ניסן תשע”ז
המרכז ללימודי שואה

מיומנה של פרל ביניש
ניצולת השואה שהובאה
למנוחות בעיצומו של חג
הפורים ,עמ’ 5

סיפורו של
ד”ר מרדכי וייסקופף ז”ל
עת לזכור ,עמ’ 12

“המחקר תופס מקום מרכזי בחיי
בעשרות השנים האחרונות ,והוא נותן
לי כוח ואנרגיה חיובית לשאר הדברים”

ד”ר חיים שלם

עמ’ 7

המרכז ללימודי השואה
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.

הפעילות הרחבה של המרכז מתאפשרת בתמיכתה ובעידודה של ועידת התביעות.
Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc.

מרחבי הפעילות של המרכז
הוראה:
קורסים שנתיים לפרחי הוראה במכללה
קורסים משולבים בחוגי הלימוד השונים
השתלמויות למורים ,לאנשי חינוך ולמתעניינים
הכנת מובילים ומורים ותלמידים למסע לפולין
קורסים במסגרת אופק חדש
קורסים לגברים בתכנית ר”מים
הפקות :סרטי עדות ,ערכות לימוד ומקראות
תמונת שער :בית הכנסת בטיקטין
עיצוב :סטודיו
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נקודתיים

מחקר :ספרים ותיעוד
הנצחה :מאגר עדויות
http://zachor.michlala.edu
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הצוות שלנו
ראש המרכז

הרבנית אסתר פרבשטין

מנהלת המרכז

דורית טפרברג

צוות המרכז

הרב ד”ר שחר רחמני ,ד”ר חיים שלם ,ד”ר אסף ידידיה,
ד”ר אילה נדיבי ,שרה קפלן ,פנינה רותם ,תהילה הרץ ,איקה מישר

פתח דבר

"והיא שעמדה"
חג הפסח בשואה
"…כי לא למזכרת אנו חוגגים את המועדים אלא חוזרים
אנו בהם לתוכנם המקורי לאותה קדושת הזמן שנשפעת גם
עכשיו כבעת ההיא…"

ייעוץ דידקטי

שרה קפלן ,שרה וידר ,סוזן וייס

תכנית רג”ב

אתי רפלד-רוט

מנהל אתר אינטרנט

ד”ר אסף ידידיה

עריכת עדויות

חנה נחם

מזכירות וריכוז

חוי פליטניק

קשר מופלא קיים בין יהודי למועדיו ,בין מהלך הזמן ומהלך חייו של האדם .היהודי נוסע בתוך הזמן
כשהמועדים הם תחנות בדרכו .בהגיעו אל תחנת המועד ,הוא סופג אל קרבו את תוכנו המיוחד של
החג וממשיך בכוח זה לנוע אל תחנת המועד הבאה .נמצא שקיום מחזורי של מצוות החג ,מדי שנה
בשנה בדיוק באותו האופן ,מחזיר אותנו חווייתית אל תוכנו המקורי של האירוע הנחוג.

קורס בצרפתית

חנה רוטנברג

תרגום

רחל עמנואל

מרפ”ד

דינה דרורי

עריכה לשונית

אורלי אילני ,איריס ישראלי ,דן הלוי

יד הצורר איימה לכרות גם את מעגל הזמן היהודי ,מעגל מקודש מדורות ,המעצב את יומו של
הפרט ,את לוח חיי המשפחה ואת מועדיו של הציבור .הנסיון לסכל את שמחת החג ומצוותיו
בגטאות ובמחנות צפן סכנה כפולה :ם להוציא את אסירי המחנות "אל מחוץ לתחומי הזמן והמקום
של החברה האנושית ,כדי להופכם לעבדים קהי חושים וחסרי זהות ,שבחייהם נותר רק הווה אפור
ושוחק , ".וכן – לטשטש את הגבול בין קודש לחול ,השולטים בהלכה ובחיים היהודיים.

גיוס משאבים

שרה רוזנבוים

(הרב אליהו דסלר ,שורש נצחיות ישראל ,מכתב מאליהו ,כרך ב)

חרף זאת ,הפכו החגים אספקלריה לעמידה היהודית :יהודים נהלו מאבק לרשום לוח מאולתר,
להשתמש בירח כשומר אחרון של מימד הזמן ,לחוש משהו מצורתו וממשמעותו המקורית של החג,
ולזכור את החג ,אפילו בדרך סמלית .למרות הכל ,הלוח היהודי לא עמד מלכת ,והודיע על הימים
שהם מעבר לחולין :שבת ,ימים נוראים ,פסח ,ואפילו  -פורים.
מימד הזמן והשפעת החג תפשו מקום מיוחד בחג הפסח.
שלש פנים לזיכרונות חג הפסח בשואה.
האחד ,אין לך חג מרובה במצוות מעשיות כחג הפסח ,ולפיכך רבו השאלות ההלכתיות בהקשר זה,.
למרות שידעו כי במצבם – מצב של פיקוח נפש – הם פטורים מחיובים אלו.
הפן השני הוא ההתמודדות עם זיכרונות המשפחה .בחג הפסח נתחברו חוליות של דורות,
אבות ,בנים ונכדים .ההתרפקות על הזיכרונות יצרה מצוקת נפש וגעגועים מצד אחד ,ומצד
שני  -תקווה לפגישה מחודשת.
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קטעי יומן
מעבר לכך ,היתה התמודדות הקשורה בתובנות ובחוויה הפנימית של החג :האם ניתן לחוש בשמחת החג
כאשר האורחים הקבועים הם הפחד ,הדאגה והגעגועים? האם נותרה משמעות לפסח כחג החרות? מעגל
הזמן מחייב ימי עליה ,ימי שמחה ,ימי עצב ,ימי בטחון .האם היתה אפשרות להעביר רגשות אלו מן
"הימים ההם" ל"זמן הזה"?
ההקבלה בין עבדות מצרים לעבדותם של היהודים תחת המגף הגרמני עמדה על הפרק כל שנה
ויצרה רגשות מנוגדים :מחד ,האמנם "עבדים היינו" בעבר ,ומה אנו כעת? ומצד שני – האם יחולו גם
בנו אותם מופתים שיוציאונו מעבדות לחרות? ואולי תתקיים בנו המשאלה "לשנה הבאה בירושלים"?

מיומנה של פרל ביניש
פרל בניש ,ניצולת השואה שהובאה למנוחות בעיצומו של חג הפורים ,שזרה
בזיכרונותיה את קורות קבוצת הנערות המכונות "צנרשפט" (עשיריה) ,אשר
עברו יחד כברת דרך מקרקוב לפלשוב ,לאושוויץ ולברגן בלזן .הזיכרונות
פורסמו בספר "הרוח שגברה על הדרקון" ירושלים ,פלדהיים  .1993פרל
תיארה את תחושתה בחג הפסח במשך ארבע שנים.

ליל הסדר בשואה נחוג במקומות שונות וקיבל אופי ומשמעות שונה ,אך גם משותפת .באופן סמלי,
גם מרד גטו ורשה פרץ כאשר שרידי יהודי ורשה עורכים את הסדר.
הרב סיני אדלר (פראג – טרזינשטט – אושוויץ – מאוטהאוזן) רב העיר אשדוד וכיום רב במבשרת ציון),
מספר על ליל סדר בהליכה :יחד עם רעו אמרו את סיפור ההגדה בעל פה ,ושוחחו על משמעות החג.
הם דנו בשאלה כיצד אפשר לחוג את חג החירות בתקופה של עבדות והאם אין עבדותם קשה מעבדות
מצרים .המענה שהשיבו לעצמם היה כי עבודת מצרים היתה קשה יותר בשל היותה עבדות פיזית ועבדות
רוחנית ,אך לאחר שקבלו ישראל את התורה ,אין עוד אפשרות להכניסם לעבדות רוחנית ,ועבדותם היא
"רק" פיזית .התורה הופכת אותם לבני חורין גם במצבים אלו.
ברוח זו ,אנו מגישים לכם את החוברת השניה של "תזכור-עת" .אותה חרות רוחנית שהיא קנייננו
מיציאת מצרים ,עמדה ליהודים בתקופת השואה ועומדת לנו גם היום.
חוברת זו יוצאת לאור בין פורים לפסח ,שני ארועים המסמלים עבדות וגאולה ,שהיוו גם
עוגן של עוצמה ליהודית בתקופת השואה .מתוכם ,יוצאים אנו בתפילה לגאולה שלמה
בימינו ,שהרי בניסן נגאלו ,ובניסן עתידים להגאל.
אסתר פרבשטין ,ראש המרכז

דורית טפרברג ,מנהל המרכז

פסח תש"ב ,גטו קרקוב:

עמד בפתח ,ולמרות כל הקשיים סביבנו ,התכוננו לחגוג אותו בכל יפעת
...פסח
צות ,יין שהכנו מצימוקים ,קנינו מעט סלק להכנת חמיצה ,כמה בצלים
הדרו .מ
פוחי אדמה .חשנו עצמנו כה עשירים ומאושרים על כי עלה בידינו להשיג
והרבה ת
ותם מרכיבי יסוד .השולחן היה מכוסה במפה לבנה צחה כשלג ,ערוך
את כל א
ינה משובחים ,אותם הצלחנו לשמור כדי ליפות בהם את שולחן החג,
בכלי חרס
צצו באור הקלוש .אמי הייתה לבושה בשמלת השבת שלה העשויה משי,
והגביעים נ
ופניה המעוטרות סביב בצווארון הלבן המסולסל ,לבשו ארשת רצינית...
פסח תש"ג ,מחנה העבודה פלשוב:

ביב רחפו באוויר ,חג הפסח קרב ובא .תקווה מחודשת חדרה ללבנו.
 ...פעמי א
כי בבוא חג החירות ,ישוב ויגאל ה' את עמו המתייסר תחת ידו של פרעה
אין ספק
כפי שגאלנו לפני דורי דורות .כך מתוך ניצוץ של תקווה ,עסקנו בהכנות
בן זמננו,
עלינו להחזיק מעמד ללא לחם במשך שמונה ימים .לחם! היה זה המצרך
לפסח .יהא
קבלנו בכמות שהספיקה לקיים את נפשנו .עלינו לטכס עצה כיצד להשיג
היחיד אותו
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צוות המרכז
תפוחי אדמה וקולרבי במקום הלחם .לא הייתה זו משימה קלה כלל ועיקר .שאלנו את
פי הרבנים שעבדו בספריית המחנה ,וקבלנו פסק הלכה מפי הרב יוסף הירש לפיו
מותר לנו ,לאור התנאים הקשים בהם אנו חיים ,לאכול קטניות בפסח זה .אחרי
ככלות הכל ,לא מדובר בחמץ ממש ,הסביר לנו.
 ...באחת מסדנאות המחנה היה מצוי תנור ,ששימש לחימום וניקוי שערות הסוסים
בהן השתמשו לייצור מברשות .במקום זה ,תחת אפם של הנאצים ,נאפו מצות בידי
אסירים ,מתוך דביקות עילאית .יתכן כי מהירות אפייתם עלתה על חפזונם של בני
ישראל הנמלטים מפני פרעה במצרים ,אך מצות נאפו במחנה הריכוז פלאשוב ,לפי
כל דקדוקי הכשרות המחמירים ביותר.
 ...שפר גורלנו ואף אנו הנשים זכינו באחת המצות הללו ,עליהן ברכנו בליל הסדר
הראשון .בשאר ימות החג אכלנו תפודים ,עדשים ושעועית כאשר הצלחנו להשיגם.
כשלא עלה הדבר בידינו -רעבנו .כך עברנו את חג הפסח בשלום.
פסח תש"ד ,פלשוב:

...פעמי האביב החלו נשמעים וקרני השמש הצליחו להבקיע את מעטה הקדרות שעטף
את מחנה פלאשוב .השמש זרחה באורה הבהיר כמאז ומתמיד ,מחממת את ליבנו
ומחדירה קרן תקווה לחיינו האומללים .פסח התקרב ובא אף הוא ,חג הניסים,
האומנם בזכותו יתחולל עבורנו נס?...
...שבוע הפסח היה קשה ,המזון היה מצומצם ,מנות הלחם והקמח הקבועות היו
אסורות עלינו ,כמובן .הצלחנו להשיג בדי עמל ,מעט תפוחי אדמה ופקעות סלק וכך,
ב"ה ,החזקנו מעמד באותו פסח .עברנו את הפסח השני לשהותנו בפלאשוב ,כפי
שעברנו את הראשון ,בשלום...
(פרל ביניש ,הרוח שגברה על הדרקון ,עמ' )261
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ריאיון עם ד"ר חיים שלם
ד"ר חיים שלם הנו חבר בוועדת ההיגוי של המרכז ללימודי
השואה במכללה ,חוקר השואה ,מרצה בכיר ומדריך מסעות
לפולין .פנינו אליו בשאלות אחדות הנוגעות לעבודתו
ולהשפעתה על חייו.
מה הביא אותך לעסוק בחקר השואה?
פתיחת שערי פולין לביקורים הביאה אותי לביקור הראשון בפולין בדיוק לפני
שלושים שנה ,בתשמ’’ז ( .)1987מאז הכול ...היסטוריה .ובכל זאת :נולדתי ,כמו רבים
מבני דורי ,ללא סבים וסבתות – שלושה מהם נספו בשואה .סבי מצד אבי נפטר
ממחלה לאחר מלחמת העולם הראשונה (כמעט לפני  100שנה!) .שתי הסבתות
נספו ,אחת בחלמנו ואחת בטרבלינקה .רק סבי מצד אמי שנספה בגטו נקבר בבית
הקברות בעירו לודז’ .לשם הגעתי בביקורי השני ,ובסייעתא דשמיא מצאתי את חלקת
הקבר – אך ללא המצבה .לימים הקמתי מצבה על קברו .אני קרוי על שמו .הביקור
במחוזות גידולם של הוריי היה חלומי במשך שנים רבות ,במיוחד מאז פטירת אבי
שבע שנים קודם לביקור .הגשמתי את חלומי ,ביקרתי בפולין .השתטחתי על מקום
קבורתם או השמדתם של הסבים והסבתות שלי .באותם ימים הייתי בתחילתה של
עבודת הד’’ר שלי שיועדה להיכתב על התנא רבי מאיר ,לאחר שבמאסטר כתבתי
על תלמידו ,התנא רבי שמעון בן אלעזר .החלטתי לשנות כיוון ולחשב מסלול מחדש,
והגעתי למקומי הטבעי – חקר השואה.

האם תוכל לשתף אותנו בגילוי מיוחד שהיה לך במחקר,
או בחוויה מיוחדת שעברת בתהליך המחקר?
ישנם רגעים רבים כאלה ,ואספר על אחד מהם :יש בארכיוני מכתב אורגינלי
של הד’’ר הלל זיידמן שמצאתי באחד מהאוספים המשפחתיים שאליהם הגעתי,
והוא גם שובץ בספרי ‘’עת לעשות להצלת ישראל’’ .זיידמן כתב אותו במחנה
ההסגר ויטל בצרפת הכבושה ,בקיץ  ,1944ושלחו במחתרת .הוא היה בין
היחידים שניצלו ממחנה זה מקרב כ 250-מחזיקי הדרכונים הזרים שלא היו
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בדיוק כשרים (ואכמ’’ל) .במכתבו המחתרתי הוא פנה לידידיו ולראשי אגו’’י בעולם
החופשי להציל את ‘’השארית דשארית הפליטה’’ שנשארה בוויטל .הוא ניצל
וכתב את ספרו החשוב ‘’יומן גטו ורשה’’ ,שיצא כבר ב ,1946-והיה היומן
הראשון על הגטו .זיידמן היה בגטו עד ינואר  ,1943ואת הסיפור על המרד
השלים כשביקר במחנות שארית הפליטה בגרמניה ובמקומות אחרים וראיין
ניצולים מהגטו.

האם עבודתך כרוכה גם באכזבות ובתסכול? תן לנו
דוגמה לכך.
אומר בקצרה ובכאב ,ואתייחס לתסכול ואכזבה כלליים ולא אישיים :עם ישראל
ידוע כעם שיש בו מחלוקות .גם בעת השואה ולאחריה ,בתקופת שארית הפליטה,
היו מחלוקות בעם ישראל ,בארץ ובאירופה ,ולא כולן היו לשם שמים ,שלא לומר
בעצם שרובם היו בעיניי – לא לשם שמים.

האם חקר השואה פוגש אותך גם בחלקים האחרים של
שגרת יומך?

ספר לנו על דמות של ניצול בלתי נשכח שראיינת אותו
או שנפגשת בו.

ראשית אני מודה לקב’’ה שהנושא אינו פוגש אותי בחלומות או בסיוטי
לילה שלעתים כולנו חווים .יחד עם זאת ,בשלושים השנים האחרונות
הוא מלווה אותי כמעט מדי יום ביומו ולא רק במחקר ,בהרצאות או

התלווה אליי לכמה מסעות בפולין יהודי ירושלמי בשם יצחק צוקרקנדל ז’’ל,
הוא נפטר לפני כמה שנים .הוא לא היה באושוויץ או בטרבלינקה .הוא היה
במחנה קטן ובלתי ידוע גם לרבים מחוקרי השואה .שם המחנה היה זאסלב ,ליד
העיר סאנוק בדרום מזרח פולין .משם נשלחו יהודים רבים להשמדה במחנה
בלז’ץ .הוא לא נשלח ,וחווה את ייסורי הגיהינום בחייו .סיפוריו ,תוך שילוב דברי
תורה וחסידות ,היו לחוויה בלתי נשכחת – גם עבורי באופן אישי וגם עבור חניכי
המסע בפולין .אספר סיפור מרגש אחד ביחס אליו .בשנים האחרונות לא יכול
היה כבר לדבר .באתי לבקרו ושאלתיו על רבה של סאנוק ,הרב טוביה הורוביץ
הי’’ד .הוא התרגש מאוד אך ,כאמור ,לא יכול היה לדבר ,ולכן כתב לי על נייר כמה
מילים .הוא ביקש מאשתו בכתב לצלצל לחברו שהכיר את בתו של הרב טוביה
שניצלה .שוחחתי מיד עם אותו אדם על הרב טוביה ועל בתו ,וכך השלמתי את
מחקרי בעניין זה מפי עד ראשון שהכירם ,ובחסדי ה’ התוודעתי אליו – בזכות
המילים שכתב לי צוקרקנדל.

השואה היא חלק מהד.נ.א .שלי
והיא בשגרת יומי ,ואין יום שבו
אתה לא פוגש בסימני אי למידת
לקח השואה.
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במסע בפולין .בעיקר כאשר אני חש כמעט כל יום כיצד לא למד
העולם הנאור (שלא לדבר על העולם הבלתי נאור ,וד’’ל) שום לקח
מלקחי השואה .אך הדבר הכואב לי ביותר הנו שגם כאן ,אצלנו בארץ,
לא למדו הרבה על לקח השואה .נכון שצה’’ל הוא התשובה לסכנת
השמדה חדשה ,אבל הבעיה היא הרוח .כל זמן שיש בתוכנו יהודים
שמשווים את אחיהם לנאצים (ובמיוחד כלפי היחס לפלשתינים –
אויבי העם היהודי) אות הוא כי לא למדנו לקח מהשואה .איני מדבר
על קריאות מתלהמות שבאות בעידנא דריתחא ,אני מדבר על גופים
מאורגנים של יהודים בני הארץ שממומנים ע’’י קרנות מחו’’ל ומשווים
אותנו לנאצים .כל זמן שגופים אלה קיימים והממשלה אינה מוציאה
אותם מחוץ לחוק – לא למדנו את לקח השואה .השואה היא חלק
מהד.נ.א .שלי והיא בשגרת יומי ,ואין יום שבו אתה לא פוגש בסימני
אי למידת לקח השואה.
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כמי שעוסק בהכשרת מורים ,אילו יעדים אתה מציב
לעצמך בהקשר של הוראת השואה ,ומה דעתך על
המתכשרים להוראה בנושא זה?
אני מביא את הייחודיות שחנני אלוקים בנושא זה .ידע ורגש .איני יודע מה יותר
חשוב – אבל ברור לי ששניהם חשובים ביותר .הדבר טוב במיוחד בהוראת השואה
במכללה ,בתיכון ,במסע בפולין או בהרצאה למטרה כזו
חייב לשלב בין רגש לבין ידע
או אחרת .זה לא עוד נושא בהיסטוריה .זה אפילו לא
היסטורי .רק רגש או רק ידע אינם
נושא כמו האינקוויזיציה מבחינת היקפו ועצמתו .כאן
יכולים לרתק את הלומדים ,בין אם אתה חייב לשלב בין רגש לבין ידע היסטורי .רק רגש
הם צעירים ובין אם הם מבוגרים.
או רק ידע אינם יכולים לרתק את הלומדים ,בין אם הם
צעירים ובין אם הם מבוגרים.

הבנות התורני ובשילובו בעולם האקדמי כשהתורה היא מעל הכול ,ואני אומר
לכל צוות המרכז ללימודי השואה ,ובראש ובראשונה לעומדת בראשו ולמייסדת
המרכז הרבנית אסתר פרבשטין :כמה מתאימה המהפכה שעשית ושעשה
המרכז לחקר השואה למכללה ירושלים! כמה מתאים שהמרכז ללימודי השואה
מחובר למכללה ירושלים! זהו המקום הטבעי למרכז ללימודי השואה.

תאר לנו במשפט אחד איזה כוח נותן לך המחקר.
המחקר תופס מקום מרכזי (לא היחיד) בחיי בעשרות השנים האחרונות ,והוא
נותן לי כוח ואנרגיה חיובית לשאר הדברים .איני יכול לתאר לעצמי שאני קם
בבוקר ולא עוסק במחקר ,אלא אם כן אני ...עם המשפחה והילדים ,בחופש,
בטיול בשביל ישראל ,או במאבק על ההתיישבות בארץ ישראל וכד’.

מהם הרגעים המספקים לך קורת רוח בעבודתך כמרצה?
כהמשך לשאלה הקודמת ולתשובתה :כשניגשים אליי סטודנטים או שומעים
ומשבחים אותי כיצד החייתי את התקופה ,או כשאני קורא עבודה של סטודנטית
שנעשתה לפי הכללים ומפגינה ידע וחקר מקורי – זה בהחלט גורם סיפוק.

מהי לדעתך תרומתו הייחודית של “המרכז ללימודי
השואה” ללימוד השואה ולחקרה?
לא אחדש ,אך אומר בקצירת האומר :המרכז ללימודי השואה פשוט הביא לפני
הציבור הישראלי את סיפורה של היהדות הדתית והחרדית בשואה שבמשך
כיובל שנים נדחק לשולי הסיפור .עבודת קודש זו במכללה לא באה על חשבון
הזנחה או התעלמות מכלל היהדות שנספתה בשואה ,אלא באה להאיר ולהעיר
כי הייתה בשואה יהדות אמונית שצריכה הייתה לקבל משקל רציני יותר ממה
שקיבלה .אין ספק שזה היה גם בגלל העובדה שהיהדות החרדית והדתית לא
מיהרה לפתוח את ארכיוניה לחוקרים (וישנם כאלה שעד היום לא נפתחו).
בינתיים פרחו מוסדות הזיכרון של הציבור הכללי ,ומטעמים שונים נעלם חלקה
של היהדות האמונית .מבחינה זאת המרכז ללימודי השואה שלנו היה ,והוא
עדיין ,בבחינת מהפכה בעולם המחקר של הציבור האמוני בשואה .אני חושב
על הדברים היום ,כשאני עוסק במחקר ובכתיבה על פעלו של מו’’ר לתורה,
בישיבת ‘’מרום ציון’’ ,הרב קופרמן זצ’’ל ,שעשה מהפכה עולמית בעולם חינוך
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ספריו של ד"ר חיים שלם
עת לעשות להצלת ישראל :אגודת ישראל בארץ ישראל לנוכח השואה  ,1945–1942הוצאת
אוניברסיטת בן-גוריון ,באר שבע ,תשס”ז.
אנו הולכים בראש מורם :העמידה הרוחנית בצרפת בימי השואה ,מכללה ירושלים ,תשע”ב.
אי של אפשר :סיפור חייו של בנימין מינץ ,הוצאת כרמל ,ירושלים ,תשע”ג.
מנובהרדוק דרך מונטרה לירושלים :סיפור חייו של הרב ירחמיאל אליהו בוצ’קו זצ”ל ,מייסד
וראש ישיבת “עץ חיים” במונטרה-שווייץ ,ישיבת היכל אליהו ,כוכב יעקב ,תשע”ו.
קהילות הקודש שחרבו :החיים היהודיים בטרנוב בין שתי המלחמות ובשואה,
מכללה ירושלים ,תשס’’ז.
בארצות החיים :מדריך למסע לפולין בעקבות חייהם ותורתם של רבני פולין לדורותיהם :בעריכת
מיכאל פדר ,אסתר פרבשטין וחיים שלם ,מכללה ירושלים ,תשס’’ט.
אנו הולכים בראש מורם :העמידה הרוחנית בצרפת בימי השואה :בעריכת אלכסנדר קליין וחיים
שלם ,מכללה ירושלים ,תשע’’ב.
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עת לזכור
סיפוריהם של ניצולי שואה המלווים
את המרכז ללימודי השואה
לפני שבועות אחדים הלך לעולמו ד”ר מרדכי וייסקופף ,רופא
מפורסם שהיה ממקימי בית החולים איכילוב .נער שואה שקם
מתוך האפר לבנות עולמות.
זכינו להכיר אותו במסגרת הפקת הסרט “לאבותינו ולנו” .בהפקה ייחודית
זו מתמודדות תמר קאופמן ,בתו ,ידידת המרכז ,יחד עם חברתה זהבה
קור ואביה דוגו ,עם העברת האחריות לזיכרון השואה אל הדור השני.
ד”ר מרדכי וייסקופף ז”ל
“הייתי נער בן  15כשהתקדרו השמים והסופה ששטפה את יהדות אירופה הגיעה גם למקום
מגוריי בהונגריה .חוויתי את זוועות אותם ימים על בשרי .שפר גורלי וניצלתי ,ויצאתי חי מתוך
הגיהינום הנאצי ,ומיד אחרי השחרור עליתי לארץ ישראל”.
כך התחיל לספר לי אבא ז”ל כשכתבתי עליו את עבודת השורשים שלי.
אבא ,יליד  ,1929נולד בבודפשט למשפחה אורתודוקסית ,היה הצעיר מבין שלושת הילדים
במשפחתו .משפחתו התגוררה ברובע השביעי של בודפשט שהיה ידוע כ”רובע היהודי” .ברובע
זה עמדו שלושת בתי הכנסת הגדולים של בודפשט .ב 19-במרץ  1944התהפך הגלגל על יהדות
הונגריה .יהדות הונגריה ,שחיה חיים שקטים וטובים יחסית ,הועמדה פתאום בפני המציאות
הקשה שהנה הגיע גם תורה ואף היא לא תוכל להימלט מגורלה המר של יהדות אירופה .עם
הכיבוש הצבאי נפתחה הדרך לביצוע “הפתרון הסופי של בעיית היהודים” גם בהונגריה .הבית
שבו גר אבי סומן בכוכב צהוב והפך להיות בית יהודי ,כך שהמשפחה לא נאלצה לעזוב את דירתה.
בימי יוני-יולי הפך הכרך הגדול למעין “בית משוגעים” .רוב היהודים חיכו בקהות חושים ,בכניעה
לגורל ,ואילו אלפים רבים חיפשו בקדחתנות דרכי מפלט.

תחת חסות הצלב האדום הבין-לאומי .יהודים רבים מהבתים המסומנים נמלטו לתוכו .הצפיפות
והתנאים היו קשים מנשוא .משפחתו של אבי הצטופפה בתנאים קשים מאוד ,אך בתחושת ביטחון
יחסי ,מול מרחץ הדמים שנערך אז בחוצות בודפשט .אולם גם ביטחון זה לא ארך זמן רב ,ולפני
חנוכה תקפו אנשי צלב החץ את מחנה קולומבוס .את הצעירים העלו
אבא ז”ל ,יחד עם הוריו ,נכנס
על רכבת ,והאחרים הוכנסו לגטו שהוקם במרכז בודפשט .כך נשלח
למחנה מיוחד שנקרא “מחנה
אבי ז”ל ,לאחר שהופרד בכוח מהוריו שהוכנסו לגטו ,כשישה שבועות
קולומבוס” .במחנה זה רוכזו
לפני שחרור בודפשט על ידי הצבא הרוסי .אבי ,נער בן  15וחצי ,הוכנס
היהודים המיועדים להחלפה
לקרון בהמות ,עם עוד  80אנשים ,מבוהל ומפוחד ,בציפייה לבלתי נודע.

בעסקה המפורסמת של קסטנר.

זה היה בדצמבר  .1944אחרי עשרה ימים של נסיעה קשה ,כשהרעב

והצימאון מציקים ,הם הגיעו מלוכלכים ,מורעבים ,מלאי כינים ומחלות ,למחנה ברגן-בלזן בצפון
גרמניה .שם פגש אבי בין המגורשים את גיסו מיכאל .התנאים במחנה היו קשים מאוד .אבא סיפר
שבכל יום ראו כיצד מגיעים אלפי אסירים מעונים ונדחסו למחנה בתנאים איומים .הרעב היה נורא.
כמות המזון הזעומה פחתה מיום ליום ,והיו ימים שלא בא לפיהם דבר .אנשים התהלכו נפוחים
מרעב ,מגפות השתוללו במחנה ומאות אנשים מתו מדי יום .אבא סיפר על המראות המזעזעים של
עגלות עמוסות בגוויות של שלדי אדם שנגררו על ידי אסירים ונאספו לבורות ענקיים ,שם שרפו
אותם יום וליל .ב 5-לאפריל  ,1945כאשר היו כבר מיואשים וציפו לגרוע מכול ,הגיעה פקודה
“היכונו לנסיעה” .בו ביום הסתדרו בשורה שיירה של כ 2,000-יהודים והועלו שוב על קרונות
הרכבת .אבא ז”ל היה שלד-אדם ושקל פחות מ 30-ק”ג .הרכבת החלה לנסוע ולתמרן בין מסילות
שתוקנו באופן ארעי .הם הרגישו שהם מתקרבים לחזית ,וכעבור תשעה ימים של נסיעה מוזרה
נעצרה הרכבת כ 3-ק”מ ממגדבורג.
בלילה שבו נעצרה הרכבת ורעם פגזי תותחים והפגזות נשמע ברקע נעלם המשמר הגרמני ,ועם
שחר ראו האסירים טנק אמריקאי מתקרב אליהם .חייליו הביטו בזוועה שנגלתה לנגד עיניהם:
חבורה של שלדי-אדם ,גברים נשים וילדים ,לבושים סחבות בלויות ,דמויות מעוררות רחמים,

אבא ז”ל ,יחד עם הוריו ,נכנס למחנה מיוחד שנקרא “מחנה קולומבוס” .במחנה זה רוכזו היהודים
המיועדים להחלפה בעסקה המפורסמת של קסטנר .על המחנה שמרו אנשי גסטפו ,תוך תיאום עם
ועדת ההצלה בראשות קסטנר .שמירה זו הוסרה מהמחנה לאחר שאייכמן עזב את בודפשט עקב
לחץ של העוצר הורטי .אחרי ההפיכה של ה 15-באוקטובר היה המחנה ,אשר היה אמור להכיל כמה
מאות אנשים ,מלא באנשים שהיו מיועדים לצאת ב”טרנספורט השני” (שלעולם לא יצא) ,והועמד

השני משמאל ,ד"ר וייסקופף ז"ל בצעירותו כרופא
 | 14המרכז ללימודי השואה

המרכז ללימודי השואה | 15

תזכור עט
והרבה גוויות שהיו מפוזרות סביב הרכבת .הם צעקו לאמריקאים שהם יהודים ,ואבא ז”ל זכר
שהחייל הראשון שהתרומם מצריח הטנק האמריקאי צעק לעברם ביידיש כשעיניו זולגות דמעות:
“איך בין אויך א ייד” – גם אני יהודי .שמו היה כהן ,והוא וחבריו זרקו לעבר הניצולים את כל מנות
הקרב שהיו להם בטנק .זה היה ב 13-באפריל  .1945יום שאבא לא שכח מימיו .הנס הגדול התרחש
– אבי יצא חי מהגיהינום הנאצי .לאחר השחרור הוא חלה בטיפוס קשה ואושפז בבית החולים של
הצבא האמריקאי .שם ,כששכב בין חולים ומתים ,נשבע לעצמו שכשיחלים ויֵצא חי ,ילמד רפואה
ויעזור לאחרים .אבא החלים ויצא עם קבוצת ילדים יתומים מבוכנוולד ומברגן-בלזן לארץ ישראל.
הם הגיעו לעתלית באנייה “מטאורה” כמעפילים ב 16-ביולי  .1945אבא ז”ל שובץ בקבוצת יבנה
והגשים את החלום שחלם כששכב גוסס בין מתים וחולים ,והפך לרופא .הוא התחתן עם מלכה
אמי ,ילידת מושב קדימה ,ויחד הם הקימו משפחה בת חמישה ילדים.

מתוך דברים שנשאה תמר בתו בהספד:
אבא ,ילד שואה שקם מתוך האפר ,ילד שורד .ילד קטן שראה את התגלמות הרוע
של העולם .הבטחת לעצמך שאם תצא חי מהגיהינום הנאצי תושיט יד לאנשים
אחרים ותלמד רפואה .ילד קטן שראה את התופת מול העיניים בימים הקשים
של האנושות .ילד קטן ,שורד גדול שהגשים את חלומו ונהפך לרופא .פתחת
את מיון איכילוב וקיבלת את החולה הראשון בבית החולים .היית רופא בכל
רמ”ח איבריך .דיאגנוזיסט בחסד עליון .הבאת רפואה שלמה לכל-
כך הרבה אנשים ,ולנו למשפחה בפרט .תמיד פנינו אליך ,לא ידענו
לפנות למישהו אחר .יחד עם אמא ,בניתם בית לתפארת ונלחמתם
לתת לכולנו את כל מה שרק יכולתם ,כדי שיהיה לנו הטוב ביותר.
ניסית להדחיק ולהשאיר את הכאבים הבלתי נתפסים מהמלחמה
ומפטירתו של דורון ,בנך בכורך ז”ל ,של אחותך שנספתה בשואה ,של
שמואל גיסך שנפל במלחמת יום כיפור ,כדי שנוכל להמשיך הלאה
לעולם אחר ,טוב יותר .אבל עם הכול אבא ,לא שכחת את מה שעוללה
ד"ר מרדכי וייסקופף ז"ל
לך המלחמה .הרבית לעסוק בשואה ,לקרוא בלי סוף ולנסות להבין איך
הכול קרה .עניין ההנצחה היה טבוע בך כל כך ,שבכל הזדמנות הזכרת לכולנו .בזכותך
קראתי ,למדתי ,ואף זכינו לכתוב ביחד את יחידת הלימוד עם המכללה שעוסקת בסיפור
האישי שלך ושל יהדות הונגריה בכלל .אבא חכם שלי ,צנוע בדרכיו ,אוהב ,מבין ,פותר.
לא סתם נאמר עליכם “דור הנפילים” ,כי כאלה הייתם ועכשיו אתם נעלמים .תמיד
התגאינו בך ,בהישגים שלך ובמי שאתה ,ותמיד תהיה מקור גאווה לכולנו.
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מחדשים ומתחדשים:
הוצאת ספרים חדשים
עשרה בטבת תשע”ז – ערב עיון עם צאתו לאור של הספר
“משפטיך תהום רבה”.
כיצד ייתכן שהמחקר על הגות בנושא השואה נדחה שנים כה רבות? שאל פרופ’
גרשון גרינברג ,מי שערך יחד עם ד”ר אסף ידידיה את הספר החדש “משפטיך
תהום רבה” .בהרצאה מקיפה תיאר את קורות המחקר בנושא זה ,ופרס את
התגובות של האסכולות האורתודוקסיות השונות המופיעות בספר.
ערב ההשקה לספר התקיים לפי מסורת האירועים בעשרה בטבת ,יום
הקדיש הכללי.
הרבנית אסתר פרבשטין עמדה בדבריה על משמעות שמו של הספר–
“משפטיך תהום רבה” .המושג “תהום” מופיע בפסוקים במשמעות של צרה
גדולה“ ,תהום אל תהום קורא” (תהלים מב ,ח) – צרה קוראת לחברתה.
אין אירוע מבודד בקורות העם ,ויש קשר בין תחילת החורבן בעשרה
בטבת לבין השואה ,האירוע הנורא ביותר בקורות עמנו“ .תהום” מופיע
במקורות גם במשמעות של הסתר ,ולפיכך יש למילה זו משמעות כפולה
גם בהקשר של השואה .אך עם זאת הפסוק ממשיך בתקוות הגאולה:
“יומם יצוה ה’ חסדו ובלילה שירו עמי” (שם ,ט).

קהל המשתתפים
בערב השקת הספר
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תזכור את
שני חוקרים נוספים מן השורה הראשונה היו אורחי הערב .ד”ר דניאל רייזר,
המתמחה בחקר הקבלה והחסידות ,הציג בפני הקהל את עבודתו החדשנית
בהשוואת כתבי היד המקוריים של דרשות הרבי מפיאסצנה בגטו ורשה בין
השנים  1942–1939עם הגרסה המודפסת בספר “אש קודש” .החוקר הוליך
את הקהל לתהליך החיפוש ,הגילוי והחידוש שבהשוואה זו ,ויצר ציפייה
לצאתו לאור של המחקר החדש.
פרופסור בנימין בראון הגיב לספר החדש ,ונתן מבט מקורי על הגישות התאולוגיות
המתמודדות עם פשר השואה .הוא בירך על המפעל הגדול של עורכי הספר וציין
שהמלאכה בנושא זה עדיין לא הגיעה לסיומה.
המוסיקאי שני חיון ריגש את הקהל בשירי אמונה ובסיפורים של קידוש ה’ בשואה .בשירה
מלוּוה בשישה כלי נגינה יצר רגעים של התעלות מיוחדת .את הרצאת הסיום נתן פרופסור
בני בראון מהחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית .פרופ’ יעקב כ”ץ ,המלווה את
מפעל המרכז ללימודי השואה בכל צעד ושעל ,אמר דברי ברכה.
הספר ראה אור בהוצאת מוסד הרב קוק ,וניתן לרכישה בחנות ההוצאה
ובמרכז ללימודי השואה.

ממשיכים קדימה
בחודש שבט נפתח לראשונה הקורס “זיכרון מתוך אמונה” ,קורס חדש במרכז
המיועד לגברים .מטרתו הראשונית היא להכשיר מובילי מסע לפולין ,אך
הצטרפו אליו גם כאלה שביקשו להתמלא מהיקף וממגוון הידע המוקנה
בקורס ,ולקבל כלים להעברת הנושא לדור הצעיר.
בחלקו הראשון של הקורס נחשפו הלומדים להרצאות מרתקות לחיי
היהודים במשך כאלף שנות יהדות בפולין ,ולעולם התורה והחסידות
שהתקיים בפוליןַ .בהמשך עסק הקורס במשמעותן ,בהיקפן ובהשפעתן
של האנטישמיות ותורת הגזע ,כאשר ליבת התוכן היא השואה והתגובה
היהודית למאורעות השונים.
לצד הידע ההיסטורי הקורס עסק בדילמות המוסריות וההלכתיות בגטאות
ובמחנות ,תוך מבט עומק בסוגיית קידוש החיים וקידוש השם בשואה .בצוות
ההיגוי של הקורס השתתפו מרצים ומדריכי סיורים מהשורה הראשונה – הרב
ד”ר שחר רחמני והרב נתן רוזן ,וכן ראשי המרכז ללימודי השואה.
הלומדים נחשפו למקורות עשירים ומתעדכנים בידע עכשווי בחקר השואה.
בנוסף מתכשרים המשתתפים בכלים להדרכה ולניהול סדנאות תוך שימוש
באמצעים ויזואליים ומוזיקליים.

כיצד ייתכן שהמחקר על הגות
בנושא השואה נדחה שנים כה רבות?
פרופ’ גרשון גרינברג ,מעורכי הספר

בחודש תמוז תשע”ז יצאו הלומדים
בקורס למסע לימודי וחוויתי
לפולין שילווה בסדנאות דידקטיות
למובילי מסע לפולין.

המעונינים להצטרף למסע ייחודי זה
יפנו למזכירות המרכז:
chavip@macam.ac.il | 02-6750992
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למען נספר
בנות הדור השני כשליחות הזיכרון
“ומי יספר את סיפורי כשלא אהיה כאן עוד?” שאל ד”ר מרדכי וייסקופף ז”ל את
בתו תמר קאופמן בסרט “לאבותינו ולנו” ,בהפקת המרכז ללימודי השואה (ראו
כתבה עליו בגיליון זה).
שאלה זו מהדהדת בבתים רבים של ניצולי שואה ,והתשובה של המרכז ללימודי
השואה ניתנת בקורס מיוחד – “למען נספר” – המיועד לבנות הדור השני.
 23נשים ,כולן בנות לניצולי שואה ,לוקחות חלק בקורס ייחודי זה המסייע
להן ללמוד ולספר את סיפור הוריהן בשואה .זהו מסע אל העבר האישי של
כל אחת ואחת ,ולעינינו מתגלים סיפורים אישיים מיוחדים המקבלים נופך
עכשווי של המספרות עצמן.
מלבד הרצאות היסטוריות בנושא השואה ,המשתלמות מקבלות גם
הכשרה מקצועית בכתיבה ובהצגת הסיפור בפני קהל מאזינים – האמנות
לספר סיפור .סדנאות של פסיכודרמה ועבודה בקבוצות גיבשו את
הקבוצה של הנשים לכדי חבורה שחברותיה משתפות זו את זו בחוויות
שהן חוות במהלך גיבוש הסיפור של ההורה שלהן.
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 23נשים ,כולן בנות לניצולי שואה ,לוקחות
חלק בקורס ייחודי זה המסייע להן ללמוד
ולספר את סיפור הוריהן בשואה .זהו מסע אל
העבר האישי של כל אחת ואחת.
הרצאות בנושא הפסיכולוגיה של בני הדור השני ,כמו גם מפגשים עם בני דור
שני שמציגים את סיפור הוריהם בדרכים שונות ומגוונות – בסרטים ,בספרים
ובדרמה– מלווים אף הם את הקורס.

חנה רוזנברג,
ממנחות הקורס

גב’ נעמי גלבר וגב’ חנה רוזנברג ,המתמחות בהנחיית קבוצות ובהדרכה
אישית ,מדריכות את המשתתפות בתהליך בניית הסיפור.
בסיום הקורס יתקיים מפגש חגיגי שבו תצגנה המשתלמות את הסיפורים שלהן.
המרכז ללימודי השואה יקים מאגר של נציגות הדור השני ,והן תוכלנה להופיע
בפני קהלים שונים שיבקשו לשמוע על קורות השואה מפי העדות של העדים.
קורס נוסף לבנות הדור השני ייפתח בעז”ה בשנת הלימודים תשע”ח.
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במהלך הקורס היו רגעים של התרגשות מיוחדת ,כאשר המשתתפות פתחו
זיכרונות וחוויות שעד כה לא נגעו בהם .סוזן וייס ,בת הדור השני ומומחית להוראת
השואה בגיל הרך ,מספרת על רגעים של התרגשות מיוחדת:

פגישה שכזו:
מרץ  .1942שתי נערות צעירות ,לילי (לאה) ויולי (חנה) ,נקרעות מתוך בתיהן ומובאות לאושוויץ
בירקנאו .על אותו דרגש הן ישנות ,יחד הן עובדות עבודת פרך ,וסובלות מרעב ומקור במשך
שלוש שנים וחצי.
 .1945היושב במרומים מחליט כי שתיהן תשרודנה .לאחר צעדת המוות הנוראה הן משוחררות,
וכל אחת הולכת לדרכה .שתיהן נישאות לבעלים ניצולי שואה תלמידי-חכמים ומקימות משפחות
לתפארת .אחת בישראל ,האחרת בבלגיה .הן עסוקות בגידול הילדים ,והקשר ביניהן נותק.

הפגישה הייתה מרגשת.
דמעות היו בעינינו כשנזכרנו
וסיפרנו האחת לרעותה על שתי
נשים נפלאות וחזקות
“שהילכו בחושך הגדול ויכלו לו”

 .1968לילי וינקלר מחליטה לבוא לבקר בארץ ,והקשר מחודש .הן חולקות יחד את סיפורן המשותף,
מתוך חוזק ואהבה שרק לבנות שבאו “משם” יש.
 .1975לילי מחליטה לעלות ארצה .הן מרבות להיפגש ומכירות זו לזו את המשפחה .הקשר
הולך ומתחזק :קשר של שותפות בעבר הגדוש בסבל ובשעבוד ,קשר של שותפות בהווה,
רווי שמחה וניצחון הרוח.
 .1996אחרי מאבק במחלה קשה לילי מחזירה את נשמתה לבורא .במשך כל תקופת המחלה יולי
מבקרת ומחזקת אותה .לאחר שנים מספר הולכת גם היא לעולמה.
 .2017מכללה ירושלים .אסתי לי-דר ,בתה של יולי ,עובדת ב”עמך” כעובדת סוציאלית .היא
כתבה ספר “האורחים יבואו לך מלמעלה” ,והוזמנה להרצות במסגרת הקורס “למען נספר”.
ולא ידעה אסתי כי נכונה לה הפתעה מיוחדת במינה :כי באותו יום ,ולאותה המסגרת ,הוזמנתי גם
אני ,סוזן וייס ,בתה של לילי ,להרצות.
הפגישה הייתה מרגשת .דמעות היו בעינינו כשנזכרנו וסיפרנו האחת לרעותה על שתי נשים
נפלאות וחזקות “שהילכו בחושך הגדול ויכלו לו” (מתוך הספר “האורחים יבואו לך מלמעלה”) –
האימהות שלנו!

מימין לילי (לאה) וינקלר ,יולי (חנה) מרווה

 | 22המרכז ללימודי השואה

המרכז ללימודי השואה | 23

חוויות ודברי תודה
כשנולדתי

נעמי קירש ,אחת ממשתתפות
הקורס "לספר את הסיפור"
יום אחד ,אחרי החגים ,קיבלתי הודעת וואטסאפ מבני ובה צילום של מודעה על קורס בשם “לספר את
הסיפור” העומד להיפתח במכללה ירושלים .מתחת לצילום הוא כתב“ :אמא אולי זה יעניין אותך.”...
ההודעה הזו הפתיעה אותי ,וגרמה לי לזוז קצת באי נוחות על הכיסא.
כבת לניצולי שואה הייתי תמיד אמביוולנטית מאוד לגבי העיסוק בנושא .באופן לא מודע אימצתי את
הגישה של הוריי להדחיק את העבר הקשה הזה ,להכניס אותו לתוך קופסה ,לסגור חזק את המכסה
ולהמשיך קדימה .התלבטתי האם מתאים לי להשתתף בקורס ,אבל קול פנימי לא הרפה ממני ,וכעבור
כמה ימים יצרתי קשר עם חוי ,האחראית על הרישום.
היום אני יודעת שנתתי לעצמי מתנה .זו הייתה זכות להגיע למקום הזה ,לסגור מעגלים בחיי ובחיי
משפחתי ,ובכך להשלים את תהליך ריפוי הפצע האישי ,המשפחתי והלאומי שפצעה בנו השואה
הנוראה ,ולקחת חלק בשליחות החשובה להמשיך ולספר את סיפורה.

התקבצנו ,קבוצת נשים בנות הדור השני של הניצולים ,בהנחייתן הרגישה
והמסורה של נעמי ,חנה ודורית ,והפכנו למעין משפחה הדוברת שפה רגשית
ושכלית משותפת .גם אם רקע משפחות המוצא הוא שונה – החוויה היא
אותה חוויה .חוויית גדילה בבתים עטופי סודות אפלים ,כאבים לא מפוענחים
וצער אינסופי של אבדן.
המפגש בקורס הזה אפשר לנו לגעת במקומות ובסיפורים שבמשך שנים בחרנו ,באופן לא לגמרי
מודע ,להימנע ,להתכחש או לנסות להתעלם מהם .פה ,במקום המגונן הזה ,ניתנה לנו אפשרות לחשוף
ולהיחשף .ניתנו לנו מידע וכלים שבהם נוכל להמשיך ולאסוף עוד ועוד פרטים כדי להשלים את
הפאזל המשפחתי החסר ,ליצור את התמונה המשפחתית ולספר את הסיפור שלה לדורות הבאים.

נעמי קירש | תשע"ז
כשנולדתי
כאילו לא נולדתי
הייתי כאן תמיד .סוחבת על הגב
שק שחור מבריק ,מפרפר.
מנסה להרים את הראש ,להסתכל,
לשמים – "בקשו רחמים עלי".
מושיטה יד לקטוף חיוך עטוף
בנחת חיוורת .שיגידו שאני
טובה .רוצה חיבוק .רוצה
להישמט וליפול
ולדעת
שתהיי
כאן
בשבילי.

המרצים ומנחי הסדנאות בקורס – כולם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה .ניכרה גם מאוד המחשבה
הרבה שהושקעה בבניית הקורס – הן מבחינת התכנים והן מבחינת הארגון הטכני.
אני מודה מכל הלב ,בראש ובראשונה לקב”ה שעשה את בני לשליח כדי להביא אותי לכאן; לדורית
טפרברג ,מנהלת המרכז ללימודי השואה במכללה ,לנעמי גלבר ולחנה רוזנברג ,רכזות הקורס ,ולרבנית
אסתר פרבשטין העומדת בראש המרכז ,על שאפשרתן לנו לעבור את החוויה הזו וללמוד איך לספר
את הסיפור ולהעביר אותו הלאה; לחברות הקבוצה הנפלאות שבזכותן יכולנו לעבור את התהליך
ולהפוך להיות מספרות הסיפור ,ולי שהעזתי להתגבר על הפחד ולתת לעצמי את המתנה הזו.

בתמונה משמאל :ציפי סידר ופרחיה אפטר בסדנת פסיכודרמה
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תכנית רג"ב

השתלמות מהסרטים

כיצד מנחילים את מורשת השואה במפנה הדורות? איך
מספרים את הסיפור ללא עדים שהיו “שם”?

קורס “השתלמות מהסרטים” – ההרשמה בעיצומה

מהם האתגרים הפדגוגיים והערכיים העומדים בפני מורה בשיעור
חינוך ,או בארגון הטקס ביום הזיכרון לשואה ולגבורה?
בשאלות אלו ואחרות עוסקות תלמידות התכנית למצוינות ,במסגרת קורס
משותף של המרכז ללימודי השואה ,הסדנה הדידקטית ותכנית רג”ב (ראש גדול
בהוראה) .הנחת היסוד היא שהנחלת זיכרון השואה מהווה ציר חינוכי מרכזי בבתי
הספר ,וכדי לאפשר למידה רב-תחומית ומשמעותית יותר ,כלל המורים מתחומי
הדעת השונים צריכים להיות שותפים למהלך .לכן ,אחד התפקידים שהמרכז ללימודי
השואה לקח על עצמו הוא לתת כלים מתאימים לעבודתו החינוכית של המורה.
בשנה”ל הנוכחית מתבררות סוגיות
אלו דרך למידה פעילה בנושא התפילה
בתקופת השואה .במהלך הקורס ,דרך
הרצאות של חוקרים בתחום ,ובעיקר על
ידי עבודת חקר קבוצתית ,הסטודנטיות
לומדות על ההיבטים השונים של התפילה
בתקופת השואה ,כגון תפילות מיוחדות,
חפצי תפילה ,בתי כנסת ,שירי תפילה,
שו”תים ויצירות אמנות .דרך עושר
העדויות נחשפות המשמעויות המגוונות
של התפילה באותה העת :התפילה כעוגן,
התפילה כאתגר ,התפילה כהמשכיות,
התפילה כערבות הדדית.
בשלב השני ,לאחר איסוף המידע,
עתידה לקום תערוכה פעילה עם
סדנאות למידה ,ובה תדרכנה
הסטודנטיות תלמידים בחט”ב.

ילד פליט בבית כנסת ששימש משכן לפליטים בוורשה

 | 26המרכז ללימודי השואה

המרכז ללימודי השואה | 27

הוראת השואה לגיל הרך

לזכור בנרות
יזְמוֹת שונות המכוונות בעיקר לדור הצעיר .יחד עם הזיכרון הקולקטיבי של
 6מיליון הנספים ,העמותה פועלת לכבד ולתת מקום לזיכרון אישי ולהנצחת
הפרט בקרב הציבור כולו.

הוראת שואה – וגיל הרך :הילכו שניהם יחדיו? באיזה גיל נכון
ללמד את הילדים על השואה? כיצד מתמודדים עם השאלות
הייחודיות לגיל זה?
שאלות כאלו ואחרות שואלות אימהות ,גננות ומורות לגיל הצעיר .אכן ,נושא
השואה הוא נושא טעון רגשות ,והעברתו לילדים צעירים מורכבת ותובעת זהירות
ושיקול דעת פסיכולוגי ודידקטי .במציאות העכשווית הילד הצעיר נחשף לנושא
השואה בסביבתו המשפחתית והציבורית ,לכן חשוב שהחשיפה הראשונה תיעשה
על ידי אדם בוגר ומוכר לו מסביבתו הקרובה ,ובדרך מבוקרת ומכוונת.

אווה

כאשר מכירים את סיפורו של האדם ,כפי שהיה לפני תקופת השואה ,הזיכרון
מתעצם ומעביר את האחריות לזיכרון ממשפחתו שלו אל העם כולו.

היימן ()1944–1931

אווה נולדה וגדלה בהונגריה .יומנה נפתח ביום הולדתה ה,13-
כחודש לפני כניסת הגרמנים להונגריה .אווה לא נתנה לאיש
לקרוא ביומנה ונעלה אותו במפתח קטן מוזהב ,ואותו נשאה
תמיד בשרשרת זהב דקה על צווארה.
אווה גורשה עם משפחתה לגטו בעיר נגיוורד .במעבר לגטו
לא הורשו לקחת כמעט דבר ,וגם את שרשרת הזהב נאלצה
אווה למסור לשוטרים ההונגרים .מאוחר יותר הצליחה אמה להינצל עם אביה החורג ,ואווה
נשארה עם סבה וסבתה בגטו .אווה כתבה ביומנה באופן יומיומי .היומן נקטע שלושה ימים לפני
שנשלחה לאושוויץ.

יום הולדת
נה יתי לבת  ...13כבר התרחשו בי דברים מרובים כל-כך ,שאזכור אותם עוד גם כשאהיה גדולה .יותר
מזה ,אפילו כשאהיה זקנה ...היתה תמיד חגיגה ביום-ההולדת שלי ,אבל ...אמרה סבתי ,שאין היא מרשה
לעשות חגיגה ,כדי שלא יאמרו הארים (הלא-יהודים) כי צאצאי היהודים מתגנדרים...
מן הסבתא ראץ קיבלתי מעיל אביבי שחום-בהיר ושמלת אריג כחולה כהה .מאבי זוג חצאי-נעליים שחורות
גבוהות-עקב .עד עכשיו נעלתי רק נעליים שטוחות-עקב ...היה תה עם כריך וטורט-סאכר (סוג עוגה).
עד עתה היה שוקו וקצפת עם חלה ,אבל כעת אין די חלב ,משום שיש מלחמה ,ומה גם שבשתיית תה יש יותר
בגרות.
(אווה 13 ,ו 14-בפברואר )1944

כיצד השפיעה אווירת המלחמה על חגיגת יום ההולדת של אווה?

יומני הקטן

בקורס לגיל הרך במכללה הסטודנטיות לומדות מטרות ההולמות את שלבי
התפתחותו של הילד מבחינה קוגניטיבית ורגשית ,כמו גם עקרונות דידקטיים
מתאימים להעברת נושא השואה לילד הצעיר ,תוך שימוש בספרים מקצועיים
ובערכות דידקטיות ייחודיות.

פרויקט “שם ונר”

העמותה פועלת להעביר את הזיכרון מתוך הכיתה אל ביתם של כל התלמידים
באמצעות הדלקת נר לזכר דמות מסוימת שעליה ילמדו וימצאו חומרים
נוספים ,באמצעים טכנולוגיים חדשניים.

יש עוד דברים שמעולם עדיין לא כתבתי אותם בך ,משום שאתה ,יומני הקטן ,עדיין לא היית בחיים וגם אני
עוד קטנה ה יתי ...אני עוד אספר לך הכל ...יומני הקטן ,הבטחתי שאכתוב בך את סיפורה של מרתא,
משום שאתה הוא ידיד נפש שלי ואי אפשר שיהיו לי סודות מסותרים ממך...
(אווה ,ביומיים הראשונים לכתיבתה ביומן –  13ו 14-בפברואר )1944

השנה נבחר “המרכז ללימודי השואה” להיות היוצר והבונה של התכנית
הדידקטית של “שם ונר” לשנת תשע”ז .תכניות מיוחדות הולכות ומתגבשות
על ידי צוות המרכז :סוזן וייס בונה את התכנית לכיתות בית הספר היסודי,
ותהילה הרץ ,דמות חדשה במרכז ,בונה את התכנית לכיתות התיכון.
לקראת יום השואה תתלכדנה פעימות הלב של “שם ונר” ושל “המרכז ללימודי
השואה” למערכה אחת במטרה משותפת ,להמשיך ולהאיר את הזיכרון.

עמותת “שם ונר” שמה לה למטרה לפעול להנחלת זיכרון השואה בחברה באמצעות
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חידון מורשת השואה
חידון מורשת השואה תשע"ז בעיצומו
הנושא" :ערבים זה לזה" – היחלצות יהודים לעזרת יהודים בשואה
כאלף תלמידים מעשרות בתי ספר תיכוניים ברחבי הארץ ישבו מול המחשב
בבית ספרם והתרכזו בשאלון הראשון שנשלח אליהם ,בנושא המרגש של
"יהודים מצילים יהודים".
המבחנים המקוונים התקיימו בעזרת מערך התקשוב של המכללה .צוות
הנהלת החידון עקב אחר ביצוע הבחינות ממוקד ארצי אשר הוקם במרכז
ללימודי השואה ,בהשתתפות נציגי החמ"ד השותפים לחידון .הפורום המיוחד
שנפתח יצר גם קשר אישי בין התלמידים לבין צוות ההיגוי של הפרויקט.
בשעה  11:00נפתחה הרשת לביצוע המבחנים והצוות צפה בהתקדמות
הבחינות; אלו התקיימו בעת ובעונה אחת בכל רחבי הארץ .התוצאות
נראו מידית על המסכים והרשימו בידע הרב שהפגינו הנבחנים .כמחצית
המשתתפים עלו לשלב השני.

על תוכני החידון ומסריו | יקי מנדלסון
התלמידים המשתתפים בחידון לומדים לקראתו מתוך ספר החידון ובו חומר
מרתק הסוקר את תכונת הערבות והחסד הקיימת בעם היהודי ,דרך מגוון
רחב של נושאים .מטרת הלמידה הנה כפולה :להתוודע לתעצומות הנפש
וגודל הערבות אשר התגלו בזמנים הקשים ההם ,ולא פחות מכך ללמוד לזהות
את כוח הנתינה והערבות הפועם בקרבנו גם כיום.
החידון סוקר מגוון רחב של נושאים ודן במרחב גדול של סוגיות הנוגעות
לסעד ולהצלה בחיי היומיום ,כגון האם לצד הפעילות הארגונית לסעד בגטו
התקיימו גם יזְ מֹות אישיות? מה היה תפקידן של תנועות הנוער בהקשר זה
בפרט ,ובנושא ההצלה בכלל? אילו פעולות נעשו להצלתם של ילדים ,וכיצד
הפכו הילדים עצמם ל"מצילים קטנים"? מה היה חלקם של מצילים יהודים

בסיומו של השלב השני ,אשר יהיה מן הסתם מאתגר יותר ,יעלו לשלב
הגמר  12בנים ו 12-בנות המייצגים  24בתי ספר שונים .העולים יהיו אלה
אשר צברו את ֵמרב הנקודות בבית ספרם וברחבי הארץ כולה .אם יידרשו
מבחנים שוברי שוויון הם יבוצעו בהנחיית הנהלת החידון .ביום השואה
הקרוב יתקיימו חידוני הבנים והבנות בזה אחר זה ,ובעקבותיהם ההכרזה
על הזוכים במקומות הראשונים .בסיום היום יתקיים אירוע הצדעה מיוחד
לאנשים אשר גילו רוח גבורה וערבות לבני עמם בימי מצוק וצרה – יהודים
אשר קמו לעזרת יהודים בשואה.
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קטעים מספר חידון מורשת השואה – ערבים זה לזה
בהפעלתם של קונסולים" ,חסידי אומות העולם" ,אשר הפיקו ויזות לשם הצלה?
האם ניתן לראות במחנות המשפחה של הפרטיזנים ביער דגם לערבות הדדית?
ספר החידון מתייחס לצורות שונות של הצלה ולאזורי כיבוש שונים –
ממזרח אירופה ועד מערבה.
פרק מיוחד עוסק בהשתתפותם של יהודי מרוקו בפעולות עזרה והצלה
למען אחיהם באירופה ,ובגילויי סעד והצלה בקרב יהודים מקהילות המזרח
שנשלחו למחנות הריכוז.
זהו חידון המאפשר הצצה לשבר הנורא של ימי השואה ,שבר אישי ,חברתי
ולאומי אשר הלך והחריף ככל שעבר הזמן .שבר שהעמיד רבים בפני דילמות
קורעות לב ונפש .תנאי החיים בתקופת הכיבוש הנאצי יצרו מצב שבו כל
אחד לחם על קיומו ,על הישרדותו ועל המשכיות משפחתו .על מנת לשמור
על ערך הערבות ולהעניק עזרה לזולת גם בתנאי החיים בגטאות ,במחנות,
במסתור ובבריחה ,נדרשו כוחות נפש עצומים.
ואכן ,מתוך מסמכים ועדויות המהווים חלק מחקר השואה אנו עדים
לתופעה של עזרה ,סעד והצלה בהיקפים נרחבים ומדהימים בתוך שטחי
הכיבוש ומחוצה להן.
מאות בני הנוער ,אשר חרף לחץ הלימודים בחרו לעסוק בחומר המשמעותי
שהוכן להם ,הוכיחו את נכונותם ומסוגלותם להצטרף למעגל גדל והולך של
צעירים השותפים למפעל הזיכרון היהודי של דורנו ,ולהמשיך מכוחם של הנספים
את שרשרת הזהב של הערבות והחסד הטבועים בעמנו מימי אברהם אבינו.

הנערה ינינה

זימיאן תיארה את פעולתם בגטו ורשה:

פים בכל דירה ,אצל משפחה – כפית סוכר ,כפית דייסה כלשהי ,לא
היינו אוס
ת ...וכפית שומן .הכנסנו את השומן לאיזה כלי והיתר לשקיות ,ובסוף היום
ושל
מב אים את זה לגז’בובסקה [רחוב שבו שכן בית הקהילה היהודית] ...והם
יינו מבי
ה נים את זה לנשים בהיריון או למשפחות לגמרי עניות ...הבאנו לפעמים
נות
היו דבר ,אז זה כבר היה כבר משהו בעל ערך .וזה שוב היה תפקיד של
קילו מכל
הנוער לאסוף את הכפיות האלה ...היינו הולכים כל שבוע לאסוף.

(מתוך “בשביל הזכרון”)

התארגנות ,אנחנו חשנו ...שאין – לא מעשה ,לא בית ספר ,לא עבודה,
לפני ה
מסתובבים במסגרת של חיי בלימה ...הגענו לאזור בלתי מיושב בתוך
שים
ואנ שהיו שם בתים קטנים ,עם גינות נוי ,גינות ירקות .חשבנו שזה יהיה מקום
הגטו...
או מועדונים בשביל התנועות ...הרעיון של קבוצות חקלאיות ...קבוצות
למועדון
בעבודת אדמה ...הקצבת המזון הייתה תוספת חשובה מאוד ...זאת
סקו
שיע כנית בעלת חשיבות כפולה ומכופלת ,גם רוחנית ,גם פיזית .גם לנוער
יתה ת
הי פחה ...גידלנו ירקות ,בצל ,צנוניות ...לצעירים יותר היו גם לימודים...
וגם למש
בתורה ,שיעורים במקצועות אחרים ...אחרי הצהריים היו פעילויות ,שיחות
שיעורים
על נושאים מסוימים ...היום התמלא בלי לחשוב על הגורל שסבב אותנו.

(שרה שטרן-קטן ,עדות ,יד ושם)

נבחנות בשלב א של החידון
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תזכורת
מבט לאחור
ערב במלאות שנה לפטירת הרב קופרמן זצ”ל
העדרו של הרב יהודה קופרמן זצ”ל משיעוריו ,משיחותיו ומקשריו היומיומיים
עם התלמידות מורגש מאוד במכללה .שנה חלפה ,ומאות מ”משפחת המכללה”
לדורותיה השתתפו בערב זיכרון ולימוד לזכרו .בערב נשאו דברים אחי הרב ושורת
רבנים ומרצים ממוקיריו וממעריכיו .לימוד התורה
והשיחות שנגעו בדמותו היו מאלפים והזכירו
לכולם מהי קדושה ,מהו לימוד תורה על טהרת
הקודש ,וכיצד חיים תורה ולא רק לומדים תורה,
ולצד זה מה כוחם של רצון עז ואחריות לציבור –
לחולל מהפך משמעותי בחינוכה של האישה.
הרב היה מי שיזם את הקמת המרכז ללימודי
השואה מתוך הכרה בחשיבות הנושא למעצבי
החינוך בדור הבא ,וליווה אותו בכל אחד מצעדיו.
הוא נהג לברך את המשתתפים בכנסים ולעודד כל
אירוע וכל הפקה חדשה.

הרב ד”ר שחר רחמני ,דברי פתיחה
המקרה של אליעזר לנדאו מקרקוב שבזכות עסקיו ,קשריו האישיים עם הנאצים
ותושייתו הצליח לבטל גזרות ולהציל יהודים רבים ,תוך סיכון עצמו ובני משפחתו.
זכותו עמדה לו בהגיעו לבודפשט – לשם הגיע עם מסמכים מזויפים.
לאחר ההרצאה הופנו אל מר אוריך שאלות אמוניות .התלמידות תהו על כוחה
של העמידה הרוחנית שלו ,על הביטחון והאופטימיות שליוו אותו ועל הדילמות
המוסריות שהיה עליו להתמודד אתן במהלך שנות המלחמה .מר אוריך תיאר
את הביטחון המלא שליווה אותו לכל אורך הדרך ,ביטחון בקב”ה ובהשגחתו
הפרטית .אמונתו התמימה עמדה לו גם בשעות קשות שבהן “בגיל  8הייתי
צריך לקבל החלטות של בחור בן  ,”18וחיזקו בו את ההחלטה לאחר המלחמה –
להמשיך את חייו בארץ ישראל כיהודי ירא שמים.
ההתכנסות עוררה הדים רבים של התרגשות ואהדה .זמן רב לאחר סיום המפגש
המשיכו התלמידות לדון בנושאים שהועלו ,בהשלכותיהם ובלקחים הנלמדים מן
המקרים שתוארו בהתכנסות.

יום הקדיש הכללי – הפעלה חינוכית ייחודית

יום הקדיש הכללי – עשרה בטבת – במכללה

שרה פלגר הייתה בתו של אנשל ,אומן עטרות לטליתות בלודז' .קורותיה
בגטו לודז' מהווים סמל לגבורה של ילדה יהודייה בגטו ברגעי רעב,
חולשה ,קור ומחלה.

הפסקת לימודים ביום הקדיש הכללי והתכנסות בבית הכנסת במכללה – הפכו
למסורת מכבדת ומעשירה.

דרך סיפורה המרגש ,שנכתב בידי הסופרת זהבה קור ,ובאמצעות איור ותמונות,
למדו תלמידי כיתות ו–ז בכמה בתי ספר על ייחודו ועל מאפייניו של גטו לודז'.

השנה כיבדו את האירוע בדבריהם הרב ד”ר שחר רחמני ,מצוות ההיגוי של המרכז
ומרצה בכיר ,וניצול השואה מר מיכאל אוריך .הם הביאו בפני התלמידות וצוות
המורים עדויות על הצלה ,סיכון עצמי והרבה אמונה וביטחון ,כאשר לצד הסיפור
האישי של מר אוריך נשמעה הרצאה היסטורית מדעית מפי הרב ד”ר שחר רחמני.
הרב רחמני תיאר דוגמה מרגשת להצלה של יהודים על ידי יהודים .הוא הציג את

ההפעלה החינוכית נערכה לקראת עשרה בטבת ,ובסיומה החזירו התלמידים
עטרה ליושנה ביצירת עטרות חדשות לטליתות תוך תהליך של עיבוד והפנמה.

הרב יהודה קופרמן זצ”ל
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הפעלה זו ,הנקראת "ילדות ונעורים בגטו לודז' " ,היא חלק מערכת לימוד לבתי ספר
יסודיים הנכתבת בימים אלה במרכז.
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יום השואה הבינלאומי בכנסת
יום השואה הבינלאומי הפך לעובדה קיימת לא רק בעולם הרחב :בכנסת ישראל,
כמו גם במוסדות הנצחה שונים ,התקיימו השנה אירועים לרגל תאריך זה.
בישיבת ועדת החינוך בכנסת השתתפו גם נציגי המרכז ללימודי השואה.
במרכז הישיבה עמדה הרצאתה של פרופ’ זהבית גרוס מאוניברסיטת בר-אילן
וחוקרת נושא השואה בעולם בפעילות מטעם אונסקו.
פרופ’ גרוס תיארה את פעילותה ומחקרה והתייחסה בעיקר למשמעות
השואה לאנושות כולה ,בהיותה קוראת לעולם ללא גזענות ,לעולם דמוקרטי
ולבניית יחס שונה ל”אחר” .היא הזכירה בדבריה את הסכנה שהנושא היהודי
יתגמד אם ערכים אלו יועמדו במרכז ,אך ראתה בתפיסה האוניברסלית דרך
נכונה ליצור מאבק משותף.
נציגי “יד ושם” המחישו במצגת עשירה את הפעילות הבינלאומית של “יד ושם”
ברחבי העולם ,ואף הם הציגו גישה דומה .מנגד נשאלו שאלות על ידי היו”ר ,ח”כ
יעקב מרגי ,ועל ידי אורחים אחדים ,על אודות נושאים שונים שהארגונים הללו
מתעלמים מהם ,בעיקר מתוך הסיפור היהודי של השואה.
מר חיים רוט ,ידיד המרכז ללימודי השואה במכללה וראש המאבק לתיקון החוק
להוקרת יהודים שהצילו יהודים ,הביע את משאלתו שהכנסת תראה בערבות
היהודית בשואה מודל חינוכי ותאפשר לנושא להיות מעוגן בחוק.
נציג מועצת התלמידים הפתיע כאשר דיבר על כך שהתלמידים מבקשים להעמיק
בנושא השואה ,ולא לראות בה רק נושא לבחינות הבגרות.
המרכז ללימודי השואה קיים שיחות עם מוזמנים אחדים על אודות התפיסה
המשמעותית שלו להנצחת הפן היהודי של השואה ,המאבק באנטישמיות והוראת
הסיפור היהודי כמוקד הזיכרון של השואה.
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סיום קורס במכללת אמונה
האתגר המיוחד בקורס שנבנה למכללה זו היה לחשוף סטודנטיות שהמקצוע
הראשי שלהן הוא אמנות ,וחלקן עתידות להיות מורות ,לתכנים ולדרכי הוראה
של נושא השואה באמצעות טקסטים אקדמיים ואמצעים ויזואליים – מצגות,
סרטים ויצירות אמנות.
בארבעה עשר מפגשי סדנאות מרתקים העמיקו התלמידות במגוון נושאים
הקשורים להנחלת זכר השואה :העולם שהיה ואיננו ,האישה היהודייה בשואה,
היצירה היהודית ,אמנות בתקופת השואה ,שו”תים מן המיצר ,סיפורי הצלה,
“שארית הפליטה” ועוד.

מתמודדות עם הדילמות
הקשורות להוראת השואה
לתלמידים ומציעות דרכים
להפנמת הנושא בכיתות
ובאוכלוסיות שונות.

כמטלה סופית לַקורס הסטודנטיות מכינות יחידות הוראה
לשכבות גיל שונות ,מתמודדות עם הדילמות הקשורות
להוראת השואה לתלמידים ומציעות דרכים להפנמת הנושא
בכיתות ובאוכלוסיות שונות.

סיום קורס במכללת הרצוג
בחודש זה הסתיים קורס אקדמי של המרכז ללימודי השואה במכללת הרצוג.
הקורס ,בריכוזו של ד"ר אסף ידידיה ובהשתתפות מרצים מסגל המרכז ,עסק
בחינוך היהודי באירופה בין המלחמות ובשואה .הסטודנטים נחשפו לדילמות
החינוכיות שהעסיקו את המנהיגים והמחנכים היהודים בתקופה שבין
המלחמות ובתקופה הסוערת של השואה .שיתוף הפעולה של המרכז ללימודי
השואה עם תכנית ההכשרה במכללת הרצוג מתקיים כבר שנים מספר בהצלחה.
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סיום קורס “בין הפטיש למגף”
לא יכולה הייתה להיות הרצאה מתאימה יותר לסיום הקורס המעניין והמעשיר –
“בין הפטיש למגף” – מאשר הרצאתו של הרב יוסף מנדלביץ ,אסיר ציון לשעבר ,על
מאבקו לשמירת מצוות בכלא הסובייטי.
“אם אתה פודה אותי מהצבא הסובייטי אני אהיה שלך” ,אמר הרב מנדלביץ בסוף
שנות ה ,60-כאשר קיבל את ההחלטה לדבוק בבוראו ,תהליך שהמשיך בדבקות
וללא חת במחנה הכפייה שאליו נשלח לרצות עונש מאסר ממושך ,בעוון בגידה
כביכול במולדת (בעקבות חטיפת המטוס ב”מבצע חתונה”) .הרב מנדלביץ ריגש
את השומעים כשסיפר איך הוא וחברו ,שמעון גריליוס ,נאבקו על מצוות השבת ,אי
אכילת טרפות ,תפילה וכיסוי ראש .אף שידעו שכיסוי הראש אינו מצווה ,חשוב היה
להם להראות את יהדותם .הם חשו כנציגים של עם ישראל בעיני הגויים.
על מנת להתקיים אכלו מיני סרפדים ועשבים ,ואף הצליחו בהיחבא לגדל לעצמם
מיני צמחים וירקות שהצליחו להשיג מהמטבח.
כדי לא לחלל שבת הספיק הרב מנדלביץ לייצר את מכסת העבודה במחצית הזמן,
וכך לא נאלץ לעבוד בשבת .באחת השבתות תפס אותו סגן מפקד המחנה ושאלו
מדוע אינו עובד“ ,אני יהודי ,יהודים אינם עובדים בשבת” ,ענה לו ,והודה לה’ על כך
שעונשו היה על שמירת שבת.

את התפילות העתיק מתוך סידור שהוברח לכלא .את הסידור הסתיר אך העתיק
ממנו את התפילות על פתקים ואותם הסתיר בתוך קופסאות גפרורים וקבר
מתחת לאדמה.
כשהחל בהעתקת התפילות בפעם השנייה הרגיש בנס שעשה עמו הקב”ה – הוא זכר
את כל התפילות בעל פה ,וכך יכול היה להתפלל אפילו בצינוק .משהחל להתפלל
הרגיש שהוא נמצא בעולם אחר ,מנותק מהמציאות“ :חיים בתפילה”.
לשומעי הקורס הייתה זו חוויה מרגשת ומעצימה .חוליה נוספת בשרשרת של
קידוש ה’ ומסירות נפש על קיום מצוות של יהודים בברית המועצות מאז עליית
המשטר הסובייטי ,דרך תקופת השואה ועד לפתיחת השערים לעלייה יהודית
ולחיזוק הזהות היהודית בקרב יוצאי חבר העמים.

את הסידור הסתיר אך העתיק ממנו את התפילות על פתקים
ואותם הסתיר בתוך קופסאות גפרורים וקבר מתחת לאדמה.
דפי הסידור בכתב ידו של הרב יוסף מנדלביץ

משתתפות הקורס “בין הפטיש למגף” ב”יד ושם”
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לזכור אותם

סיפורה של תמונה
הילד מן התמונה
צילומים נקבעים בתודעתנו כחלק מהותי של הזיכרון ,ואחד הצילומים הוא קבוצת
הילדים שצולמה בגטו קובנה בידי צבי קידושין ,צלם יהודי שפעל במסירות נפש לשמירת
התמונה האמִתית הפנימית של החיים בגטו.
הנער בעל הקסקט העומד בתמונה משמאל ,שמבטו חודר ונוקב בנו ,הוא נתן צבי שולמן,
ילד שואה שהפך לתלמיד חכם נודע ונפטר בסוף השבוע בבני ברק.
סיפור חייו קשור בסיפורה של אמו ,הרבנית מרים שולמן ,בעלת הנחישות והתושייה
שעסקה בגטו בהצלת ילדים.
מרים ,בתו של המשגיח הנודע של ישיבת סלבודקה הרב אייזיק שר ,נותרה בגטו עם
שני בניה ושתי בנותיה ,אחד מהם – נתן צבי .בגטו עסקה הרבנית מרים בתמיכה בילדים
ובחיפוש מקומות מסתור עבורם .היא לקחה תחת חסותה גם ילדים נוספים ,ביניהם
אחייניתה עדינה שר שנותרה לבדה (כיום אשת הרב דב לנדא ,ראש ישיבת סלבודקה).
הרבנית שהתה אתם במקומות מסתור שונים בגטו ,וכאשר החלה האקציה של הילדים
שלחה את הבנות הגדולות למנזר.
בתום המלחמה הוציאה את ילדיה הביולוגיים והמאומצים ועלתה עמם לארץ ישראל,
ודאגה גם לחינוכם .הם התייחסו אליה כאל אמם השנייה לאורך כל חייהם.
הבן נתן צבי ,ילד מוכשר ונער מחונן ,השלים את לימודיו בעזרת אחד משרידי ישיבת
סלבודקה המפורסמים ,הרב מרדכי (מוטל) פוגרמנסקי ,למד בישיבת חברון בירושלים,
היה מתלמידיו הקרובים של החזון איש ,נישא לבתו של הרב יחיאל מיכל שלזניגר ראש
ישיבת קול תורה ומילא תפקיד של ראש ישיבה במקומות שונים.
אותו מבט חד ובהיר ,הניכר בתמונה ,ואותם כישרונות נדירים שבלטו בו גם בגטו,
ליוו אותו כל חייו.
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זוכרים את
שותפים לזיכרון
בני ברית וארגון יהודים מצילים יהודים
המחקר וההוראה בנושא יהודים מצילים יהודים החל במכללה לפני למעלה
מעשר שנים ביום עיון רחב שנערך בנושא זה.
מאז נכתבו ספרי מחקר חשובים בידי ד”ר חיים שלם ואסתר פרבשטין,
וקורסים בנושאים אלו הפכו להיות חלק מתכנית הלימודים.
בשנה זו נעשים מאמצים על ידי ראש ארגון בני ברית ,אלן שניידר ,ועל ידי חיים
רוט ופעילים אחרים ,לערוך שינוי בחוק ולהעניק למצילי יהודים בשואה תואר
כבוד רשמי מטעם העם היהודי.
האורחים העריכו מאוד את בחירת הנושא לחידון מורשת השואה תשע”ז –
ערבים זה לזה .הם התרשמו מאוד מספר החידון וביקשו להעביר אותו לקהל
רחב ככל האפשר של תלמידים.

לוחמי הגטאות
הקשרים בין המרכז ללימודי השואה למוזאון בית לוחמי הגטאות הם ארוכי שנים.
בשנה זו נוצר קשר מחודש עם מינויה של יעלה קרטגינר למרכזת של מחלקת
ההדרכה במוזאון.
בביקור שערכה במכללה התגבשו כמה תכניות משותפות לימי עיון ,להרצאות
בתחום רוח האדם בשואה ולביקורים הדדיים של קבוצות.

משיבים תודה
משובים מקורסים
יום הכנה לקראת מסע באולפנת עפרה

בכ”ח בטבת  26.1.17התארחו במכללה  30תלמידות משכבת י”ב באולפנת עפרה ליום הכנה
לקראת מסע “משואה לתקומה” .מטרתו של יום ההכנה הייתה להעשיר את התלמידות ולהעמיק
בנושאים שונים .בתחילת היום עסקנו בחברה הישראלית ובתגובתה לשואה ולניצולים .לאחר מכן
שמעו התלמידות הרצאה מעמיקה מפי הרב ד”ר שחר רחמני בנושא התמודדות אמונית בזמן
השואה .ההרצאה הייתה מלווה במצגת ובקטעי סרטים וחידדה מאוד את האתגרים הרוחניים
שהיו להנהגה הרבנית בתקופה זו .את יום העיון סיימו התלמידות בקטעי סרטים שגב’ איקה
מישר הציגה בפניהן .הן למדו על הקולנוע הישראלי והתייחסותו לשואה ולניצולים במהלך השנים.
אני מבקשת להודות למכללה ולגב’ חוי פליטניק על האכסניה ,הכנסת האורחים הנעימה
והמעשירה .התלמידות יצאו מיום זה בתחושה של לימוד והעשרה.
תודה רבה ,מרחל רוטשטיין ,רכזת היסטוריה ,אולפנת עפרה.
		
מכתב ממשתתפות קורס “בין הפטיש למגף” לרכזת הקורס הגב’ שרה קפלן

...ואכן ,שרה ,ענית על כל הציפיות והצלחת להוכיח רגישות ,חכמה וראש גדול ,שאינו כה שכיח...
ה
צלחת להקיף את הנושא בכל המובנים ,ולמצוא את האנשים הנכונים שהיו כולם מצוינים .הצלחת
ל
מצוא את האיזון הנכון בין סקירה היסטורית ,רחבה ומחכימה ,לבין הטלת זרקור על פרשייה
נע
למה; את האיזון הנכון בין הרצאה עיונית מעמיקה ,לבין חוויה אישית שאת כולנו ריתקה .והכל
בטוב טעם ,בצניעות ובענווה המעידים תמיד שאת מתייחסת לעבודתך באהבה!...
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