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בס"ד

אליכם ,אנשי חינוך וזיכרון,
לאחר למעלה משבעים שנה ,במפנה הדורות ,עולות
שאלות לגבי טיבו של זיכרון השואה  -מה נבקש
להעביר לדורות הבאים וכיצד נעצב זיכרון זה? מי יהיו
שליחיהם של דור הניצולים והעדים? מהי האחריות
של מערכת החינוך לשימור הזיכרון?
המרכז ללימודי השואה הוא מקום של חיבור לעבר
מתוך שימת דגש על עוגנים שאפשרו את ההמשכיות
היהודית  -נקודות האור ,עוגן האמונה והערכים
היהודיים ,העוצמה והחיות שהיו מנת חלקם של
יהודים בתקופה החשוכה של השואה ואפשרו להם
לשמור על צלם היהודי וזהותו.
נקודת מבט זו מחייבת ידיעה ותובנה של הרקע
ההיסטורי המדויק ,אך מעבר לכך יוצרת למידה רב
תחומית ומשמעותית של נושא השואה ,ומעצימה
את הלומד והמתעניין .למידה זו ,מעמיקה גם את
ההערכה וההוקרה לניצולי השואה החיים עמנו ואלו
שאינם עמנו עוד.
האתגר המרכזי שלנו הוא הכשרת מורות ומורים
שיעבירו את מורשת זיכרון השואה לתלמידיהם מתוך
גישה זו ובכלים דידקטיים ומחקריים מגוונים.
קורסים לפרחי הוראה ,למורות ,למורים ולמתעניינים
מתקיימים במכללה באופן סדיר כחלק מלימודי
היהדות .פעמים אחדות בשנה נערכים ימי עיון
וכנסים במגוון נושאים ,כל אלו על בסיס מחקרים
מעמיקים ,ראשונים מסוגם ,הנערכים באגף המחקר.

בניית תכניות לימוד לגילאים השונים והפקת סרטים
חינוכיים הם חלק מהמפעל החינוכי המאפשר למורים
יישום של עקרונות ההוראה ושל שליחות הזיכרון.
אנו שמחים לראות בכם שותפים לעשייה העשירה
ומקווים שתמצאו עניין בעלון החדש שיציג בפניכם
את הנעשה במרכז שלנו.
רבי קלונימוס שפירא ,הרבי מפיאסצ'נה ,אמר באחת
מדרשותיו בגטו ורשה:
בשעת צרה ליעקב ...האיש מתרגל יותר
להרגיש את עצמו ,כי האם אפשר שיכו לו
לאיש ולא ירגיש כאב ...ועבודתו היא עבודה
במצב נמוך בשבילו ...והנה ,כדי לעורר במרום
רחמים על ישראל ,ולהמתיק את הדינין,
צריכים לעורר בקרבנו רחמנות על ישראל
זולתו .לא לבד שצריכין ליתן כל מה שיכולים
ליתן להם ,רק הרחמנות עצמה שמעוררין
בקרבנו על ישראל פועלת במרום .צריכים
שלא להתרגל בצרות ישראל( .אש קודש,
חוקת תש"א)
ההתקשרות לעם ישראל ולמה שעובר עליו יום יום
אינה אפוא הזדהות גרידא ,היא מעניקה עוצמה למי
שחש את חברו ,לא פחות מאשר למי שזקוק לתמיכתו.
קל וחומר כשמדובר בהזדהות עם קורותיו של
עם ישראל.

ברכת הצלחה ובשורות טובות לעמנו ,לכלל ולפרט
אסתר פרבשטין
ראש המרכז ללימודי השואה וחקרה

דורית טפרברג
מנהלת המרכז ללימודי השואה

לזכור ולהזכיר
מי אנחנו
המרכז ללימודי השואה במכללה מקיים
פעילות ענפה בתחום הכשרת מורים להוראת
נושא השואה.
המרכז הוקם בשנת תשנ"ו במסגרת החוג
ליהדות במכללה ירושלים ,מתוך תפיסה
שהנחלת זיכרון השואה הינו חלק בלתי נפרד
מעיצוב הזהות היהודית בימינו.
דגש מיוחד מושם על הסיפור היהודי של
השואה :העמידה הדתית ,ערכים יהודיים וזהות
יהודית שנתנו ביטוי להתנגדות הרוחנית .גילויי
האמונה בשואה ,דילמות מוסריות והלכתיות
והגות מהווים חלק בלתי נפרד מתהליך
ההוראה האקדמי.
המרכז פיתח שיטות הוראה חדשניות
בגישה גילאית ומאגר חומרים המהווים כיום
תשתית להוראה ולזיכרון של השואה .הגישה
הדידקטית היא רב תחומית ומשלבת בפרקים
ההיסטוריים הגות והלכה ,ספרות ,אמנות
וסרטים תיעודיים ישנים ועכשוויים.
במידעון זה נשתף אתכם בפעילות ובחידושים
מהנעשה במרכז ללימודי השואה במכללה
ירושלים.

מרחבי הפעילות של המרכז
הוראה
קורסים שנתיים לפרחי הוראה במכללה
קורסים משולבים בחוגי הלימוד השונים
		
השתלמויות למורים ,לאנשי חינוך
ולמתעניינים
הכנת מובילים ,מורים ותלמידים למסע לפולין
קורסים במסגרת אופק חדש
קורסים לגברים בתכנית ר"מים
הפקה
סרטי עדות ,ערכות לימוד ומקראות
חידון מורשת השואה
מחקר
ספרי תיעוד ,מחקר והנצחה
אתר "זכור  -אמונה בימי השואה"
חומרים תיעודיים ודידקטיים
כתובת האתר:
http://zachor.michlala.edu

הפעילות הרחבה של המרכז מתאפשרת בתמיכתה ובעידודה של ועידת התביעות.
Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc.
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הצוות שלנו
• •ראש המרכז :הרבנית אסתר פרבשטין
• •מנהלת המרכז :דורית טפרברג
• •צוות היגוי מורחב :הרב ד"ר שחר רחמני ,ד"ר חיים שלם ,ד"ר אסף ידידיה ,ד"ר אילה נדיבי,
שרה קפלן ,פנינה רותם
• •ייעוץ דידקטי :שרה קפלן ,שרה וידר ,סוזן וייס
• •מנהל אתר אינטרנט :ד"ר אסף ידידיה
• •עריכת עדויות :חנה נחם
• •מזכירות וריכוז :חוי פליטניק
• •קורס בצרפתית :חנה רוטנברג
• •תרגום :רחל עמנואל
• •מרפ"ד :דינה דרורי
• •עריכה לשונית :אורלי אילני ,איריס ישראלי ,דן הלוי
• •גיוס משאבים :שרה רוזנבוים
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עת לזכור
אסתר פרבשטין

מוסר ,אחווה וערבות הדדית במחנה הריכוז
גם השלטון האכזרי ביותר ,הפועל בשיטות הדרסטיות ביותר ,אינו יכול לשלול מהאדם את ההומניות
1
שלו ,לרסק את המוסר ולמנוע ממנו לפעול במערכת חברתית.
אחד הניסיונות הקשים במחנות הריכוז נגע לאחווה ,או לערבות ההדדית ,בין אסירי המחנות לבין עצמם .תנאי
החיים יצרו מאבק הישרדות אישי ומתמיד ,ולכך נוספו המניפולציות של הגרמנים שנועדו ליצור מתח ומאבק
כעברה על חוקי המחנות ,ואז נדרשה תעוזה גבוהה ביותר כדי
בין האסירים .לעתים נחשבה התמיכה בזולת ֵ
לקיים אותה.
פרימו לוי ראה באבדן הסולידריות חלק מאיבוד צלם האדם 2.עבורו התרחשה לאחר השחרור חוויית השיבה
לחיים כאשר נתקל בגילוי של יחס אנושי מסביבתו:
לפתע ,פנה אחד החולים והציע שכל אחד יפריש פרוסת לחם עבורנו ,שעבדנו .רק יום אחד לפני
כן לא יכול היה להתרחש מאורע מעין זה .קל וחומר שלא היה מקום לשום הכרת טובה .הצעתו
סימלה באמת את מות המחנה .זה היה המעשה האנושי הראשון שנעשה בינינו .אני סבור כי באותו
3
הרגע התחיל התהליך שהחזיר אותנו לחברת בני אדם.
לוי ,ובדומה לו רומן פריסטר ואחרים ,תיארו מציאות מסוימת בסביבתם ,אך אין לראות בה תמונה כוללת .אלי
ויזל חי באושוויץ באותו פרק זמן ובאותם תנאים שבהם חי פרימו לוי ,וכתב על החביבות והחמלה של אחיו
לצרה" :הסגולות האלה מצויות אפילו בגיא צלמוות [ ]...הנפש היהודית היתה יעדו של האויב ,אבל למרות
4
עוצמתו ההרסנית ,הנפש היהודית היתה מחוץ להשג ידו".
תומס ראדיל ,פסיכיאטר בפראג ובעבר נער בצריף הנערים ,תיאר תופעה שאותה כינה "שלושת הדברות",
שלושה צווים שהנערים קיבלו על עצמם והיו מקודשים בעיניהם" :א .לא תגנוב משום יהודי (הגנבה ממחסני
5
הגרמנים הייתה לגיטימית ,כמובן) .ב .לא תפגע בשום יהודי .ג .עזור לכל יהודי אם הדבר אינו מסכן את חייך".
צווים אלו הסדירו את יחסי הגומלין שנוצרו בין פרטים בתוך הקבוצות ובין הקבוצות המקבילות.

1
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Radil-Weiss Tomas, “Men in Extreme Conditions: Some Medical and Psychological Aspects of the
Auschwitz  Concentration Camp”, Psychiatry 46 (1983), pp. 272–273
פרימו לוי ,הזהו אדם ,תל אביב תשנ"ג
שם ,עמ' 173–172
אלי ויזל ,כל הנחלים הולכים אל הים ,תל אביב  ,2005עמ' 87
 ,Radil-Weiss Tomasראה הערה 2

שלושת הצווים הללו נבעו מתוך תובנה והסכמה הדדית כי מי שגורם להחשת מותו של זולתו הריהו מסייע
לצורר הגרמני שמגמתו לכלות את היהודים .לפיכך ,כל מה שצמצם את הסיכוי לחיים ,או שהושג במחיר של
לקיחת חיים ,נחשב לפשע .לדוגמה ,לגנוב פת לחם ,לנצל אסיר חלש ,לקחת כובעו של אחר ובכך לסכן את
חייו ,לדרוך על חבר כאשר בורחים מפני הקאפו  -כל אלו היו מנוגדים לצו המוסרי שנקבע במחנה ,והיפוכם -
6
היה מעין קיום פסיבי של מצווה.
אסיר יהודי בשם זילברמן ,שעבד כ"שייסמייסטר" (אחראי על "קבוצת הביוב") ,כיוון את התנהגותם מתוך
נימוק מוסרי אחר .הוא נהג לומר להם" :גם בגיהינום הזה שבו אנו נמצאים אסור לנו לשכוח את אשר למדנו,
וגם כאן עלינו להמשיך ללמוד ככל שנוכל .יום אחד ,בקרוב ,יהיה סוף לגיהינום הזה ,לא ידוע מי מאתנו יחיה,
ולכן עלינו לעשות את הטוב ולצאת מכאן כבני אדם".
לאה לנגלבן חקרה את חייהן ותגובותיהן של נשים יהודיות מהונגריה באושוויץ ,וסיכמה את מסקנותיה
בדברים אלו:
היחסים הבין-אישיים במצב הטראומטי קיומי של המחנה הצמיחו אחריות הדדית ,העלו פתרונות
ויוזמות ,וכתוצאה מכך העלו ולו לשעה קלה את הדימוי העצמי []...
העדויות מפנות את תשומת הלב לטיב הקשרים החברתיים ולהתנהגות שלהן ,שיסודם במטען
התרבותי החינוכי ,שלמרות הכול הועילו להן בשעתן הקשה ,במקרים של עזרה ,שנתנו או
שקיבלו ,הן חשו את עצמן מורמות מעפר .הסולידריות הייתה הנגטיב של מי שהחליט להשמיד
אותן .הן ראו כיצד התבונה המוסרית פעלה לצד גילויים של רשע אנושי .זה שרמס בפראות כדי
להגיע לתפוס פרוסת לחם ,או חלץ נעל מגוויה ,או ציפה למותו של שותף בדרגש כדי שירחיב
לו  -ביצע גם מעשים אנושיים .את עמדתן לא קבעה אצבע האלוקים ,רעיון שהן היו אמונות עליו,
7
אלא השיפוט המוסרי על התנהגות האדם ,כיצד הוא מתנהג כאשר כולם נידונים למוות.
תחושת הבדידות הקשה של מי שנעזבו לנפשם ,המאפיינת רבים מהניצולים ,אינה סותרת את העובדה כי
כמעט לא היה יהודי ששרד את המחנות בלא עזרה של יהודי אחר במזון ,בעצה ,בתמיכה פיזית ,בסעד נפשי,
בחיזוק האמונה ועוד .בעקבות ספרות הזיכרונות המתרחבת מצטברים יותר ויותר נתונים המעידים על
תמיכה ספונטנית וגם מאורגנת של יהודים ביהודים .לא תמיד היו אלו בני משפחה או חברים מתוך קבוצה
שנוצרה במחנה ,אלא יהודים אלמונים ,חלקם אנשי הזונדרקומנדו ,שמצאו דרכים לסייע לאחרים גם תוך
סיכון עצמם.
אסתר פרבשטין" ,אמונה וערכים יהודיים בלב הרוע" ,בתוך" :בסתר המדרגה" ,ירושלים תשע"ג ,עמ' 429-430

6
7

שם
לאה לנגלבן" ,נשים יהודיות מהונגריה באושויץ-בירקנאו ב ,"1944-הגיגי גבעה ז (תשנ"ט) ,עמ' 118–117
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תזכור-עט
מחדשים ומתחדשים

לרגל הוצאות ספרים חדשים

מנובהרדוק דרך מונטרה לירושלים
ד"ר חיים שלם
סיפור חייו ,משנתו ופעילותו הציבורית של הרב ירחמיאל אליהו בוצ'קו
זצ"ל ,מייסד וראש ישיבת עץ חיים במונטרה ,שווייץ ,שהעמיד
תלמידים לאלפים ,סייע והציל יהודים רבים בשנות השואה.

מטלז עד טלז
יומנו של הרב חיים שטיין
בעריכת אסתר פרבשטין
יומן נדיר שנכתב בתקופת השואה במשך כחמש שנות סבל ונדודים
ברחבי ברית המועצות .הרב חיים שטיין זצ"ל ,מבכירי ישיבת טלז בליטא
ולימים אחד מראשי ישיבת טלז בקליבלנד ,תיעד את העמידה
הרוחנית של בני הישיבה בהשראת הערכים שספגו בישיבה.

משפטיך תהום רבה /
הגות אורתודוקסית על השואה
פרופ' גרשון גרינברג ,ד"ר אסף ידידיה ,אסתר פרבשטין
אסופה ראשונה מסוגה המביאה מאמרים שנכתבו על ידי רבנים
ואנשי הגות על אודות אירועי השואה בניסיון להגיע לפשר האירועים.
הספר מלווה במבואות ,ומחולק לפי זרמים ואסכולות במחשבה
היהודית.
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תזכור-את
עם הפנים לשנת תשע"ז

מן המחקר המתהווה

רני רייכמן  -המצילה מטנג'יר
כמה מאות פליטים מאירופה הגיעו לטנג'יר ,וביניהם משפחת רייכמן .רני ,אם המשפחה ,ידעה לנצל את התנאים
הפוליטיים במקום זה למתן סעד לאלפי יהודים באירופה ולהצלת מאות מהם .רני" ,המצילה מטנג'יר" ,יחד עם
בתה ועוד בני משפחה וחברים ,גייסו את הקהילה המקומית במרוקו הספרדית ,יצרו קשרים דיפלומטיים עם
ממשלת ספרד ,והפעילו ארגונים יהודיים ברחבי העולם .במרכזו של המחקר  -סיפור על יזמת הצלה של אם ובת.

את המחקר כתבה אסתר פרבשטין ,בעזרתה של ד"ר אילה נדיבי.

ערבים זה לזה
יהודים שהצילו יהודים  -ספר ראשון מסוגו על פעילות יהודים בהצלה בתקופת השואה במדינות שונות ,בנסיבות
משתנות ,במזרח אירופה ,במרכזה ובמערבה ,ובקרב קהילות המזרח.

קורסים למורים ולמתעניינים
אנו נערכים לקורסים חדשניים ומרתקים ,בהשתתפות מומחים בתחומים השונים .מרבית הקורסים הם קורסים
אקדמיים ומאושרים לגמולים ולשנת שבתון.
תכנית מפורטת של הקורסים תתפרסם באתר "זכור".

בין הפטיש למגף
קורות היהודים בברית המועצות
ובשטחים המסופחים
בקורס יעלו נושאים בקורות יהדות ליטא
ופרשיות היסטוריות מתקופת השלטון
הקומוניסטי ,מימי השואה ועד לתחיית
היהדות ברוסיה.
ההרצאות תינתנה על ידי מיטב המרצים
וישולבו בהן סרטים ועדויות.

מרכזת הקורס :שרה קפלן
הקורס ייפתח בעז"ה ביום שני,
ו' בחשוון תשע"ז7.11.2016 ,
ויתקיים במכללה ירושלים בימי שני בין השעות19:30–16:00 :
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תזכור-את
השתלמות מהסרטים  -השואה דרך עדשת המצלמה
סרטים חדשים ,אמנות ותצלומים ,מגלים עוד ועוד פנים בתמונתה של השואה .בקורס נצפה בהם ונדון
במשמעותם ובתרומתם לזיכרון השואה מתוך היבטים של הנצחה וזוויות של חינוך.
הקורס יתקיים בסמסטר ב' ,בימי שני אחה"צ 4 ,מפגשים.

מובילי מסע לפולין
קורס ייחודי להכשרת מובילי מסע ומלווי מסע לפולין.
מטרת הקורס היא להעניק ידע היסטורי על השואה
ואתרי הזיכרון; ידע תורני מעמיק על העולם היהודי
בטרם שואה ,ביטויי אמונה והלכה בעת השואה
ואחריה וסדנאות להפעלת קבוצות בנושאים אלו.
הקורס מיועד לרבנים ,לאנשי חינוך בחינוך הפורמלי
והבלתי פורמלי ולמתעניינים המעוניינים לשמש
כמדריכים במסעות לפולין.
המשתתפים יתנסו בהדרכה ובדרכי הפעלה שונות.

חזון המסע
מסע עם נשמה הוא מסע להכנת מדריכים אשר -
יעבירו למשתתפי המסע ידע ברמה גבוהה
ומקצועית ובכלים מרתקים.
יבינו את המסע לפולין כחוויה יהודית מעצימה
המחברת בין הדורות ,המחזקת את הזהות האישית
ואת האמונה ,והרואה שליחות בשימור זיכרון הדור
שלפני השואה ודור השואה.
יהיו קשובים לקבוצה וידעו להגמיש עצמם
בהתאם לרמתה ,לאופייה ,לצרכיה ולתגובותיה.
יוכלו ליצור אמפטיה והערכה לניצולים ולמפעל חייהם.
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למען נספר
הקורס מיועד לבנות הדור השני לשואה אשר חשות צורך,
שליחות ותפקיד בשימור הסיפור של קורות הוריהן בשואה
ובהעברתו לדור הצעיר .המשתתפות תעבורנה תהליך של
הכנה וליווי בתחומים שונים :היסטוריה ,פסיכולוגיה ,אמנות
ומדיה שיכשיר אותן למלא את צו הזיכרון על ידי הנחלת
סיפור ההורים לדורות הבאים.

הקורס ייפתח בעז"ה
ביום ראשון י"ט בחשוון תשע"ז20.11.2016 ,
ויתקיים במכללה ירושלים
בימי ראשון בין השעות19:00–14:00 :

שואה מזווית אחרת :עם הפנים לקהילה
קורס לתכנית אופק חדש במכללה
דרכים מרתקות להוראה שיש בה יזמה וחקר תוך חיפוש
שורשים של הפרט ,המשפחה והקהילה .זהו קורס העוסק
במידענות  -באמצעות אתרי גנאולוגיה ושואה ,בספרות
מפתח ,וכן בתמונות כמקור מידע ,במפגש עם עדים,
בתיעוד קולנועי ,באסטרטגיות של חשיבה היסטורית ועוד.

הקורס יתקיים בימי שני בין השעות  19:30–16:15ויכלול
 12מפגשים.
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תזכור-את
קורסים מתוקשבים
אתם מוזמנים להצטרף לקורסים מתוקשבים באתר המרכז .סביבת העבודה בהירה ונעימה לעין ,החומרים זמינים
והתכנים מקיפים.
בשנת תשע"ז יתקיימו קורסים מקוונים בארבעה נושאים:
הצלה בתקופת השואה
ייכתב לדור אחרון  -תיעוד מתקופת השואה
שאלות הלכתיות בשואה
שאלות ממעמקים
פרטים בקישורים הבאים:
http://www.michlala.edu/online_courses/3.asp?NumOfChug=1
http://www.michlala.edu/online_courses/3.asp?NumOfChug=5

סדנאות לתלמידי תיכון לפני יציאה לפולין
אנו נערכים לתכניות שונות לבתי ספר המכינים את התלמידים למסע .כל יום עיון כולל הרצאה ,פעילות בסדנאות
ותכנית חווייתית.
התכנים מגוונים ועוסקים בנושאים שונים מתחום החיים היהודיים לפני השואה ,בשואה ואחריה ,לפי בחירתה
של הקבוצה.
בין הנושאים:
העולם היהודי בטרם שואה
בארצות החיים  -תורתם של גדולי ישראל הקבורים בפולין
תנועות החסידות בשואה
האישה בשואה
מנהיגות בעת השואה
חינוך ובני נעורים בשואה
שאלות הלכתיות בשואה
סיפורה של קהילה (לפי תכנית המסע)
חינוך ,משפחה ,שיקום רוחני לאחר השואה.

10

סדנאות לגיל הרך
המרכז ללימודי השואה פיתח תפיסה גילאית ותכניות ייחודיות לבית הספר היסודי.
התכניות שמות דגש על למידה פעילה וחזותית ,על שיח המתאים לגיל ועל הקניית ערכים.
את הפעילות מרכזת גב' סוזן וייס ,המעבירה סדנאות בחוג לגיל הרך ,פעילות למורים ולבתי ספר.

תערוכה פעילה :בשליחות הזיכרון
קבוצת מצוינות  -רג"ב :ראש גדול בהוראה  -מכינה את פרחי
ההוראה להוראה יצירתית ופעילה בתחום השואה .לקראת
שנת תשע"ז מתוכננת הקמת סדנאות המספרות את סיפור
הפרט והקהילה בכלים חדישים המתאימים לדור הצעיר -
סיפור ושיר ,דרמה ומצגות ,מוסיקה ודיאלוגים.
בשנת תשע"ו הקימה הקבוצה מרכז למידה ייחודי בנושא
"נשים מאירות בתקופת השואה" .בנות תכנית רג"ב ערכו
תחקירים וראיונות ועיצבו מוזאון זוטא מקצועי ואמנותי
בנושא זה ,כשהן משמשות גם כמדריכות.
התערוכה הנה פרויקט משותף של המרכז ללימודי השואה
בהנחיית גב' שרה קפלן ,של הסדנה הדידקטית בהנחייתה
של גב' איקה מישר ושל גב' מרים מרצבך  -מנהלת
תכנית רג"ב.
מרכזי הלמידה שהתקיימו בשנת תשע"ו הועלו לאתר "זכור".
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תזכור-את
תמונות בתערוכה ,תשע"ו
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פרויקט מיוחד לשנת תשע"ז

חידון מורשת השואה:

ערבים זה לזה  -יהודים מצילים יהודים
המרכז ללימודי השואה יקיים בעז"ה בשנת תשע"ז בפעם השלישית את חידון מורשת השואה.
חידון מורשת השואה הנו פרויקט מיוחד
של המרכז אשר יצר חיבור חדש של
התלמידים לזיכרון השואה ,דרך אתגר
לימודי יוצא דופן.
בשנת תשע"ג השתתפו בחידון כארבע
מאות תלמידים ,כשהנושא המרכזי -
שבעים שנה לחיסול גטו ורשה.
בשנת תשע"ה התמקד החידון בנושא
שבעים שנה לשחרור והשתתפו בו כאלף
תלמידים.
בשנת הלימודים הקרובה ,תשע"ז,
יתקיים החידון זו הפעם השלישית
בשיתוף עם החמ"ד בראשות ד"ר אברהם ליפשיץ והמפמרי"ת להיסטוריה ואזרחות בחמ"ד ,גב' בלהה גליקסברג.
לקראת החידון הנוכחי בחרנו לעסוק בפרשיות הצלה ובניסיונות הצלה שבמרכזם עמדו יהודים ,פרטים וארגונים.
תופעות הסעד והעזרה ההדדיים בתקופה זו מפעימים וראוי להעלותם על נס ,ללמוד אותם ולהנציחם .מטרתנו
היא להכיר לדור הצעיר את העובדות ואת הערכים שמתוכם נבעו ,כאבן דרך לבניית אישיות ערכית ומוסרית
ברוח היהדות.
החידון מיועד לתלמידי ותלמידות
התיכונים בחמ"ד.
לאור ההדים החיוביים הרבים ,אנו מצפים
להשתתפות רחבה מאוד של תלמידים.
שלביו הראשונים של החידון יהיו
מתוקשבים ושלב הגמר יהיה פומבי ,ביום
השואה תשע"ז.
את מהלך הלמידה מלווה הספר
"ערבים זה לזה" שנכתב למטרה זו,
וכן אתר חידון מורשת השואה
במכללה ירושלים.

13

תזכור-את

פרויקט מיוחד לשנת תשע"ז

בין השופטים בחידון תשע"ה :הרב ד"ר בני לאו ,מר אורי קלט ,נציג יד ושם ,ד"ר בלהה גליקסברג  -מפמרי"ת
היסטוריה ואזרחות בחמ"ד ,גב' שרית הוך-מרקוביץ מיד ושם ,ונציגי המרכז להוראת השואה במכללה.

היכנסו לקישור חידון מורשת השואה:
http://zachor.michlala.edu/1.asp?iCodeLevel1=6
/http://moreshethashoah.michlalah.edu
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הזוכים בחידון מורשת השואה תשע"ה:
בנים:

מקום ראשון:
נתנאל מרצבך

מקום שני:
יונתן בר אשר

מקום שלישי:
אברהם אדלר מעוז

בנות:

מקום ראשון:
אמונה פריד

מקום שני:
שקד קאפח

מקום שלישי:
מלכה אקר
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תזכורת
מבט לאחור – פעילות בשנת תשע"ו
קורס קיץ תשע"ו :הגות ומשפט לאחר השואה
השתלמות קיץ מרוכזת הנה בגדר מסורת במרכז,
ומדי שנה רבים מצפים לה ונוטלים בה חלק.
בשלושה ימים של עיון והעשרה עסקנו השנה
בזיכרון השואה דרך עדשת המערכת המשפטית
וההגות על השואה.
בהשתלמות נבחנו נושאים שונים מן ההבט הדתי,
המשפטי ,התקשורתי וכמובן  -ההיסטורי .בין
הנושאים :משפטים נגד פושעים נאציים ,מגמות של
שיפוטיות בפרספקטיבה של היום ,היחס לשילומים,
שוד הרכוש היהודי,

המאבק המשפטי על ילדי המסתור ועוד.
צוות המרצים כלל את הרב יוסף קריגר ,הרב אברהם
וינגורט ,הרב ד"ר שחר רחמני ,הרב ד"ר תמיר גרנות,
פרופ' גדעון גרייף ,ד"ר דן פורת ,ד"ר אמונה נחמני-
גפני ,ד"ר רוברט פינאלי ,ד"ר חיים שלם ואסתר
פרבשטין.
ביום השלישי נערך סיור מיוחד בירושלים בעקבות
משפטים שהסעירו את המדינה בשנותיה
הראשונות ,בהדרכת ד"ר חיים שלם.

קורס קיץ למורות להשלמת תואר " -לימודי המשך"
למעלה משישים מורות הלומדות להשלמת תואר
במכללה השתתפו בשני קורסי קיץ מרוכזים שנערכו
ב"תשעת הימים" .בקורס השתתפו המרצים הבכירים
של המרכז ,והוא עסק בנושא "חינוך וזיכרון".

בין ההרצאות  -מנהיגות בתקופת השואה ,נקודת
האמונה ביומני בני הנעורים ,דילמות חינוכיות
ומוסריות .המשתתפות בקורס נחשפו לערכות
הוראה לגילאים שונים ולעקרונות בהוראת השואה.

קורס השתלמות שנתי :ערבים זה לזה ,יהודים מצילים יהודים
הקורס "ערבים זה לזה" עסק במגוון פעילויות של
סעד ועזרה שהושיטו ארגונים ויחידים תחת השלטון
הנאצי אשר חלקן נודע לאחרונה ממקורות חדשים.
הנושאים הובאו בהיבטים רב תחומיים  -מחקר,
ספרות הלכתית ,עדויות ,קטעי סרטים ,ספרות

את הקורס ריכזה גב' שרה קפלן.
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ואמנות .קהל הלומדים והלומדות ,שחלק ניכר מהם
משתתף בקורסי השתלמות שנים מספר ,הביע
התרגשות והתפעלות מן המקורות החדשים שעדיין
נחשפים בחקר השואה.

יום השואה תשע"ו
בערב יום השואה התקיים ערב מיוחד לקהל הרחב :אם כל חי  -נשים בקדמת ההצלה :הנצחת פועלן של נשים
בהצלה בתקופת השואה ובשיקום לאחריה.
את הערב פתח בדבריו המרגשים הרב הראשי לישראל הרב
דוד לאו שליט"א שייחס משמעות מיוחדת לגבורה הרוחנית
בעת שואה.
אסתר פרבשטין ריתקה את הקהל במחקר חדש על מפעל
ההצלה של אישה גדולה ,רני רייכמן ,שממקום מושבה
בטנג’יר הצליחה לסייע ליהודים במחנות ולהציל יהודים רבים
בהונגריה ,ועל השתתפותם של יהודי מרוקו במפעל ההצלה.
המחקר התבסס על מסמכים שנחשפו לראשונה על ידי
המרצה מתוך ארכיון המשפחה וארכיונים ברחבי העולם.

הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו שליט"א

ד"ר מיכל שאול ,ראש תכנית "עמיטל" במכללת הרצוג,
חשפה בפני הקהל דמות של אישה מיוחדת ,פסיה
שרשבסקי ,אישה חרדית ניצולת שואה שזכתה להערכה
מראשי הישוב לאחר השואה ,ובעצת ה"חזון איש" התמסרה
לשיקומן של נערות פליטות שואה .בהרצאה הוצגה
המורכבות בדמות שהייתה לה זיקה לציונות יחד עם גישה
חינוכית חרדית מובהקת.
את הערב חתם האמן ניצן חן רזאל ששילב בחן וברגש רב בין
ניצן חן רזאל וכינורו
סיפור השואה של משפחת רזאל לבין יצירותיו המוזיקליות.
רוח של אהבת ישראל וחיבור מופלא בין קצוות שונים שרתה בערב זה ,כשהמכנה המשותף הוא ניסיונות הצלה
מתוך תחושה של ערבות הדדית ,פעולות שהיוו עוגן לקיום
וביטוי של גבורה יהודית.
באירוע מיוחד לבנות המכללה שהתקיים בבית הכנסת ביום
השואה שמעו תלמידות המכללה עדות מרגשת מפי פרופסור
דוד קאסוטו ,אדריכל ידוע שנולד באיטליה והיה ילד בתקופת
השואה .סיפורו שילב סיפור של משפחה ,של רב שהיווה
דמות מופת ושל קהילת יהודי פירנצה.

פרופסור קאסוטו בעדותו
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תזכורת
הפקות חדשות:
בימים ההם בזמן הזה
סרט עדויות על חגי ישראל בתקופת השואה
המלוות בזיכרונות מבית אבא.
נערך בשיתוף עם "גנזך קידוש השם".

יהודי ויהי מה
סיפורו של משה בכר ,נער יהודי מפולין ששרד את
השואה לאחר שעבר טלטולים רבים ,מסתור ומרדף,
ונותר "יהודי ויהי מה".

חפצים מהלב
תכנית לימודית המציעה להעביר את נושא השואה
בעזרת תמונות של חפצים מעולמם של ילדים שחיו
בתקופת השואה ובעזרת הסיפור שמאחוריהם .היא
מאפשרת לתלמידי כיתות היסוד להכיר את אירועי
השואה מתוך חוויית הלב ואמפטיה ,מעניקה ידיעות
בסיסיות בהתאם לתפיסת הגיל ומקנה ערכים כמו
אמונה ואמון ,אהבה ועזרה לזולת.
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אחכה לו
יהודים שרו בשואה! השכל איננו מבין ,הלב מתקשה להאמין ,אבל הדבר אכן התרחש :יהודים שרו בשואה ,בגטו,
ברכבת ,במחנות הריכוז ואפילו בתא הגזים .יהודים שרו בשבת ובמועד וברגעים אחרים של התרוממות רוח ,של
כאב עמוק וצורב ושל עצבות תהומית ,ולא רק
שרו  -אפילו הלחינו ניגונים בתוך הגיהינום.
באלבום "אחכה לו" קובצו שירי תקווה ,אמונה
וגעגועים ,יחד עם ניגונים לפיוטים מוכרים
שהולחנו בשואה .מכנה משותף לכולם :ידוע
לנו ששרו אותם בשואה ושהם הולחנו באותן
שנים או סמוך אליהן.
אלבום זה הוא פרי תחקיר שערכו הרב ד"ר תמיר
גרנות ,אסתר פרבשטין והכליזמר חיליק פרנק.
עניינם המשותף במוסיקה ובנושא השואה הניע
אותם לחפש אחר ניגונים וסיפורים שיספרו
את סיפור השואה באופן שונה מהמקובל -
באמצעות הצלילים.
את המוסיקה הנפלאה עיבד בכישרון וברגישות
רבה נאור כרמי ,והוא גם המנהל המוסיקלי של
הפרויקט.
ההרכב שמנגן בכל הקטעים הוא "הלב והמעין" ,ומיטב האמנים שותפים בו.

אנו רגילים לזכור את השואה מתוך החורבן והמוות .אולם  -ציווי אנושי ומוסרי גדול עולה מתוך השואה:

להתנגד להרס  -בבניין,
להתנגד לייאוש  -בתקווה,
להתנגד למוות  -בכוחות של חיים,
ומול השקט והאפר  -לשיר ולשיר את הניגון שעולה מן האפר.
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על אתר
והפעם – על מדור תחקיר

מבט לאתר "זכור"

החודש ,בעריכת ד"ר אסף ידידיה

תמונות מתחקיר החודש באתר

בתמונה :עצרת אבל על שואת יהודי הונגריה
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בתמונה :האדמו"ר מגור (בעל ה"אמרי אמת")
במהלך כנס התעוררות
שנערך בחורבת רבי יהודה החסיד
בירושלים ,ביום כ' בכסלו תש"ג
      

ח ד ש באתר!

הרצאות צוות המרצים עלו ליוטיוב וניתנות לצפייה בכתובת
//www.youtube.com/channel/UCxzT6lGvsEgFp-azwy_-rOw
או באתר "זכור"  -מאגרים  -הרצאות
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ברוכים הבאים
חברת הכנסת שולי מועלם ביקרה במרכז בכ"ב בתמוז תשע"ו.
כמדריכת פולין ופעילה לאורך שנים בנושא השואה ,גילתה התעניינות רבה בפעילות הענפה
והרעיפה שבחים על ההפקות.
חידון מורשת השואה לשנת תשע"ז היה במוקד התעניינותה ונבדקו אפשרויות להרחבת
הפעילות בקרב תלמידים בבתי ספר תיכוניים ברחבי הארץ.

ח"כ שולי מועלם
עם ד"ר דבורה רוזנווסר  -רקטור המכללה

מימין לשמאל:
הרב ד"ר שחר רחמני ,ח"כ שולי מועלם,
ד"ר דבורה רוזנווסר ,דורית טפרברג,
אסתר פרבשטין ,שרה רוזנבוים
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ברכות

לד"ר אסף ידידיה

על מינויו כראש החוג להיסטוריה במכללת אפרתה

המלצות
סרטים מומלצים להקרנה בכיתה:
הילדים שלא סיפרו
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אנשי חינוך משיבים תודה
משובים בסיום קורס מקוון לרמי"ם במכללה
שאלות הלכתיות בשואה
•הטמעת נושא השואה בקורס לרמי"ם במכללה היא פועל יוצא מן התפיסה כי כל מחנך בישראל,
ובוודאי כל ר"מ בישראל ,צריך להיות מצוי ומעורב בנושא השואה באופן כללי ,ובוודאי בנושא ההלכתי
 שהוא גרעין העיסוק שלו.•משתתפי הקורס לומדים  12סוגיות הלכתיות בסיסיות ומשיבים על מטלות .במשך שש השנים
האחרונות השתתפו בקורס מאות תלמידים מפרחי הוראה ועד למנהלים ומפקחים ,בעלי ותק
הוראה משנה ועד  25שנה ,שמשמשים בקודש בכל מגוון מקצועות הלימוד ומגיעים ממגזר דתי
לאומי ,חרד"לי וחרדי.

והנה כמה ציטוטים נבחרים מהמשובים שקיבלנו:
•אוכל להעביר תכנים ונושאים שלמדתי בקורס ושכלל לא הייתי מודע להם בעבר.
•הכרת הנושא על בוריו נותן מרחב פעולה חינוכי סביב ההתעסקות בשואה.
•העברתי לילדים את המושג "קדושי השואה" לא כקדוש מעונה ,אלא כ"קדוש מתעלה".
•הקורס פותח אופק חדש ללימודי השואה בשימת דגש על הגבורה היהודית ,על דמויות תורניות ,על
אמונה גדולה ,על קיום מצוות ועוד.
•הקורס השפיע עלי ביותר בכך שיצר מחשבות חדשות על נושאים חדשים ,כמו ערכים וערכיות.

משובים מקורס לימודי המשך למורות:
•קורס עשיר מאוד בתוכן ומועבר על ידי מרצים נבחרים .נחשפתי לחומר שלא הכרתי.
•נהניתי מאוד ,נגעתם בנקודות מחזקות .צוות המרצים מעולה .כיף לסיים את שנת הלימודים עם
קורס כזה.
•קורס מדהים ,הועבר בצורה מיוחדת ומרתקת והשאיר טעם של עוד.
•עצמת הידע ,ההגשה של כל החומר המתועד וההשקפה הנכונה שקיבלנו  -מחזקות
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