמן )ממשל כללי גרמני בשטחי פולין הכבושים( ועברו  )1 
את שנתם העשירית, חייבים החל מ-1 בדצמבר 1939 לשאת על השרוול הימני של הלבוש ובבגד   

העליון סרט לבן עם מגן דוד ברוחב של לפחות 10סנטימטרים.   
את הסרטים הללו חייבים היהודים והיהודיות להשיג בעצמם ולסמנם בסימן ההיכר האמור.  )2

כל העובר על הוראה זו ייענש במאסר.
קרקוב, 23 בנובמבר

המושל הכללי לשטחים הפולניים הכבושים
פראנק

על מי חלה התקנה ומה היה צפוי למפֵרים אותה?                 
איך לדעתכם אמורה הייתה התקנה להשפיע על חיי היהודים? הסבירו והביאו דוגמאות.    

הוכיחו על פי התקנה ועל פי 'פיסת מידע' שהנאצים יצאו למלחמה בשני ערוצים, מלחמת כיבוש    
ומלחמה נגד היהודים.   

       

  מטלה מס' 3:..  

לפניכם מספר תגובות של ילדים על גזרת הטלאי:    

עכשיו היה עלינו לתפור על בגדינו כוכב, כדי שידעו מי אנחנו. את הכוכב ציירו על בד גס בצהוב רעשני, 
ועליו מגן דוד המשורטט בקווים שחורים ועבים, והמילה יהודי באותיות הדומות לכתב רש"י. זה 

ברברי. אני לא מוכנה לענוד את זה. לא אסתובב ברחוב עם דבר כזה. 
רוזמרי בת 14, אוסטריה                                   
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עד עתה חרוט בזיכרוני היום שבו הלכתי לבית הספר כשהסרט ענוד בפעם הראשונה לשרוולי... 
מעולם לא התביישתי במוצאי, אך עתה הרגשתי כי שונה אני, שונה עד כדי כך שיש צורך לסמן אותי 

ולהצביע עלי, הנה יהודייה הולכת.     שרה זיסקינד בת 12, פולין  

אסור היה לצאת מן הבית בלי סרט על הזרוע, ועליו מגן דוד. גם אז לא היו חייך בטוחים. כל גרמני עלול 
היה לתפוס אותך פתאום לצחצח מגפיים של נאצים ולגרור אותך לגרוף שלג.     קיטי הארט בת 12, פולין

סירבתי לצאת מן הבית, אני לא מוכנה לענוד טלאי צהוב. אני לא אופיע בפומבי עם אות קלון יהודי. 
אם מישהו מבני כיתתי יראה אותי אני אמות. חשתי פגועה וכועסת על ששמו אותי למשל ולשנינה. 

כדי להבדיל ולהשפיל אותי. יהודייה או פושעת מה ההבדל? האם יש הבדל בכוונות שלהם? האם יש  
הבדל בבושה ובחוסר הישע שאני חשה?      ליויה ביטון בת 12, הונגריה   

התביישתי להיראות ברחוב, לא מפני שיגלו שאני יהודי, אלא מפני שהדבר כאב לי. התביישתי בחוסר 
האונים שלנו... כאב לי מפני שלא ראיתי שום מוצא.     יצחק רודשבסקי בן 15, וילנה

אני בת 13, אחותי בת 15, אבל אנחנו לא צעירות עוד. עיניי נחות על המגן דוד שעל מעילה, אני רוצה 
לבכות מרוב כעס, למה? למה מסמנים אותנו? למה כל כך משפילים אותנו?     רות מינסקי בת 13, לודז' 

פולין )מתוך "מבעד לעינינו ילדים חווים את השואה", יצחק טייטלבוים עורך, הוצאת אי.בי.טי. 1987(

תארו את תגובותיהם של הילדים על פי הקטעים הנ"ל. אילו רגשות הביעו? מה במיוחד פגע בהם?   

  מטלה מס' 4:..

תפקיד חשוב היה לרבנים, מנהיגי הקהילות, בעת הגזרות. הם ניסו לעודד ולחזק את בני קהילתם 
ולסייע להם להתמודד עם ההשפלה והסבל הרב.

הרב יוסף צבי קרליבך, רבה של המבורג פנה לבני קהילתו בקריאה לראות בטלאי אות של כבוד, וציין 
שעל ידי ענידת סימן ההיכר נושאים היהודים עליהם את החותם של "עם סגולה".

מרדכי אליאב, אני מאמין, ירושלים תשל"ד עמ' 34.

הרב משה קלנברג, שהיה רב במץ ונכלא במחנה לה-לנד שבצפון צרפת, דרש במחנה דרשה מיוחדת 
שקרא לה בשם "ישראל המצוין".  בהתייחסו לסימון היהודים אמר כך "אנו כופים ראשינו ומקבלים 

עלינו הכתם בחיבה כאות הכבוד". הרב קישר את דרשתו להגדה של פסח '"ויהי שם לגוי מלמד שהיו 
ישראל מצוינים שם', מובן באות הכבוד, כמונו היום"

ידי משה, דרשות ממחנה לה-לנד צרפת, ירושלים, תשס"ה, עמ' 210, 227 

נסחו בלשונכם את המסר שהעבירו הרבנים לשומעיהם.   
מהי דו המשמעות שבכינוי "מצוין" על פי דרשתו של הרב קלנברג?   
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  מטלה מס' 5:..

היו יהודים שנתנו גם הם משמעות דומה לענידת הטלאי הצהוב:
לפניכם קטע מיומנה של הלן בר, נערה מצרפת שנספתה באושוויץ. את היומן כתבה בתקופת הכיבוש 

הגרמני בצרפת. היומן נמצא אחרי המלחמה ונמסר לפרסום. 

"הבוקר יצאתי עם אמא. שני ילדים ברחוב הצביעו עלינו ואמרו: היי, ראית, יהודי...
אח"כ במטרו אמר לי הכרטיסן: "קרון אחרון". - דמעות של כאב ועלבון מילאו את עיניי...

שוחחנו על עניין התג. באותו רגע החלטתי שלא אענוד אותו. זו הייתה בעיני תועבה והפגנת צייתנות 
לחוקים של הגרמנים. 

הערב שוב השתנה הכול: זו פחדנות בעיניי לא לענוד אותו. פחדנות כלפי מי שכן יענדו, אלא שאם 
אענוד אותו, אני רוצה להיות כל הזמן מאוד אלגנטית ולשאת את ראשי בגאון.

הלן בר, "יומן" מודן הוצאה לאור עמ' 50,53,54

איך ניתן לראות בתגובתה של הלן ביטוי של התנגדות?   
 

לפניכם דברים שאמרה הגב' פאני רוזלר, )ניצולה מהולנד( בעדות לפני קהל:     
"את הטלאי שענדתי נתתי למסגר כתמונה, והתמונה תלויה בחדר האוכל בביתי. רבים שואלים אותי 

עד היום, 'את צריכה לראות את זה כל הזמן מול עיניך?' 'כן!' אני עונה, 'זה מחייב'".  

ודברים שכתב נער צעיר ביומנו בגטו וילנה:  
בימים הקשים בגטו וילנה, כאשר למדו בפרשת תולדות את מעשה יעקב ועשיו, פתח פתאום הילד 
את פיו ואמר: "המורה, אנחנו מוצאנו מיעקב, ואילו הם )כלומר אלה שעושים לנו את הרע( מוצאם 

מעשיו, האם נכון הדבר הרי זה טוב. אני רוצה להיות שייך ליעקב".    
זליג קלמנוביץ, יומן בגטו וילנה, תל-אביב תשל"ז, עמ' 105    

כיצד מתקשרים דבריהם של הלן, של גב' רוזלר ושל הילד מגטו וילנה עם דרשות הרבנים?    
כתבו בלשונכם אמירה שתביע את המסר המשותף המובע בעדויות אלה.   

  מטלה מס' 6:.. 

משמעויות שונות של הטלאי הצהוב קיבלו ביטוי באמנות, בספרות ובציור.
לפניכם שיר שפרסם אלתר שנור )כינוי ספרותי של ר' ישראל דב איצינגר, תר"ע-תש"ה 1944-1910( 

בגטו לודז' בשנת 1941. שיר זה התפרסם בגטו בעתון מחתרתי ושמו "מן המצר". 

מגן דוד
היום אותותיך צהוב    
על עורפי סובלי רעב,

ותולה אתה מאחור ולפנים
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מגן דוד
היום אותותיך צהוב    
על עורפי סובלי רעב,

ותולה אתה מאחור ולפנים
לאות קלון זה שני שנים. 

עוד ימים יגיעו, ימי הגאולה,
והושבת אל מקומך כבתחילה,

ל"אות מגן" על בתי כנסיות

ועל מקומות שראוי בם להיות.
ודגל יהודה בך יתנוסס ברמה,

תהי זכר לצרות, עוני וצמא.
וגם סמל החירות, 

הגאולה והדרור,
סמל השירה, עת האור.  
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בשירו פונה אלתר שנור אל הטלאי הצהוב ומציין ימי עבר, הווה ועתיד.   
מה מייצג הטלאי בכל אחת מתקופות אלה?   

העיתון המחתרתי הודפס בעותקים מעטים חרף איסור הגרמנים לקיים תקשורת בגטו. שנור היה     
מוכן לסכן עצמו כדי להעביר מסר ליהודי הגטו. מה ביקש להעביר, ומה תוכלו ללמוד מעובדה זו על    

המצב בגטו?   

  מטלה מס' 7:..  

ביטויים שונים של הטלאי הצהוב ניתן לראות באמנות הציור.
ראה תמונות 7-6 בנספח בעמוד האחרון.

שימו לב לצבעים שבציור 6. איזו הנגדה יש בהם ומה היא מסמלת?   
פליכס נוסבאום הדגיש את זהותו היהודית פעמיים בציור זה. כיצד ומדוע?   

פליכס לא נשא את הטלאי )כיוון שחי במסתור(, ובכל זאת צייר את דיוקנו עם הטלאי, מה בא     
לבטא בכך?           

באילו אמצעים אמנותיים הצליחה אסתר לוריא להבליט את נוכחותו של הטלאי ברישום?    

על האמן | דיוקן עצמי - יצירתו של פליכס נוסבאום 1943.

פליכס נוסבאום נולד בגרמניה למשפחה יהודית ליברלית מעורבת בחברה ובתרבות הגרמנית. 
התפרסם כאמן וזכה להערכה. בשנת ת"ש )1940( נאסר במחנה בצרפת, הצליח להימלט לבלגיה 

והסתתר עם אשתו בבית ידידים. נספה באושוויץ ב-1944.    

על האמן | "נערה עם טלאי" - אסתר לוריא, קובנה 1943

אסתר לוריא נולדה בלטביה למשפחה דתית. עלתה לארץ בשנות השלושים של המאה הקודמת, 
והתפרסמה בציורי דיוקנאות ונופים.

בתקופת המלחמה נקלעה לגטו קובנה, ושם תיעדה את המציאות סביבה ברישום ובציור.
לאחר השואה עלתה ארצה וכאן  הוענק לה 'פרס דיזנגוף' על רישומה "נערה עם טלאי". 

נפטרה בארץ בשנת תשנ"ח, 1998.

     

  מטלה מס' 8:..

ראה תמונות 11-8 בנספח בעמוד האחרון.
לפניך שלושה מרישומיה של סבינה סעד, דור שני לניצולי שואה, המבטאת את רגשותיה באמצעות    

הטלאי הצהוב מצאו זיקה בין הציורים 9-8 לבין הקטעים שאותם קראתם ביחידה זו.   
קבוצת הטלאים )ציור 10( עשויה לרמוז על ילדי הגטו. מה הם מבקשים לומר? מלאו שני עננים     

באמירות שביקשו "ילדי הכוכבים" לומר לנו.   
ברישום "ספרים" שצורתו כטלאי )ציור 11(, בקשה טלי דרילמן להביע את רגשותיה ביחס לטלאי.     

העתיקו משפטים מתוך המקורות שלעייל, ההולמים את המסר שביצירה זו.   
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מערך שיעור - נספח



מרכז "לזכור ולהזכיר" במכללה ירושלים עוסק בהנחלת זיכרון 
השואה בתחומים אחדים: לימוד נושא השואה והוראתה, הפקת 
סרטים ויחידות לימוד, מחקר, הכנה ליום השואה ולמסע לפולין 

ופעילות בחינוך הבלתי פורמלי. דגש מיוחד ניתן לעמידה הרוחנית 
בימי השואה - גילויי אמונה, יצירה דתית, ערכי מוסר והלכה, 

דילמות של היהודי המאמין ומנהיגות רבנית. 

אנו מציעים לימוד חוויתי, רב תחומי ומאתגר, לימוד היוצר 
מחוייבות לזכרון השואה ומעצים את זהותו היהודית ואת ערכיו של 

הלומד.

העלון "לזכור ולהזכיר" - מהו?

העלון נוצר כמענה לפניות מורים המבקשים להסתייע בדרכי 
הוראה חדשים ובפתיחת נושאים לדיון משמעותי. 

בעלון זה נציע מערכי שעורים מלווים במטרות מוגדרות, תמונות 
וטקסטים. המערכים קצרים וממוקדים, חומר נוסף יופיע באתר 

"זכור".

אנו מבקשים ליצור ערוץ הידברות והשתלמות עם צוותי הוראה: 
מחנכים, מורים להיסטוריה, מורים לספרות ולאמנות במטרה 

משותפת - להנחיל את זיכרון השואה לדור הצעיר ולפתח  את 
דרכי ההוראה בתחום זה. 

מי אנחנו?

בשנת הלימודים תשע"ג ייקח המרכז ללימודי השואה חלק 
בפרוייקט "חמ"ד ועד" ותלמידות המכללה תסייענה למורים 

ביצירת הקשר בין התלמידים וניצולי השואה.

חדש!! נפתח אשכול תולדות עם ישראל בדגש על לימודי 
השואה. הקורסים יוכרו ללימודי תואר שני בתולדות עם ישראל 

באוניברסיטת בר-אילן, כפוף לאישורים.

חדש!! השתלמויות המוכרות לתכנית 'אופק חדש': 

בדרך לארץ ישראל - הקורס יעסוק בכיסופים ובניסיונות העלייה 
לארץ ישראל בתקופת השואה ואחריה, בהעפלה, ברקמת 

החיים של הגולים בקפריסין, בעליה ההמונית לאחר קום המדינה 
ובתרומת הניצולים לעם ולמדינה.

זיכרון וזהות בעדשת המצלמה - קורס הבוחן באמצעות 
סרטים את הייצוג וההתמודדות עם זיכרון השואה והזהות 

היהודית; צפייה בסרטים מקוריים.

זיכרון ויצירה לבני הדור השני והשלישי- קורס בינתחומי 
העוסק בהתמודדות עם הזיכרון ממקום היצירה, ומפתח כלים 

מתחום השירה, האמנות, הדרמה היוצרת והפסיכולוגיה.

דילמות מתקופת השואה - הקורס יעסוק בדילמות בתחום 
המוסר, האמונה והמנהיגות.

השתלמות בית ספרית במסגרת "אופק חדש"- המרכז 
מציע מגוון נושאים להשתלמות צוותות הוראה בהבטים רב 

תחומיים- נושאים מתוך תכניות הלימודים; הקמת מרחבי 
למידה פעילים בבית הספר; הכנה לעשרה בטבת וליום השואה 

והכנה למסע בפולין.

אנא שתפו אותנו בתגובות לעלון זה.
צוות המרכז ללימודי השואה,

אסתר פרבשטין, ד"ר חיים שלם, 
דורית טפרברג, שרה קפלן

”סבתא, 
 מדוע יש לך מספר על היד?“  

 מצגת 1
מצגת 2

קובץ להדפסה

תקליטור 

מורים יקרים,
עם פרוס שנת הלימודים החדשה, אנו שמחים 
במרכז  ובמתחדש  במתרחש  אתכם  לעדכן 

ללימודי השואה.
בסוף שנת הלימודים תשע"ב קיימנו שני ימי עיון, 
'זיכרון חובק  בנושא  חיובי מאד,  שזכו למשוב 
קהילות  בקורות  והייחודי  המשותף   - עולם' 

ישראל בתקופת השואה.
מיטב המרצים הציגו את קורות השואה במדינות 

השונות כולל גורלם של יהודי צפון אפריקה. 

בחמ"ד  להיסטוריה  המורים  של  הארצי  בכנס 
וגב'  המרכז,  ראש  פרבשטין,  אסתר  גב'  הציגו 
שרה קפלן, מרצה ומנחה דידקטית, את סיפורה 
הייחודי של יהדות הונגריה בשואה, דרך הסרט 
ויחידת הלימוד הנלווית אליו, בהפקת המכללה.

בנושא  המורים  והתעניינות  החיוביות  התגובות 
החומרים  את  בפניכם  להציג  הצורך  את  העלו 

הדידקטיים של המרכז.

"סבתא, מדוע יש לך מספר על היד?"
ערכה לכיתות היסוד, הכוללת ספר, מצגת, 

איורים וחוברת הדרכה דידקטית לפיתוח שיחה 
עם התלמידים ולפעילות.

הערכה בנויה על דו שיח בין סבתא לנכדתה, 
על רקע החיים לפני השואה, בשואה ובארץ 

ישראל.

השתלמות מורים תשע"ג -  "אופק חדש" 
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באתר "זכור" ניתן למצוא יחידות הלימוד וסרטים נוספים :
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נושא יחידת הלימוד: 

תפילה בציבור בעת שואה    
 

אוכלוסיית יעד: על יסודי     
למורה/למחנך     

מערך שיעור זה עוסק במסירות נפשם 
של  יהודים לתפילה בציבור בשואה.
המערך בנוי סביב השלבים בקורות 

השואה משנות השלושים.

המטרות:

התלמיד ידע מה מקומה של התפילה  )1 
בחיבור שבין היהודי לבוראו, ובינו לבין   
הכלל היהודי לדורותיו, ויבין עד כמה   

הייתה לכך משמעות בימי השואה.  
    

התלמיד יחוש את הכוח שנתנה  )2 
התפילה בציבור ליהודים  בשואה.     

    

התלמיד יוכל להבין את מצבם של  )3 
היהודים בשואה דרך רחשי לבם של   

המתפללים.              
    

התלמיד יבין שהתנכלות הנאצים   )4 
לבתי הכנסת, לספרי תורה ולתפילה   

בציבור, הינה ביטוי לאידאולוגיה   
הנאצית המכוונת לפגוע ביהודים,   

ביהדות ובסימני הזהות שלה,   
ואחיזתם של היהודים בתפילה   
בציבור היא ביטוי של התנגדות   

לכוונות אלה.  

2

תמונתו של בית הכנסת הבוער היא אחד מסמליה  של 
השואה. בתי הכנסת היו בכל התקופות מושא להתנכלויות 

מצד הגויים, אך בתקופת השואה התופעה החמירה 
והקצינה.

ליל הבדולח, הלילה שבין ט"ו  לט"ז בחשוון תרצ"ט )10-9 
בנובמבר 1938( האירוע הראשון שציין את ההתפרצות 
האלימה של הנאציזם, היה סופם הטרגי של מאות בתי 
כנסת בגרמניה, שהוקמו במשך מאות שנים, והיו עדים 

לשעות של תפילה וקרבת אלוקים, לתלאות הקהילה 
ולשמחותיה. ספרי תורה שהיו בבת העין של הקהילה, 

פרוכות ותשמישי קדושה, ספרי קודש ורישומי הקהילה – 
כל אלו עלו בלהבות באותו לילה )יש המעריכים את מספר 
בתי הכנסת שניזוקו באותו לילה, ברחבי הרייך, בכ- 1600(.
ארועים מעין ליל הבדולח חזרו על עצמם באלפי קהילות, 

בארצות הכיבוש הנאצי באירופה המזרחית. בית הכנסת 
היה המקום הראשון שבו פגעו, חיללו, העלו באש או 

הפכוהו  לאורוות. מחזות זוועה אלו הותירו צלקת עמוקה 
בלב יהודים שהיו עדים לדבר. ברשימה שפרסמה 

ממשלת פולין הגולה בלונדון בשנת 1940 נכתב כי בפולין 

נהרסו כאלף בתי כנסת ובתי מדרש. הנאצים לא הסתפקו 
בהרס של בתי הכנסת. חודשים אחדים לאחר כיבוש 
פולין, נאסרו תפילות בציבור ברחבי ה'גנרל גוברנמן', 

אם כי בחלק מן המקומות הותרו לאחר זמן. היו מקומות 
בפולין בהם הרשו מפקדים מקומיים לקיים תפילות בבית 

הכנסת, אך באחרים היו התנכלויות ופגיעות בכל הקשור 
לתפילה בציבור. )גטו לודז', לדוגמה( )מכמן, השואה וחקרה, 
עמ'205-203(. על אף חוסר העקביות שבמדיניות הנאצית, 

התפלה בציבור הפכה למסוכנת יותר ויותר, אך חרף 
האיסור התכנסו יהודים לתפילה בציבור, בכל זמן ובכל 

מקום שיכלו. אף שאת תפילת היחיד לא ניתן היה לשלול 
מן האדם, בקשו יהודים רבים תמיכה בתפילת הציבור, 

בעיקר בימים הנוראים ובמועדי ישראל, והתכנסו לתפילות 
חרף האיסור. הם ראו בכך גם התרסה נגד הנאצים, אקט 
של התנגדות והצהרה של אמונה, שגם הגזרות לא יכלו 

לה. עמנואל רינגלבלום מעריך בכ-1500 את מספר 
המניינים החשאיים בגטו וורשה בשלהי 1941, )רינגלבלום, 

כתבים, ע' 139( ומתוך עדויות של ניצולים יודעים אנו על עשרות 
מניינים בסתר, בגטו לודז'.

במטלות הבאות ניכנס למחיצתם של יהודים שקיימו תפילות בציבור בשלבים שונים בתקופת השואה, 
וננסה להבין את כוח העמידה שגילו כדי לקיים תפילות אלו.

על התפילה

"תפילה לעני כי יעטוף" )תהילים ק"ב א'(
הרב מאיר בן ציון חי עוזיאל, )הרב הראשי הספרדי הראשון של מדינת ישראל(, במאמריו על יסודות 

האמונה  מצביע על העוצמה, הדבקות והכוח שמעניקה התפילה לעני:

"העני הנדכה  בעצמת מכאוביו, או כשהוא נרדף ונענה מתגרת יד-עריצים, מתוך מעמקי צערו מתפרץ בתפילה בלב 
טהור ובנפש נשואה השמימה, מתייפח וצועק דורש משפט וחסד מאת אלקי עולם; ובאותה שעה נפשו ולבו דבקים בו, 

מתאחדים בייחודו ומוארים באורו, ... זכות וטהורות הן דמעות העני בתפילתו, כפניני זהר מאירות את נשמתו בעומק 
חשכתה" )הגיוני עוזיאל ח"א ע'35(

כוחה של התפילה חזק בכל עת: התפילה מוציאה את האמונה מן הכוח אל הפועל, היא מניעה את 
הנפש אל אלוקיה, מרוממת ומקרבת אותה אליו. התפילה היא מעין שיח בין האדם לבוראו בכל העתים, 

אך כאשר האדם שרוי במצוקה, שיח זה הולך ומתעצם ו"מאיר את נשמתו בעומק חשכתה".
למרות שהתפילה היא צורך אישי, חכמים הדגישו את חשיבות התפילה בציבור.

הקביעות ושמירת סדרי התפילה מקנים למתפלל הרגשת ביטחון, מחזקים את תחושת ההמשכיות של 
מסורת הדורות ואת החיבור לכלל ישראל. התפילה במניין יוצרת מסגרת של קדושה, והיא תא החיים 

היסודי של כל קהילה בעם ישראל.
הוא  היה  קיים  היה  המקדש  שבית  בזמן  הכנסת.  בית  הוא  בציבור  לתפילה  חכמים  שייחדו  המקום 
מרכז החיים הרוחניים של העם. משחרב המקדש השני וגלו ישראל מארצם הפך בית הכנסת להיות 
למרכז החיים הרוחניים של כל קהילה וקהילה, בכל תפוצות ישראל. בית הכנסת היה והינו מרכז החיים 
הרוחניים והציבוריים. הוא משמש כמקום התכנסות לתפילה וללימוד תורה. בית הכנסת, כשמו כן הוא, 

מקום המאחד ומכנס את הציבור, את כנסת ישראל, בכל אתר ואתר.

בתקופת השואה

תמונתו של בית הכנסת הבוער היא אחד מסמליה  
של השואה. 

פיסת מידע: 



קראו את המקורות הבאים המתארים תפילה בציבור בגטו ורשה: 
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מה הייתה המשמעות המיוחדת למושג "ימים נוראים"  א( 
המופיע בקטע הראשון?           

מה הייתה החשיבות של התפילה בציבור ליהודי גרמניה  ב(  
באותה עת? העתיקו משלושת המקורות את המשפטים   

המבטאים חשיבות זו.  
היכן התקיימו התפילות במניין בגטו עפ"י המקורות הנ"ל? מה המיוחד בכל מקום?           א( 

מה הייתה השפעת התפילה על ציבור המתפללים בגטו? מצאו רעיון משותף לשלשת הקטעים. ב(  

בגטאות

ההשתוקקות  גברה  נוראים  בימים  ובפרט  בחגים  בשבתות,  במניין.  תפילה  איסור  עם  השלימו  לא  בגטאות  היהודים  כאמור, 
יהודים בגטו תחבולות שונות להערים על הגרמנים  יחד, ולמרות העבודה המפרכת והרעב הנורא, מצאו  להתקבץ ולהתפלל 
ולהיאסף בסתר לתפילה במניין.  עמנואל רינגלבלום  שעל פי רוב רשם את האירועים בקצרה, מתאר תפילה במניין של יהודים 
עובדי כפיה: "מניין בשדה, יהודים מעיירה קטנה עובדים בחוץ בפינוי שלג, יהודי קשיש חייב לומר קדיש. בראותו כי החייל פנה 

הצידה, הוא מסתובב, ומניין יהודים עונים אחר גמר הקדיש." )רינגלבלום, כתבים, א, עמ' 120,סוף מאי 1940(

יהודי גרמניה בשנות השלושים

כבר עם עלות הנאצים לשלטון בגרמניה, בשנת תרצ"ג )1933(, 
 נפגעו היהודים באופן קשה ביותר. הם הורחקו מכל תחומי החיים,

הופלו לרעה והושפלו. תהליך הפרדתם ובידודם של יהודי גרמניה 
והביא  היהודית  זהותם  את  חיזק  הגרמנית,  החברה  מכלל 

להתלכדותם ולחיזוק הקשרים ביניהם.
במטלה הבאה ננסה להתחבר ליהודים אלה  ולהבין את הנחישות 

שגילו לקיים תפילות בציבור בתנאים בהם נמצאו.
דורטמונד  מהעיר  אפל,  מרתה  של  מזיכרונותיה  קטע  לפניכם 
הנוראים  בימים  התפילה  על  כרב,  בעלה  כיהן  שם  שבגרמניה 
בגרמניה בשנות השלושים, וכן שני חוזרים שנשלחו אל הקהילות 

ע"י איגודי רבנים באזור בווריה  באותה עת.

לתלמיד 

לתלמיד 

 הקלויז כמעט מלא. החזן מתפלל בטון ובזמרה, ולא תכיר בו 
ובמתפללים שהעולם קרוב לרדת תהומה. הם לבושים טלית 

ותפילין. אם תעצום לרגע עיניך ולא תביט באנשים האלה, 
בפניהם הצנומים... ותקשיב רק לזמזום תפילתם, תהיה בטוח 

שנפלת לבית אלוקים בשעת שקט ושלווה... גם צעירים בין 
המתפללים, ומספרם אינו מצער, גם המה משתתפים ביצירת 

אטמוספרה של שכחת החומר ומסירת הנשמה לעבודה נעלה, 
עילאית, שדכדוך הגוף אינו מעניינה וסבל הרגע כאפס נחשב... 

נכנס בי פתאום חום כזה שלא הרגשתיו כל ימי המלחמה. מי 
שהוא, מה שהוא, נשאני מפה, טלטלני, והעמידני בתוך קהל 

יהודים מימי הבינים, הלוחמים ומתים בעד דתם... בעולם – רצח, 
חמס, שוד ומרמה. ברחוב – קר, בלב – צער וכאב, אבל ממעל 

לכל אלה מרחף כח אחר, עליון ונצחי. כח הדורות שהיו ושיבואו."  
)ראובן פלדשוה ]בן שם[, יומן בכתב יד, ארכיון יד ושם, )959/033((

א. "ראש השנה ויום הכיפורים )של שנת 1935( משמשו ובאו. בעלי 
ואני בחנו את נוסח הדרשות בקפידה רבה. קראנו אותן בקול מילה 

במילה וחככנו בדעתנו, שמא משפט זה או זה יעורר מורת רוח בלב 
פקיד הגסטפו, הנוכח בכל תפילה. היו דברים רבים כל כך שבעלי היה 
שש לומר באזני צאן מרעיתו בימים הנוראים הללו, אלא שאסור היה 

עליו לאמרם. כל בני הקהילה יטלו חלק בתפילה כדי לשאוב ממנה 
תוספת תקווה ועוז רוח. היה עליו למצוא מלים, שאמנם לא יתארו 

את מציאותנו הנוכחית במישרין, ועם זאת ימסרו לקהל מאזיניו בדרך 
שאינה משתמעת לשתי פנים את המסר שביקש למסור להם. בעלי 

נטל אותה עליו...בעיקר משום שלא אבה לספק לנאצים ולו את 
התואנה הקלושה ביותר לאסור את קיום התפילות ולעצור את אנשי 

ועד הקהילה." )מרטה אפל, בתוך: אזרחים על תנאי, עמ' 371-370(

ב. "אין מניין! סדר תפילה לקהילות ללא מניין": הקהילות הקטנות 
והקטנטנות משמשות במקומותיהן כמשמר כבוד למוסדות 

היהודיים, לבית התפילה ולקברי האבות... המניין המקומי לשם 
תפילה בציבור, לשם קיום משותף של מצוות ה' הוא המפעל הקיבוצי 

הקטן ביותר.אך גם במקומות שאין בהם עוד מניין אסור שתיפקד 
התפילה בציבור. לתפילה משותפת זו בקהילות ללא מניין, הרינו 

מגישים לכם תקנות אלה... )בתוך: יהודית תידור באומל "קול בכיות", עמ' 107(

ג. חוזר לקהילות הקטנות בבווריה )1.4.1938(: ... אנו מקווים ... שלא 
יתבטלו כל הקשרים בקהילה ברגע שלא יהיה עוד מניין והתפילה 

המשותפת תתבטל, וכי בתפילה המשותפת גם הקהילות הקטנות 
ביותר בינינו תרגשנה עצמן חלק מהכלל. )שם עמ' 109(

כמה ימים קודם ראש השנה ) תש"ב( בא יאנוש קורצ'ק לביתנו 
ורעיון חדש בפיו- שאסייע לו בארגון תפילה בבית היתומים... 

בפני קרא את הפתעתי, והשיב:' בזמן הזה חשוב שתהיה תפילה 
בבית היתומים. תפילות יש בהן כדי להביא בני אדם להתרוממות 

הרוח בימים המרים האלו'. בתוך כמה ימים היה הכל מוכן. 
מצאתי חזן...הילדים עצמם הכינו את האולם...השיגו ארון קודש 

ושני ספרי תורה...כל זמן התפילה היה קורצ'ק עתיד לבלות עם 
הילדים, עומד בפינה, ובידו מחזור מתורגם לפולנית. עטוף במעיל 

אפור שלא התאים לאווירה כולה, במגפי צבא ובכיפה של משי. 
כולו שקוע בתפילה... החזן תלמיד חכם וידוע סבל, שיקע את כל 

ליבו בתפילה... מימיו לא היה לו קהל נרגש כביום הזה. איש לא 
נע. אפילו הילדים דבקו במושביהם". )מיכאל זילברברג, יומן ורשה, 

לונדון-תל אביב 1968, עמ' 78 (

ביום כיפור תש"ג. הגרמנים גזרו, שגם ביום הכיפורים מוכרחים 
לעבוד. אבל היהודים מצאו תחבולה, ובכל בתי המלאכה והבתים 

שהיו בהם יהודים, נערכו מניינים והתפללו בציבור. התפללו בכוונה 
ובלב שבור. בבית מלאכה אחד עבר לפני התיבה גרשון סירוטה 

החזן המפואר. לפני המלחמה כבר היה תשוש, וקולו כבר לא 
צלצל כמלפנים. וראה זה פלא ,דווקא עכשיו, לעת זקנתו ובנסיבות 

הנוראות ביותר, גבר כוחו בכל הדרו. אנשים עמדו נדהמים 
ומשתוממים. עיני היהודים זלגו דמעות בשעת תפילתו. בחדר 
הקטן הייתה צפיפות גדולה, וקולו של סירוטה גובר במתיקות 

באמרו "ומלא משאלותינו במידה טובה ישועה ורחמים",- והמילה  
"ורחמים"  צלצלה הפעם כבכי תינוק וכזעקה. בכיות המעונים 

והנרצחים נשמעו במילה זאת. ..."אבינו מלכנו, עשה למען הרוגים 
על שם קדשך!". ...התפילות חודרות לנפשו של כל אחד מאתנו. 

האנשים פורצים בבכי. כל אחד זוכר את קרוביו, את הנפשות 
היקרות לו. )הלל זיידמן, יומן גטו ורשה, ניו יורק תשי"ז, בתוך: אני מאמין, מוסד 

הרב קוק, תשל"ח, עמ' 94(



"מגילת  קפלן  אהרון  חיים  של  מיומנו  האחד  קטעים:  שני  לפניכם 
יסורין", שנכתב בגטו וורשה, המתייחס לגזרת איסור תפילה בציבור, 

והשני לקוח מספרו של משה פרגר "חורבן  יהדות אירופה":

בגזרת  הנאצים  של  למטרה  בנוגע  השערות  מעלה  קפלן  אהרון 
התפילה - מהי מסקנתו? הסבירו ביתר הרחבה מסקנה זו ע"פ דבריו 

של פרגר.
רוצה  "אני  פרבשטין  אסתר  של  במאמר  עיינו  זה  בנושא  להרחבה 
להיות שייך ליעקב", בשביל הזיכרון, גיליון 2 אדר תשס"ט, עמ' 21-20.
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דבקותם של היהודים בתפילה בציבור, הינה אחד הביטויים לעמידה 
רוחנית בעת שואה. הכלל היהודי רצה לשמור על קיום חיים יהודיים 
המשיכו  מאמינים  יהודים  במחנות.  אפילו  שראינו,  וכפי  בגטו,  גם 
למרות מצוקת החיים ולמרות הסיכון שבדבר לשמור מצוות, ללמוד 
תורה ,לקיים את החגים וכ"ו.  האם ניתן לראות בעמידה זו, ולענייננו 
הנאצים  של  המלחמה  האם  לנאצים?  התנגדות  בציבור,  בתפילה 
הייתה גם מלחמה ביהדות ולא רק ביהודים? לצורך דיון  בשאלה זו 

קראו את המקורות הבאים ודונו בשאלה שמתלווה אליהם.
לאט לאט גדלה קבוצת המתפללים שנהגו לאמר את התפילות במנין 
מדי יום. קרה לא פעם שחבר שלא נהג בעבר להתפלל, גם הוא נסחף 

מזמרת התפילה. הצליל בא אליו, ניגון התפילה של ליל שבת, וזה ניתק 
אותו לשעה קלה מן המציאות הטראגית... נהגתי לרוץ לשם, לאותו חוף, 

לאותה פינה בה עומדים מנינים אחדים של יהודים ומתפללים בקדושה 
עילאית, שם שאבתי את האור, שם נטלתי לי ניצוץ וברחתי איתו אל 

דרגשי. היה לי אז ליל שבת שמח.
)מיומנו של זלמן גרדובסקי, בתוך: זכור א', עמ' 55–57(

השמש נוטה לערוב. עצי טרבלינקה עוטפים צל כהה הנופל על צריפי 
העץ הלבנים ומבהיקים בקרני האור האחרונות. העבודה נגמרה זה 
עתה, והבחורים זבי-דם, שבורים ורצוצים, צמאים ורעבים הוחזרו 

לצריפיהם. אין כוח להוציא אנחה... מנחם קופץ לפתע מהמיטה, מכסה 
ראשו בידיו ומכריז: -יהודים! דומני כי שבת קודש היום!... המתפללים 

משקיעים עצמם בתפילה, כל מה שנשאו בליבותיהם השבורים בימי 
האימים, כשלנגד עיניהם נרצחו ועונו רבבות מאחיהם, כל הדווי והחרון 

שנצטברו במשך שבועות,- כל זה מצא פורקן-מה בתפילת קבלת-שבת 
של הנידונים למות. המקום שבו התפללו, נתקדש פתאום ונהפך לתוכן 
יחידי של חייהם. אותה שעה שכחו הבחורים את סביבתם וזכרו רק את 
בורא עולם. לפניו שיטחו עכשיו זעקתם: זעקה והבטחה כאחת, להוסיף 

ולהאמין בייחודו, על אף הטומאה והרשע האופפים אותם. בתפילתם 
אמרו קדיש אחר כל אותם מיליוני הקדושים והטהורים שהומתו 

לעיניהם על קידוש השם. מאז נהפך הצריף לבית כנסת.
)ל' פיינגולד,"בית הכנסת, ת"א, שבועות תש"ו, מתוך "אני מאמין", מוסד הרב קוק 
ירושלים, תשל"ח עמ' 104(

תארו את הניגוד בין עולמם של המתפללים לבין עולם  א( 
השואה, הבא ליד ביטוי במקורות.   

התבוננו בצילום ובציור: מה מדגיש האמן בציור לעומת  ב( 
הצילום? באילו אמצעים אמנותיים הוא מבטא זאת?  

יאנוש קורצ'ק ואימרה קרטס "גילו" את התפילה דווקא  ג( 
בשואה - כיצד תסבירו זאת?  
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במחנות

גם במחנות הריכוז, שנתפסו  כ"פלנטה אחרת", בה נשללו מאדם כל מרכיבי שייכותו וזהותו, אנו עדים להמשך התופעה המדהימה של 
יהודים המתכנסים לתפילה. זוהי תופעה ייחודית לעם היהודי  שגם במצבים הקשים ביותר המשיך לדבוק באמונתו ובערכים הדתיים 

עליהם היה אמון , ובכך התנגד לצורר שרצה לשלול ממנו כל סממן אנושי.
לפניכם עדויות על התכנסויות לתפילה בציבור, בתוככי המחנות:

ראיתי שם בשורה ראש מרעיד קצת על צוואר דק מושט קדימה...את 
הרבי. מהר מאד הבנתי את המילים שהוא אומר, כי לאט  לאט הצטרפו 

אליו רבים בשורה... ' יתגדל ויתקדש ' נשמע שוב  ושוב, ואפילו אני יודע, 
בכל אופן שזה מה  שנקרא 'קדיש', תפילה של יהודים לכבוד המתים...
ואמנם זו הייתה הפעם הראשונה, שגם אני, אני לא יודע למה הרגשתי 

בחסרון מסוים, אפילו במין קנאה, עכשיו בפעם הראשונה הצטערתי קצת 
שאני עצמי לא יודע להתפלל- כמה משפטים לפחות- בשפת היהודים. 

)אימרה קרטס, ללא גורל, הוצאת עם עובד, ת"א 1994 עמ' 120-119(

לתלמיד 
לתלמיד 
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לפניכם צילום של יהודים מתפללים במניין במחנה סן-סיפריאן 
שנרדף  יהודי,  לא  גרמני  אמן  שווזיג,  קרל  של   ורישום  בצרפת, 
ע"י הנאצים, נשלח למחנה סן-סיפריאן שבדרום צרפת, שם תעד 

ברישומיו את החיים במחנה ובהם גם תפילה במניין. 

"השבוע נסגרו כל בתי התפילה...קשה לעמוד על טיבה של 
גזרה ברברית זו, אם מפני ריבוי המחלות המתפשטות בעיר, או 

מפני רצון הכובש למרר את חיינו. הכובש, לפי דבריו, מחשיב 
מאד את הרוח. הברבריות שלו לגבי היהודים היא אידיאולוגית, 

וכאן מקור הרעה. טומאה אידיאולוגית קשה לנצח...יש מלחמה 
שאינה אלא כוח ואלימות, ויש מלחמה שמקורה ברוח. ומובן 

מאליו שמלחמת הנאצים אינה אלא מלחמה ששורשיה ברוח" 
)חיים אהרון קפלן, מגילת יסורין, ירושלים תשכ"ו, עמ' 151(

"הנאציות הפכה למעשה את הקערה על פיה, שמה רע לטוב 
וטוב לרע...השקפה זו הייתה לאושייתה )ליסודה( של השיטה 

הגזענית הנאצית. )לפי השקפתם( כל יהודי נושא בקרבו בתוקף 
לידתו, בתוקף מוצאו הגזעי, כמה חיידקים מסוכנים. היהודי 

יוצר את החיידקים הללו, מפרה, מכלכל ומפיץ אותם. הרכבו 
של ה"באצילוס יודאאיקום" )החיידק היהודי(, מהו?..."האמונה 

המשיחית, תורת המוסר, רגש המצפון ומושג החטא" ...את 
החיידק  היהודי המסוכן ביותר ראה מנהיג הנאציות בעניין 

המצפון, בתחושה האנושית היסודית, שהיא אבן–הבוחן לכל 
מושגי הטוב והרע ...

)משה פרגר, חורבן ישראל באירופה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תש"ח, עמ' 40-41 
והערה שם(
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