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המרכז ללימודי השואה
המרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים 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. 

יהודית  וזהות  יהודיים  ערכים  הדתית,  העמידה  השואה:  של  היהודי  הסיפור  על  מושם  מיוחד  דגש 

שנתנו ביטוי להתנגדות הרוחנית. גילויי האמונה בשואה, דילמות מוסריות והלכתיות והגות מהווים 

חלק בלתי נפרד מתהליך ההוראה האקדמי. 

להוראה  תשתית  כיום  המהווים  חומרים  ומאגר  גילאית  בגישה  חדשניות  הוראה  שיטות  פיתח  המרכז 

והלכה,  הגות  ההיסטוריים  בפרקים  ומשלבת  תחומית  רב  היא  הדידקטית  הגישה  השואה.  של  ולזיכרון 

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

מחקר: ספרים ותיעוד

הנצחה: מאגר עדויות

http://zachor.michlala.edu

23

עיצוב: סטודיו נקודתיים
בשער: גלוית ברכה, צוירה בפולין בטרם שואה

צייר: חיים גולדברג שנרצח בשנת 1943
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פתח דבר הצוות שלנו

הרבנית אסתר פרבשטין ראש המרכז 

דורית טפרברג מנהלת המרכז 

הרב ד”ר שחר רחמני, ד”ר חיים שלם, ד”ר אסף ידידיה,  ד”ר אילה נדיבי,     צוות המרכז 

שרה קפלן, פנינה רותם, ד”ר תהילה הרץ, איקה מישר, יקי מנדלסון                                         

שרה קפלן, שרה וידר, סוזן וייס ייעוץ דידקטי 

אתי רפלד-רוט תכנית רג”ב 

ד”ר אסף ידידיה מנהל אתר אינטרנט 

חנה נחם עריכת עדויות 

חוי פליטניק מזכירות וריכוז 

חנה רוטנברג קורס בצרפתית 

רחל עמנואל תרגום 

דינה דרורי מרפ”ד 

אורלי אילני, איריס ישראלי, דן הלוי עריכה לשונית 

שרה רוזנבוים גיוס משאבים 

אלישבע שרייבר עריכה  

בפתחה של שנה
מן השגרה  אותנו  ותחושת ההתחדשות הקרבה מנערת  בעיצומו,  אלול  חודש 

לשאוב  ולשאיפה  רעננות,  לתוכניות  חדשות,  לתקוות  יותר,  רוחנית  למציאות 

השראה מן הימים הנעלים לימים של חולין.

בדוכני הספרים ניבטים לוחות שנה חדשים מסוגים שונים, איש איש וטעמו.

האם היו לוחות שנה בתקופת השואה? במחנות? 

מחקר חדש של ד”ר אברהם רוזן שופך אור על “הזמן היהודי באושוויץ”. 

במחנות הריכוז נחשבו לוחות שנה לדבר יקר המציאות ביותר. במטענם לקחו היהודים בדרך כלל 

גם לוח שנה, אך זה נשלל מהם בכניסה למחנה. למרות זאת, יהודים ידעו מתי חלו המועדים וקישרו 

כי כל  “אחרי ראש השנה”(. הם סיפרו  “בשבועות”,  )“בערב פסח”,  את מועד בואם למחנה לחגים 

קבוצה שהגיעה למחנה נשאלה מיד עם בואה על התאריך, וכך יכלו לסמן, לרשום, לזכור – עד בוא 

המועד. תהליך זה היה כרוך בלא מעט טעויות.

היו שניסו ליצור במחנה הריכוז לוח שנה. במחקרו תיאר ד”ר אברהם רוזן את כתיבתם ושימורם של 

לוחות שנה כאלו, שהיו נדירים מאוד.

מתוכם, מרגש מאוד סיפור כתיבתם של שני לוחות שנה שנכתבו באושוויץ בידי נערה צעירה – סופי 

סולברג לבית לוונשטין – לוח לשנת תש”ד ולוח לשנת תש”ה. מניין ידעה סופי להכין את לוח השנה 

לפי כללי ההלכה והמסורת?

סופי  לתלמידה.  מורה  בין  דופן  יוצא  לקשר  עדות  הוא  רוזן,  ד”ר  כותב  סופי,  של  השנה  לוח 

בבית  המצוינים  המורים  בין  עשרה.  ארבע  עד  שש  מגיל  במינכן  היסודי  הספר  בבית  למדה 

הספר היה יוליוס קיסינגר, שלימד את סופי בכיתות א, ב, ה, ו. בשלב מסוים בכיתה ה-ו הסביר 

המורה לתלמידיו את כללי הלוח העברי. הוא היה מורה מעמיק וקפדן, אך לא דרש מהתלמידים 

להכין לוח בעצמם. ובכל זאת, כעבור כעשר שנים, הצליחה סופי תלמידתו להיעזר בכללים אלו 

ושם  קובנה,  לגטו  שנשלחו  גרמניה  יהודי  בין  היה  קיסינגר  שנה.  לוחות  שני  באושוויץ  ולחבר 

הוא  הלוחות  את  חיברה  שסופי  בשעה   .)25.11.41( תש”ב  בכסלו  בה’  התשיעי  בפורט  נרצחו 

כבר לא היה בין החיים.
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צוות המרכז
ד”ר אברהם רוזן מסכם כי הלוח העברי היה לא רק עוגן לחיי היום יום, אלא גם סמל להמשכיות. 

יחולו  שבו  המשכי  עתיד  לחזות  ההין  ואף  כאחד,  והרחוק  הקרוב  העבר  עם  רצף  שימר  הוא 

העבריים  בלוחות  נחזתה  וחול  קודש  ימי  של  זו  מוכרת  מערכת  במועדיהם.  וחגים  שבתות 

באושוויץ גם כששגרת החיים הייתה מוות והשמדה.

לוחות השנה שנכתבו במחנות, בדרכי הנוד וביערות, הינם עדים לקשר המיוחד בין יהודי למועדיו, 

לעמו ולדורותיו. אמירה זו יפה לימים שבהם אנו עומדים כעת, בפרוש השנה החדשה, וגם למעגל 

פעילותנו במרכז ללימודי השואה, הסובב סביב הזמן היהודי.

בעלון זה הבאנו מן הפעילות בחודשים האחרונים, והפנינו מבט גם אל היוזמות לקראת שנת תשע”ח 

הבאה עלינו לטובה.

לקראת השנה החדשה התווספו כוחות צעירים לצוות המרצים, גם עליהם תוכלו לקרוא בעלון זה.

אנו מאחלים לכם קריאה נעימה, שנה טובה ומבורכת, ובקשה – הגיבו, הציעו לנו נושאים מעניינים 

וִשמרו על קשר!

אסתר פרבשטין, ראש המרכז                  דורית טפרברג, מנהלת המרכז

ריאיון עם הרב ד”ר שחר רחמני 
בעקבות המסע לפולין 

קבוצת הקורס “מובילי מסע לפולין” שבה ממסע מרגש. המסע 
מסע  מובילי  של  ומיוחד  מקצועי  בקורס  שיא  לנקודת  היה 
ומדריך  הקורס  מראשי  רחמני,  שחר  ד”ר  לרב  פנינו  לפולין. 

המסע, וביקשנו ממנו לשתף אותנו במסע ובתובנותיו.

בהובלת  ניסיונך  על  לנו  ספר  רחמני,  שחר  ד”ר  הרב 

מסעות לפולין

 לפני 23 שנה, כשהחלו המסעות לפולין, יצאתי לראשונה עם קבוצת תלמידים כדי 

לעמוד על טיבם של המסעות. בעקבות החוויה של נסיעה עם אשת העדות הגב’ 

צילה ליברמן ז”ל נשאבתי לנושא. העמקתי בלימוד החסידות והיסטוריית השואה. 

בעבר היה נהוג שיש שני ראשים בהובלת המסע: היסטוריון, ורב המלמד את הפן 

לעיתים  מביא  תורני  מבט  ללא  ההיסטוריה  ניתוח  חיסרון:  בכך  ראיתי  התורני. 

לתובנות שונות ושגויות, כמו בשאלה “מדוע נוסדה החסידות”. החלטתי לאחד את 

שני החלקים, ובהמשך אף למדתי היסטוריה יהודית ומחשבת ישראל לתואר שני. 

מאז ועד עתה אני מדריך קבוצות של בני נוער – בנים ובנות – במסע לפולין, וקבוצות 

מבוגרים במסע לארצות ליטא, בלרוס, פולין וצ’כיה.

מה הן בעיניך מטרות המסע לפולין?

עולם  בנושא  מתגלגל”  “סמינריון  הוא  נכון,  באופן  בנוי  הוא  כאשר  לפולין,  מסע 

התורה והחסידות שהיה בפולין ודרך הכחדתו הנוראה. היכולת להתנתק ולשקוע 

בנושא מאפשרת להעמיק בתכנים ולהכיר את הדמויות המרכזיות שבנו עולמות 

רוחניים אלו. בכך יש במסע חוויה יהודית מעצימה. מנגד – המפגש עם הרוע המזוקק 

מטלטל את הנפש. הוא מחייב בירור וליבון פנימי המחזק את הזהות  האישית ואת 

זו המשתתף מכיר במשמעות חייו, ולומד להעריך את מה  האמונה. מתוך חוויה 

יוצר  והרגשות  התובנות  חיבור  אותו.  הסובבים  עם  קשריו  מערכת  ואת  לו  שיש 
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בתוכו חיבור בין הדורות, וחיבור זה מוביל אותו לראות שליחות בשימור זיכרון הדור 

שלפני  השואה ודור השואה, ורצון לקחת חלק בבנייה של העם היהודי בארץ ישראל.   

במה היה מסע זה ייחודי לעומת מסעות אחרים?

היו  כבר  לפולין. חלק ממשתפי המסע  לחוות מסע  רק  לא  הייתה  מטרת המסע 

בפולין. מטרתו הייתה להקנות לבוגרי הקורס ידע מקצועי על האתרים תוך הרחבה 

יום  הוספתי  במקום.  הדרכה  מתודות  והדגמת  שונים,  בנושאים  עומק  בתובנות 

לשבעת ימי המסע המקובלים, והימים נוצלו במלואם על מנת להספיק כמה שיותר. 

לשם כך השכמנו בדרך כלל ב-5:30 בבוקר. המשתתפים, בוגרי הקורס, בחנו כל 

פרט, ביקשו להבין מדוע בחרתי לומר דברים מסוימים בנקודה זו באתר ואחרים 

במקום אחר, עקבו אחר סדר ההליכה באתר ועוד.

המסע שימש גם כהתנסות מעשית, כסטאז’ של משתתפי הקורס; הם נדרשו 

לתת הדרכות קצרות על נושאים ממוקדים בנקודות שונות במסע.

מליטאים,  הורכבה  הקבוצה  המשתתפים.  הרכב  היה  נוסף  חשוב  ייחוד 

חסידים וחובשי כיפות סרוגות. נוצרו חיבור ואחדות נפלאים בקבוצה, כשכל 

אחד תורם מייחודו לאווירה הכללית. עובדה זו צוינה על ידי כולם. זו הייתה 

היומי במשותף על  לימוד הדף  יום תוך כדי הנסיעה את  כל  חוויה לשמוע 

ידי ליטאי, חסיד ובעל כיפה סרוגה. אחדות הקבוצה העצימה את ההתעלות 

הרוחנית בשבת ובסיור באתרים.

מחנה חלמנו ביער
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ב”ה הצלחנו לגרום לכך שאף על פי שלחלק מהמשתתפים הייתה היכרות עם חלק 

מאתרי המסע, והם באו עם ידע רב, ואולי בשל כך, המסע היה מרגש והשאיר חותם.

הם  המתאימה  וההדרכה  המוקדם  התכנון  האם 
הנוסחה למסע מוצלח?

שבוצע  וכו’,  אוכל  מלונות,  הזמנת  הכולל  המוקדם  לתכנון  מעבר 

באופן מוצלח ביותר על ידי חברת “גשר”, יש לדאוג לריכוז מעשי של 

ההתנהלות בשטח. כאן תרם רבות למסע ר’ ברוך שטיינר. הרב שטיינר, 

לא  שוב את האחריות  עצמו  על  נטל  במכללה,  לר”מים  הקורסים  רכז 

שטיינר  הרב  המסע.  בתוך  המעשי  לריכוז  גם  אלא  הטכני  לניהול  רק 

דאג לשמירת הזמנים, שהיא הכרחית במסע צפוף כל כך, הקפיד על 

סדרים, חילק מטלות בין האנשים: גבאות, דברי תורה וכו’, והכול עשה 

בחיוך, בנעימות ובשמחה. הוא התעניין באנשים ועזר בכל מה שנצרך. 

בכך תרם ר’ ברוך שטיינר תרומה רבה לאווירה הטובה בתוך הקבוצה. 

כשכל החוליות הללו עובדות טוב, מתקבל מסע מוצלח ביותר.

האם הקורס “זיכרון מתוך אמונה” הינו חלק בלתי נפרד 
מן המסע? מדוע?

הקורס היווה את הבסיס למסע. מטרת הקורס הייתה להעניק ידע היסטורי על 

השואה ועל אתרי הזיכרון, תוך התמקדות בידע תורני מעמיק  על העולם היהודי 

המשתתפים  השואה  ואחריה.   בעת  והלכה  אמונה  ביטויי  ועל  שואה,  בטרם 

ניתן להיות  נושאים היסטוריים. לא  יחידות ללמידה עצמית של  גם על  נבחנו 

מוביל מסע טוב בפולין ללא שליטה רחבה בחומר. בנוסף כלל הקורס פיתוח 

כישורי הדרכה ייחודיים, כהכנה  להובלת מסע בפולין.  המסע היה נקודת השיא 

של הקורס, ובו באו לידי ביטוי מעשי בשטח הידע, הסוגיות הערכיות השייכות 

לנושא והדרכים להעברתם.

אילו תהליכים עברו המשתתפים?

היו מלאים  כיוון שהם  אותם תהליכים שתיארתי בתשובה על מטרות המסע. 

בידע מהקורס, הופנמו הדברים והתעצמו במהלך המסע. הם חוו היבטים שונים 

המסע  של  החוויה  באנשים.  ש”תיגע”  בצורה  הלאה,  הידע  העברת  של 

בלימוד  להעמיק  להמשיך  ודחיפה  ביותר,  מרגש  שיא  עבורם  הייתה 

הנושא ובבנייה אישית.

הם חוו היבטים שונים של העברת הידע הלאה, 

בצורה ש”תיגע” באנשים. החוויה של המסע 

הייתה עבורם שיא מרגש ביותר, ודחיפה להמשיך 

להעמיק בלימוד הנושא ובבנייה אישית.

בעקבות תשובת הב”ח, 
בסיור בטיקטין
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שתף אותנו ברגע שהיה עבורך נקודת השיא של המסע

במסע היו כמה נקודות שיא, של חוויות מטלטלות או של רגשי התעלות. כך 

בסיום  ובשירה  במיידנק  הגזים  בתא  בטרבלינקה,  לופוחובה,  ביער  בבורות 

באושוויץ.  ובסיור  בליז’נסק  שערכנו  בטיש  במחנה,  שעות  ארבע  בן  סיור 

יש מי שקבר נרצחי צעדת המוות בפאתי בית קברות נוצרי נגע בליבו, וכך 

רוחנית  התעלות  היו  השבת  וסעודות  התפילות  כמובן,  נוספים.  מקומות 

מיוחדת בדיבוק חברי הקבוצה.

שואה  של  קורסים  הקורס:  בעקבות  מיוחדת  ושאלה 
לר”מים – מה מיוחד בהם, וכיצד אתה מתרשם מתכנית זו?

קורסי השואה לר”מים פורסים בפני הלומדים חומר מגוון וחשוב, חושפים אותם 

שהם  היות  היסטורי.  ידע  להם  ומעניקים  בשואה,  הקשור  שלם  תורני  לעולם 

אנשי חינוך, הם מלמדים חומרים חשובים אלו במוסדותיהם. 

בקורס הר”מים ישנם כמה קורסים מקצועיים. 

בעקבות  פרבשטין  הרבנית  שחיברה  חשובים  מקוונים  קורסים  שני  ישנם 

הרבנית.  לספרות  במבוא  וקורות השואה  בשואה,  הלכתיות  מחקריה: שאלות 

הקורסים כוללים כתיבת מטלות ובחינות.

עמן  התמודדו  שרבנים  כבדות  הלכתיות  סוגיות  בהכרת  הקורסים  חשיבות 

בשואה, בהיותם ללא ספרים, וכן לימוד על דמותה של קהילה בתקופת השואה. 

קורס קורות השואה במבוא לספרות הרבנית הוא תולדה של מחקר שהובילה 

הרבנית פרבשטין על אופן כתיבת הזיכרונות של רבנים בהקדמות לספרי קודש, 

כיוון שרבים מהרבנים לא כתבו ספרי זיכרונות כשלעצמם. אגב כך מתבררות 

כדי  ותוך  לפני  שנאמרו  תפילות  מסוגי  מהאירועים,  העולות  הלכתיות  סוגיות 

הליכה למוות למשל, התייחסות לנושא המרד ועוד.

קורסים אלו מרוכזים על ידי ר’ ברוך שטיינר, בהשתתפות נרחבת ומכובדת. בלטה 

העובדה שמשתתפי המסע שלמדו בקורסים אלו גילו ידע רב והבנה בנושא.

בקורס שאני מעביר בנושא הגות השואה אנו לומדים לעומק את מגוון התגובות 

וההסברים שגדולי ישראל נתנו לאירוע הקשה של השואה. מדיווחי הלומדים 

יציאה בשירה מיער לופוחובה
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עולה שגם בתכנים של קורס זה הם עושים שימוש רב בהמשך.

המכללה, בזכות המרכז ללימודי השואה בראשות הרבנית פרבשטין ובניהולה 

של הגב’ טפרברג, מעניקה לבוגריה ידע תורני והיסטורי נרחב בנושא השואה, 

ואותו הם לוקחים איתם אל עולם החינוך במוסדותיהם.

מימין: חוברת נלווית למסע – לפי ימים ומקומות. משמאל:חוברת להעשרה אישית
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 זיכרון מתוך אמונה
 מסע לימודי לפולין 

 פאר ואפרמחוזות של ב
  העשרהחוברת  

 

 בהדרכת הרב ד"ר שחר רחמני
 המרכז ללימודי השואה

 מכללה ירושלים
 זקיץ תשע"

 בסיוע ועידת התביעות 

הרב ד”ר שחר רחמני וצוות המרכז ללימודי השואה כתב וערך חוברות נלוות 

למסע לפולין. החוברות, מלאות בתוכן מעשיר ומחכים, חולקו ליוצאים למסע 

לפולין וליוו אותם לאורך כל המסע.

השואה  ללימודי  המרכז  מטעם  שנערך  לפולין,  מסע  מובילי  קורס  משתתפי 
במכללה ירושלים, חזרו ממסע חווייתי בפולין.

ההגדרה המתאימה ביותר למסע הינה “מסע התעלות רוחנית”.
הרב שחר רחמני, מוותיקי מדריכי פולין וממרצי המכללה, שהנחה את המסע, 
הביא את המשתתפים לחוויה עוצמתית ומטלטלת. דומה היה כי גם עבורו זו 

פעם ראשונה שהוא רואה וחווה את הדברים האלו.
פסענו בנתיבי ההיסטוריה. עברנו דרך חייהם מלאי התוכן הרוחני של יהודי פולין 
טרום השואה, התוודענו לארזי הלבנון אדירי התורה כמו גם לגדולי החסידות שחיו 
ופעלו בפולין כגון המהרש”ל, הרמ”א, הב”ח, רבי העשיל, בעל התוספות יו”ט, רבי 
אלימלך מליז’נסק, החוזה מלובלין, רבי בונים מפשיסחא והאבני נזר. ראינו את 
בתי הכנסת המדהימים בפארם ]אלו ששרדו בשלמותם ואלו ששרדו חלקית[ שנבנו 

מדמם וחלבם של יהודי פולין העניים.
יחד ניסינו לחוות את מוראות השואה, ביקרנו במחנות אושוויץ ומיידאנק ולא 
הצלחנו להקיף את עוצמות הרוע והאכזריות של השמדה שיטתית ומאורגנת. 
עברנו במה שנשאר ממחנה טרבלינקה ולא הצלחנו להבין איך במקום הקטן 
ובפרק זמן כה קצר התרחשה טרגדיה כה גדולה. צעדנו במשעולי  הזה 
חלמנו,  יער  יוזפוב,  לופוחובה,  ביער  ההריגה  בורות  ליד  מוריקים  יערות 
יער זבליטובסקה גורא ונדהמנו איך מתחת לכל הפסטורליה הזאת והנוף 
המדהים קול דמי אחינו צועקים אלינו מן האדמה. כל אותם אנשים, נשים 

מחוויותיו של הרב שאול קסטלניץ, מפקח פדגוגי, המחוז החרדי, משרד החינוך:
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עת לזכור

 מקשיבים לעדות הניצולים

מיכאל אוריך – חצי הכוס המלאה

גדודי החיילים מגיעים  נכנס לצריפי בוכנוולד. עם  אביב 1945. הצבא האמריקני 

גם רבנים צבאיים, וביניהם הרב הרשל שכטר. אחת ממשימותיהם הראשונות הינה לחפש ילדים 

יהודים, משימה שאותה הרב שכטר ממלא יחד עם הרב יעקב אביגדור, ניצול המחנה.

הילד  כי  להם  שמספרת  סטבחוביץ,  הלנה  בפולנייה,  פוגשים  הם  הפולנים  במחנה  להפתעתם, 

“שלה” אינו אלא ילד יהודי. את המידע הזה היא מוסרת אף על פי שנפשה קשורה בנפשו, כדי 

למלא התחייבות מוסרית להוריו של מיכאל.

עוד הם מדברים עם הילד, והנה הוא שולף מכיסו פתק שנשא עימו לאורך השנים כמקדש מעט 

– שם נכתבה זהותו ושם הוריו. באותם רגעים הוא נזכר גם במילים האחרונות של אבא: “זכור מי 

אתה ותעשה טוב לעם ישראל”. מילים אלו הפכו לכוח מניע בחייו.

הלנה נפרדה ממנו בהתרגשות: “לך לך אל עמך, אתה שייך אליהם”. “הלכתי עם 

הרב אביגדור, נתתי לו להוביל אותי, כמו סומא, אל ארץ לא נודעת. לא ידעתי 

את נפשי, אבל לא החזרתי את ראשי לאחור”.

כיצד הגיע הילד היהודי לצריפי הפולנים בבוכנוולד?

מיכאל, בן תפנוקים להוריו, שהה מגיל שלוש עד גיל שש בגטו ורשה. 

בתקופת האקציות בוורשה נמסר הילד להלנה, הפולנייה ידידת 

המשפחה, שהצילה את חייו וזכתה באות “חסידי אומות העולם”.

כן,  על  ויתר  נוצרית,  בזהות  מיכאל  חי  שנים  שלוש  במשך 

הפולנייה – מתנגדת המשטר – נשלחה עם בעלה לבוכנוולד, 

טבת תשע”ז 
מיכאל אוריך מספר את 

סיפורו לתלמידות

לעם  על “פשעם” היחיד, היותם בנים  ורק  ונערים שנרצחו אך  וטף, זקנים 
הנבחר. “ולא היה ביום חרון אף ה’ שריד ופליט”. אין מילים שיכולות לתאר 

את תחושותינו במקומות אלו.
לנו  לסייע  תורנית  הגות  קטעי  וכן  ועדויות  מקורות  להביא  השכיל  שחר  הרב 
כל  קיבל  המדהימה  ההדרכה  שבאמצעות  כך  המאורעות,  השתלשלות  בהבנת 

המסע משמעות נרחבת ביותר.
התעוררות  מלאה  שבת  זו  הייתה  הרמ”א.  של  עירו  בקרקא,  שבתנו  בשבת 

רוחנית וחווייתית.
יצאנו מהמסע עם מחשבות רבות בדבר תפקידנו בהעברת מורשתם וערכיהם של 

יהודי פולין לדורות הבאים.
את המסע ניהל בחן ובטוב טעם הרב ברוך שטיינר הי”ו, כך שהכול “דפק כמו 

שעון” והביא להצלחת המסע מבחינת עמידה בלוח הזמנים וההספקים.
כאן המקום להודות לרבנית אסתר פרבשטין תחי’ העומדת בראש המרכז ללימודי 
השואה במכללה ונחשבת לאחת מבחירי חוקרי השואה בציבור הדתי, שכמלאך 
העומד ומכה על הקודקוד ואומר “גדל!” יזמה ודחפה לפתיחת הקורס הייחודי 
והראשוני מסוגו של מובילי מסע לפולין באווירה תורנית, דחפה להוצאתו לפועל 

של המסע הייחודי ואף דאגה למלגות למשתתפי הקורס.
הקורס  להצלחת  ליאות  ללא  שטרחה  טפרברג,  דורית  גב’  המרכז,  ולמנהלת 

והמסע המיוחד.
אני תקווה שאכן הקורס הזה יהיה אבן פינה לכל נושא הנצחת זיכרון השואה 

בציבור התורני. 
בברכה, שאול קסטלניץ       
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 הרב אביגדור הביא את מיכאל אל ילדים בני עמו – 

לבית הילדים של ילדי בוכנוולד. הקשרים שטוו עמו 

אותו  השיבו  והמדריכים  אביגדור  הרב  שכטר,  הרב 

חיש מהר לשורשיו היהודיים.

הצלב  ברכבת  הועבר  ילדים  מאות  כמה  עם  יחד 

האדום להחלמה בעיירה לאנגלברג שבשוויץ. לאחר 

בעלותו  ללמוד.  הצורך  בו  גבר  החלמה  של  שנה 

ארצה התקבל על ידי הרב יעקב כ”ץ. הרב כ”ץ נודע 

כדי  בנמל  להם  ממתין  היה  הוא  לעולים;  במסירותו 

לקבל את פניהם בחום, והוא אירח את מיכאל בביתו. 

ומשום  חיים,  חפץ  לקיבוץ  מיכאל  נשלח  מכן  לאחר 

השתוקקותו ללימוד תורה הועבר ל”בתי אבות” בבני 

ברק שבחסותו של הרב כהנמן מפוניבז’.

אם הבית, הגב’ קרולין מונק, העניקה לו חום וחינוך, 

וליוותה אותו שנים רבות. 

כעשר שנים ישב והגה בתורה בישיבות גדולות, וקיבל הסמכה מרבנים נודעים וביניהם הרב ש”ך.

מיכאל ניסה בכל דרך לחפש קרובים ממשפחתו, ולאחר 

שנים מצא דוד אחד. הוא בנה משפחה נפלאה בבני ברק.

לעזרת  מקדיש  הוא  קרובים  בחיפוש  שרכש  המידע  את 

במרכז  וזאת  משפחתם,  על  מידע  המחפשים  ניצולים 

המיוחד למידע שהקים בבני ברק. גם בדרך זו הוא ממלא 

את צוואת אביו “לעשות טוב ליהודים”. 

את קורות חייו הוא מספר כשחיוך על שפתיו. “העצב קיים, אך הגחלת מנצחת”, הוא אומר. אין 

הדבר מפליא, שהרי לספרו קרא “חצי הכוס המלאה”.

מיכאל היה אורח המכללה. הוא סיפר את סיפורו המרגש בפני התלמידות, באירוע מיוחד לציון 

עשרה בטבת. מאות בנות היטו אוזן ולב לכל מילה שיצאה מפיו, יהודי שאמונתו פורצת מליבו, 

פעיל למען הציבור ואופטימי, כפי שמעידה גם הכותרת שנתן לספרו.

באותם רגעים הוא נזכר גם במילים 

האחרונות של אבא: “זכור מי אתה 

ותעשה טוב לעם ישראל”. מילים 

אלו הפכו לכוח מניע בחייו.

הזיכרון החי

לזכרה של פרופ’ יפה אליאך ז”ל 
שנת תש”ס, על בימת בית הכנסת במכללה ניצבת מרצה, ומן המשפט הראשון היא 

כובשת את הנוכחות.

יפה אליאך, מלאת חיוניות ועוצמה, כושר דיבור מופלא וחיוך שאינו מש משפתיה, 

מדברת בעיניים בורקות על עיירתה איישישוק, והעיירה אינה עוד רק שם על המפה. בני העיירה 

ולבסוף  חיים,  ומראות  תמונות  וקוריוזים,  סיפורים  המכללה;  באולם  בינותינו  ומהלכים  קמים 

הכיליון האכזרי – קורמים עור וגידים.

יפה אליאך ז”ל הייתה ידידת המרכז ללימודי השואה, ובשמחה נאותה להתפנות מעיסוקיה הרבים 

ולבוא אלינו. תכננו יחד המשך של פעילות משותפת, אך לצערנו מחלתה קטעה את התוכניות באחת.

ילדה ניצולת שואה הייתה יפה, שרידת העיירה איישישוק שבליטא, עיירה ששכנה 

סמוך לראדין, וחיו בה כארבעת אלפים יהודים. ילדת מסתור ששרדה את הטבח 

הנורא שעשו הנאצים בעיירתה יום לאחר ראש השנה תש”ב, סתיו 1941. יפה 

זוננסון )שם משפחתה המקורי(, יחד עם אמה ואחיה הקטן, התחבאה בבור, ובו 

הרבתה להתפלל: “אני רוצה להיות ילדה רגילה בארץ ישראל”.

הם יצאו מהבור לאחר השחרור, אך אז נרצחו אמה ואחיה לעיניה בידי אנטישמים 

מקומיים. אביה גורש לסיביר, ועמו התראתה רק כעשר שנים לאחר מכן. היא זכרה 

כל חייה את המשפט האחרון ששמעה מפי אביה הי”ד: “יפה, תזכרי את 

הכול, ראית את אשר קרה לאימא ולהרבה יהודים, אבל אנחנו מוכרחים 

לבחור בחיים”. המשפט האחרון היה המוטו של חייה.

יפה הייתה חלוצה בחקר השואה ובהנצחתה בתחומים אחדים.

זאת  עשתה  יפה  בשואה.  החסידיים  החיים  בהחייאת  ראשית, 

על  חסידיים  “סיפורים  המופלא  הסיפורים  קובץ  באמצעות 

השואה”. 

שנית, במחקר ראשוני על אמונה וקיום מצוות בתקופת השואה, 

במחקרה על שמירת מצוות במחנות הריכוז.

היחיד  של  דמותו  בהחייאת  זמנה  את  הקדימה  היא  שלישית, 

ספר הזיכרונות שכתב מיכאל אוריך

המרכז ללימודי השואה  | 1819
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הגדול  התמונות  באוסף  וזאת  העיירה,  של  ודמותה 

שאספה על בני העיירה, אוסף המהווה כיום את מגדל 

בוושינגטון.  השואה  במוזאון  העיירה  של  התמונות 

את מחקרה על העיירה הוציאה גם בספר. 

מה מיוחד באוסף זה? יפה הצליחה להפוך את בני העיירה לנוכחים מולנו, מביטים 

בנו, חושבים עמנו, מחייכים ושואפים, חולמים ומתאכזבים, עליזים ועצובים. יש בהם 

צעירים וזקנים, דתיים ושאינם כאלו. הם מנציחים את פניו של הפרט, וביחד מהווים 

אנדרטה יוצאת דופן לעיירה שוקקת חיים.

החייאת פניה של העיירה באה לידי ביטוי גם במבצע יוצא דופן שארגנה: מסע של 

שרידי העיירה בחזרה לאיישישוק, והנצחת העיירה בסרט מרתק.

יפה תכננה להקים בישראל שחזור של העיירה היהודית שישמש מוקד לימודים לדור 

הצעיר, אך גם תוכניתה זו נקטעה בִאיבה בשל מחלתה.

פרופ’ יפה אליאך היא דמות שהיוותה השראה לחשיבה ולפעילות מגוונת במרכז 

ללימודי השואה במכללה. פטירתה קשה לכולנו. אנו משתתפים באבלה של בתה, 

ד”ר סמדר רוזנצוויג, תלמידת המכללה לשעבר, וכל המשפחה. יהי זכרה ברוך.

אסתר פרבשטין, בכנס לזכרה ב”יד ושם” •

מחדשים ומתחדשים
ספר חדש: “ערבים זה לזה” – יהודים לעזרת יהודים בשואה

יפה התחבאה בבור, ובו הרבתה 

להתפלל: “אני רוצה להיות ילדה 

רגילה בארץ ישראל”.

מפעלה של פרופ’ יפה אליאך 
במוזאון השואה בוושינגטון

יפה ערב המלחמה בעיירתה איישישוק 
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אולם לתכונה זו משמעות רחבה 

כאשר נכללו בה מצוות שונות של בין 

אדם לחברו המבטאות את שלושת 

המישורים – אהבה, אחריות ועוצמה 

שמעניקה הערבות ההדדית. 

הספר “ערבים זה לזה” ראה אור בשתי מהדורות – מהדורה לציבור הרחב 

ומהדורה מיוחדת לחידון מורשת השואה תשע”ז.

פרקי הספר נותנים ביטוי לעוצמתה, לרבגוניותה ולמשמעותה של הערבות 

ההדדית המיוחדת בעם ישראל, כפי שנכתב גם במאמר הפתיחה:

עם של גומלי חסדים  

“ַעם של גומלי חסדים” – כינוי זה דבק בעם ישראל מֶקדם, ותוקפו לא פג במרוצת 

הדורות. זהו גם אחד הסימנים שנתנו חז”ל לעמנו: “שלושה סימנים יש באומה זו, 

הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים” )יבמות עט(.

מי מִאתנו לא חש פעימות לב כאשר נפגע יהודי אי שם בעולם, כאשר יהודי ערירי מובא למנוחות 

ואנו נקראים ללוותו, או כאשר מבקשים שנצטרף לחתונה כדי לשמח חתן וכלה, ולהבדיל – כאשר 

פיגוע רצחני הורס את חייה של משפחה, גם אם אינה מּוכרת לנו. רגלינו וִלבנו נושאים אותנו אל 

המקום שבו אחינו זקוקים לנו. ארגוני גמ”חים הולכים ומתרחבים, וגם במקומות נידחים יודע כל 

אחד מעמנו כי אין יהודי בודד בעולמו.

שעבר  מכונן  ערך  היא  חסדים  גמילות 

בעם היהודי מדור לדור. ראשיתו באברהם 

אבינו, עליו נאמר: “תיתן... חסד לאברהם”. 

דלתו של אברהם אבינו הייתה פתוחה לכל 

זכה  שנתן  האישית  ובדוגמה  עולם,  באי 

השכינה,  כפני  תחת  אנשים  להכניס  גם 

ותכונה זו הונחלה לצאצאיו. 

יהודי  בין  הטבעי  הקשר  את  המשילו  חז”ל 

לזולתו בעזרת דימויים אחדים, שכל אחד מהם 

משקף רובד מסוים בקשר הייחודי הזה:

תני חזקיה: “שה פזורה ישראל” )ירמיהו 

זה  שה  מה  לשה,  ישראל  נמשלו  נ(. 

לוקה על ראשו או באחד מאיבריו – וכל 

איבריו מרגישין, כך הן ישראל: אחד מהן 

חוטא וכולן מרגישין.

תני רשב”י: משל לבני אדם שהיו יושבין בספינה. נטל אחד מהן מקדח והתחיל 

קודח תחתיו. אמרו לו חבריו: מה אתה יושב ועושה? אמר להם מה אכפת לכם? לא 

תחתיי אני קודח? אמרו לו, והרי שהמים עולין ומציפין עלינו את הספינה. 

)מדרש רבה ויקרא, פרשה ד פסקה ו(

“אתם ניצבים” – אימתי? כשתהיו אגודה אחת “היום כולכם”. בנוהג שבעולם אדם נוטל 

אגודה אחת של קנים בבת אחת, שמא יכול לשברם? ואילו אחת-אחת, אפילו תינוק 

יכול לשברם. וכן אתה מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו אגודה אחת. 

)ילקוט שמעוני דברים, פרק כט רמז תתקמ(

במדרש הראשון ַעם ישראל משול לגוף אחד )משל השה(, כאשר איבר אחד נפגע – כל הגוף 

חולה. במדרש השני ַעם ישראל משול לספינה הנוסעת בין גלים וסערות – אם אחד הנוסעים 

יפער חור בספינה, הוא יסכן את כל הנוסעים. ובמדרש השלישי משול ַעם ישראל לקבוצת 

קנים, שכל אחד לעצמו עשוי להישבר, אך קשה לשבור קנים הקשורים יחד וצמודים זה לזה. 

יהודי  יהודי לכל  הדימוי לשה מדגיש את הקשר הפנימי, הדאגה, האהבה, האמפטיה של 

אחר בסבלו ובשמחותיו. הדימוי לספינה מדגיש את האחריות הפיזית והרוחנית לשלומו של 

כל יהודי. והדימוי השלישי מדגיש את העוצמה שמעניק הקשר לכל יהודי, והוא סוד קיומנו 

הפרטי והכללי. 

במקורה קשורה הערבות ההדדית לתחום המצוות: “כל ישראל ערבים זה 

לזה. כל אדם מישראל אחראי לקיום המצוות אף על ידי זולתו מישראל, 

ידי  להוציאם  אחרים,  על  המוטלות  במצוות  אף  בעצמו  כמחויב  ונחשב 

ישראל  “כל  )אנציקלופדיה תלמודית, כרך כח,  ובמצוות”  חובה בברכות 

ערבים זה לזה”(. אולם לתכונה זו משמעות רחבה כאשר נכללו בה מצוות 

– אהבה,  בין אדם לחברו המבטאות את שלושת המישורים  שונות של 

אחריות ועוצמה שמעניקה הערבות ההדדית. 

משחר קיום הקהילות היהודיות ובמיוחד בגלות, התפתחה הערבות הדדית לא רק לעניינו של 

הפרט, אלא לכינון עזרה הדדית ותמיכה של הציבור בפרט שנזקק לעזרה. בקהילות היהודיות 

באשר הן התפתחו מיזמים של גמילות חסדים במגוון תחומים.

חיים אלו נקטעו בהשמדה האיומה של קהילות ישראל באירופה. אולם, גם תוך כדי הסבל בגטאות 

ובמחנות, התגלה אופיים של ישראל, ורבו מעשי החסד והמסירות ההדדית של יושביהן.
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ערבות הדדית בעת השואה

בשבתות  ומסר  מפיאסצ’נה,  האדמו”ר  שפירא,  קלונימוס  קלמן  רבי  חי  ורשה  בגטו 

דרשות חסידיות בפני החסידים שהסתופפו בִצלו. דרשותיו שנשתמרו בכתב הן התעודה 

החסידית האחרונה על אדמת פולין, מקום שבו פעמו חיי תורה וחסידות יותר ממאתיים שנה.

בקיץ תש”א )1941( פנה הרבי ליהודי הגטו ואמר:

בשעת צרה ליעקב... האיש מתרגל יותר להרגיש את עצמו, כי האם אפשר שיכו לו לאיש 

במרום  לעורר  כדי  והנה,  בשבילו...  נמוך  במצב  עבודה  היא  ועבודתו  כאב...  ירגיש  ולא 

רחמים על ישראל, ולהמתיק את הדינין, צריכים לעורר בקרבנו רחמנות על ישראל זולתו. 

שמעוררין  עצמה  הרחמנות  רק  להם,  ליתן  שיכולים  מה  כל  ליתן  שצריכין  ]ב[לבד  לא 

בקרבנו על ישראל פועלת במרום. צריכים שלא להתרגל בצרות ישראל. 

)האדמו”ר מפיאסצ’נה, אש קודש, פרשת חוקת תש”א(

מתוך קריאתו שלא לאבד את הרגישות לזולת, ניכר כי הרבי חשש משתי תופעות שאיימו 

על קיומה של ערבות הדדית בעת השואה:

האחת, התרכזות האדם בסבלו האישי – ברעב, בחולי, באובדן בני משפחה, ובסבל היום-יומי.

בגטו.  יום-יומית  תופעה  ובמוות  בסבל  לראות  ֶהרגל  מתוך  שנבעה  האדישות  השנייה, 

היום.  גם  לנו  ומשמעותית  זוהי אמירה מכוננת  ישראל”,  בצרות  “צריכים שלא להתרגל 

לזולת:  העזרה  של  העמוק  הפנימי  השורש  את  והסביר  בכך,  הסתפק  לא  הרבי  אך 

“רחמנות עצמה שמעוררין בקרבנו על ישראל פועלת במרום”. כלומר, כוחם של הרחמים 

המתעוררים למטה – איש לרעהו, לעורר רחמים גם למעלה – על כלל ישראל.

שתי התופעות שעליהן הצביע הרבי מפיאסצ’נה מאפיינות את הקושי העצום ואת האתגר 

הגדול שהתקיימו בו זמנית בקיום הערבות ההדדית בין היהודים תחת השלטון הנאצי. 

מדיניותם  שהקצינה  ככל  והחמיר  הלך  וכפרט,  כמשפחה  כציבור,  היהודים  של  מצבם 

האנטישמית הגזענית. המאבק היה לא רק על החיים הפיזיים, אלא גם על ערכי החיים, 

והגיע לשיאו במחנות הריכוז ובמחנות ההשמדה, שם האתגר הגדול היה הישרדות פיזית 

העזרה  של  האפשרויות  בבד,  בד  היהודיים.  בערכים  ודביקות  האדם  צלם  שמירת  וגם 

ליהודים הלכו והצטמצמו, והסיכון לעשות כן הלך וגבר.

לפיכך, פעילויות הסעד וההצלה בשואה אינן עשויות מקשה אחת, אלא תלויות במצבים 

ובתנאים המשתנים. 

לכאורה, המושג “ערבות הדדית” נשמע בלתי אפשרי, כאשר באופן טבעי המאבק הוא 

על החיים עצמם ועל הישרדותם של בני המשפחה הקרובה. יתר על כך, המושג “חייך 

קודמים”, אף הוא ערך יהודי עתיק יומין שנעשה בימי השואה מוחשי ויום-יומי, מעורר את 

השאלה אם בתנאים אלו אפשר לצפות שהאדם יחשוב על זולתו. ואכן, היו שהתמודדו 

לזולת. הפליאה היא  יכלו להתפנות לעזרה  ולא  בקושי עם המאבק לשמור על חייהם, 

בתנאים  ואפילו  אותם,  לסובבים  גם  ומעשית  רגשית  פתוח  היה  שִלבם  יהודים  לגבי 

הקשים ביותר.

משה פלינקר, נער צעיר מהולנד שמצא מסתור בבלגיה, תיאר ביומנו 

בשנת 1941 את רגשותיו כלפי בני עמו הסובלים בפולין: 

כעת שעל היהודים באות צרות על צרות, יש למשפחתנו כעין מנוחה... 
אבל אינני מוצא בִלבי כלל וכלל סיפוק לנפשי. בכל רגע ורגע אומר אני 
לעצמי: אתה כאן, ואחיך בצרה כה גדולה. וכשאני מתחיל רק לשמוע 
ִלבי חפץ עד אין סוף ללכת לאחיי, לבני  דברים כאלה, אז מתמלא 
עמי, ]להיות ִאתם[ בכל הצרות... איזה חשק בלתי סופי להשתתף עם 

אחיי בכל מה שעובר עליהם...
משלוש  סעודותיי  את מספר  המעטתי  יותר  עוד  ואולי  שבועות  שני  כבר 
לאחת ליום... אולי הדבר הוא מפני שאני יושב כאן במנוחה ובשקט, 
ואחיי הם במקום עבודה, במקום פירעון, במצב שה’ לבדו יודע איך 
היא  נחמדה  וכמה  ישראל,  עמי  אצלי,  הוא  אהוב  כמה  הוא...  גרוע 

ארצי ארץ ישראל. 

)משה פלינקר, הנער משה, עמ’ 57, 73(
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יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע”ז
יום הזיכרון לשואה ולגבורה במרכז ללימודי השואה הונצח בכמה אירועים חשובים: 

• “ערבים זה לזה” – אירוע הגמר של חידון מורשת השואה לתלמידי החמ”ד.

• כנס לתלמידות המכללה.

• “שואה ושורשים מזווית אחרת” – הצגת התערוכה “ויקישטעטל”.

• “ממעמקים קראתיך” – תערוכה פעילה של תלמידות בתוכנית רג”ב.

חידון מורשת השואה

“ערבים זה לזה” – יהודים לעזרת יהודים בשואה

ביום הזיכרון לשואה התקיים אירוע הגמר של חידון מורשת השואה בהפקת המרכז ללימודי 

השואה במכללה ירושלים ובשיתוף החמ”ד.

האירוע התקיים במרכז ז’ראר בכר בירושלים, באולם שבו התקיים משפט אייכמן. 

בחידון השתתפו הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל, ד”ר אברהם ליפשיץ, ראש 

ִמנהל החמ”ד, ח”כ שולי מועלם, אנשי חינוך, ניצולי שואה ועוד.

עמד  החידון  נושא  בחמ”ד.  ט–יב  מכיתות  ותלמידות  תלמידים  חלק  לקחו  בחידון 

השנה בסימן “ערבים זה לזה” – היחלצות יהודים לעזרת יהודים בשואה.

לקראת החידון נכתב ספר מיוחד הסוקר את ערכי הערבות והחסד שמתקיימים בעם היהודי 

דרך מגוון רחב של נושאים, כמו פעילות הסעד וההצלה בגטאות, וילנה כתחנת הצלה ותנועות 

אשר  הקטנים”  “המצילים  הילדים  לנושא  ניתן  מיוחד  דגש  וסעד.  בעזרה  ופעילותן  הנוער 

במקרים רבים הפכו להיות המפרנסים העיקריים במשפחתם ונשאו עול כבד בגבורה.

הנבחנים הפתיעו את הקהל בידע המפורט שרכשו, ותוכני השאלות יצרו תחושה 

מרגשת של חיבור לערכים המיוחדים לעם ישראל.

פרופ’ יעקב כץ, נשיא המכללה ירושלים, ציין כי “אנו מצווים לזכור ולהנחיל 

הולך  השואה  ניצולי  שדור  בעת  במיוחד  הצעיר  לדור  השואה  זיכרון  את 

ומתמעט. מי שאינו זוכר מאבד את דרכו ובסוף את זהותו”.

תזכורת - מבט לאחור

למעלה: כבוד לניצולי השואה- גב’ שרה ביינהורן, מר יוסף קליינמן.  למטה: המתמודדים בחידון הבנים
מימין: הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו שליט”א 
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הזוכים בחידון הבנים:

במקום הראשון: שיר חדש חוטר, מישיבת “שומריה” חבל לכיש.

במקום השני: אביעד קורנגוט, מישיבת “תורה ומדע” ירושלים.

במקום השלישי: אלקנה פרידמן, מישיבת “בני צבי” בית אל.

הזוכות בחידון הבנות:

במקום הראשון: מוריה הרשקוביץ, מאולפנת אמי”ת חיפה.

במקום השני: רוני פרוינד, מאולפנת “דרכי נועם” פתח תקווה.

במקום השלישי: נעמה פורת, מאולפנת “צביה” חיפה.

2829



המרכז ללימודי השואה  ||  המרכז ללימודי השואה

ב”ה 
לכבוד המרכז ללימודי השואה

 שלום רב לכם, ותודה רבה על הזכות שנתתם לי להשתתף בחידון שכזה.
...כאשר התחיל החידון ועלינו לבמה, התרגשתי: “הנה זה מתחיל – הדבר שלמדנו אליו כה הרבה קורה” )אם כי צריך להדגיש 
שהלימוד הגדול לא היה למען החידון, אלא למען “זכור ימות עולם”. החידון היה פרס ממריץ(. התיישבנו במקומות, והרגשתי 

רגוע. “זו רק חוויה בחיים”, עודדתי את עצמי, “בין אם תזכה ובין אם לאו יש לך הרבה מידע חשוב וקדוש”.
...כאשר הגיע תורי נשאלתי על יאנוש קורצ’ק. יאנוש קורצ’ק הוא בשבילי דמות מרטיטת לב בעוצמת הגבורה שבה 
ניחן. גם ביום ההכנה המקדים סיפרתי עליו, וגם ברדיו, כאשר עליתי לשידור כיומיים לפני החידון, הזכרתי את 

יאנוש קורצ’ק הי”ד ומאתיים בניו...
השאלה השנייה עברה גם היא בשלום, ברוך השם. ירדנו מהבמה. בינתיים שר ישי ריבו... כאשר קראו בשמי, שמחתי 
שהנה מתגשם חלומי, אם כי הרהרתי בדברי הר”מ, הרב בני מאיר, שהדגיש לי לזכור שיש כאלו שאינם עולים, ועל 

כן עליי להשתתף בצער שלהם אף כאשר אני עולה. 
אולי זה נשמע פיוטי מדי, אך בין המתמודדים עברה דממה עצורה עת הכריז יקי מנדלסון בצורה איטית ודרמטית 
את שמות המנצחים. הגיע תור המקום הראשון: “שיר חדש חוטר מישיבת שומריה”. הקלה עברה בי: צלחתי את חלקו 
הראשון של המסע. אולי כעת אתחיל יותר להאמין בעצמי וביכולותיי. תמונות... חיוכים... סבי מצד אמא וסבי מצד 
אבא עלו יחד עם אבי ואחיי הקטנים. סבי מצד אבא הינו אדם מאופק, התרגשתי מאוד לראות את התרגשותו, 

ושמחתי שיכולתי להביא לו ולסבתי נחת.
בישיבה התקבלתי בחום. לאחר תפילת ערבית אחד התלמידים ביקש שקט והקריא פסקה מספר של הרב אבינר על השואה. 

כשסיים העניק לי אותו בצירוף הקדשה כתובה מהרב נתנאל, ראש הישיבה היקר, שלא הרגיש טוב באותם ימים. 
ולסיום הריני להודות לקב”ה שזיכה אותי להתמודד ולזכות בחידון על נושא כאוב, אך חשוב ומרגש. 

תודה רבה לכולכם, אין מילים בפי.

ישי ריבו מרגש את הקהל בשירתו

שיר חדש חוטר, הזוכה במקום הראשון בחידון:
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כנס יום השואה תשע”ז לתלמידות המכללה

ביום השואה התקיים כנס מיוחד לתלמידות המכללה מכל החוגים.

בעקבות הספר “נגה באפלה – על שואה ואצילות נפש” הובא סיפורה של תינוקת יהודייה מהולנד שהוסתרה על ידי 

מצילה הולנדית חסידת אומות העולם. 

גב’ בת עמי מלניק, כותבת הספר, סיפרה את הסיפור המיוחד. כאשר סיימה את הרצאתה נכונה לקהל הפתעה: 

ה”תינוקת”, גב’ רבקה כהנא, עלתה לבמה, העלתה מזיכרונותיה מימי ילדותה וסיפרה על המשך הקשר עם המצילה 

עד מותה.

סיפורו של הפרט יוצר תמיד קשר רגשי לאירוע הנורא של השואה, וכאשר מדובר על ילדת מסתור – ההתרגשות 

גדולה עוד יותר. הדינמיקה בין ילדת המסתור לכותבת הספר יצרו חוויה מיוחדת במינה לתלמידות המכללה, והעלו 

מחשבות על היכולת להציג את אירועי השואה גם לדור הצעיר – בדרכים מגוונות.

 למעלה: קהל תלמידות המכללה
מימין: בת עמי מלניק

משמאל: רבקה כהנא – ילדת מסתור מהולנד
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“שואה ושורשים מזווית אחרת” – מיזם “ויקישטעטל”

מזווית  ושורשים  “שואה   – במכללה  חדש”  “אופק  של  חדשני  בקורס 

– נערך השנה פרויקט  אחרת: למידה משמעותית עם הפנים לקהילה” 

מיוחד בנושא קהילות ישראל.

יהודיות  קהילות  על  ערכים  ב”ויקיפדיה”  להעלות  הייתה  המיזם  מטרת 

שנכחדו בשואה, ולהעניק להן על ידי זאת זיכרון, שם ופנים בהיקף עולמי. 

ריכזה את הקורס והובילה את המיזם: ד”ר תהילה הרץ.

בקורס השתתפו מורות בפועל במסגרת השתלמות מורים. 

משתתפות הקורס כתבו את הערכים לאחר שעברו בקורס תהליך מורכב. הן רכשו מגוון כלים מקצועיים 

וחדשניים בחקר עצמאי של ההיסטוריה, בדגש על חקר המשפחה והקהילה )כגון גניאולוגיה, איתור מידע 

בסביבת הלומד וכדומה(; לצד זאת הושם דגש על פיתוח אסטרטגיות חשיבה היסטוריות ועל שימוש נכון 

ומושכל במקורות המידע ההיסטוריים. לשם כך הוקדשו מפגשים להיכרות עם מקורות המידע השונים 

העומדים לרשותו של חוקר ההיסטוריה ועם הדרכים להשתמש בהם בצורה נכונה )כמסמכים, תצלומים, 

חפצים, סרטי תיעוד, יצירות אמנות וכדומה(.

במהלך הקורס בחרה כל משתלמת את אחת מקהילות המוצא של משפחתה וחקרה לעומק את תולדות 

הקהילה ואת ההווי היהודי המיוחד שהיה בה, תוך שאיפה להחיות ככל האפשר את הזיכרון על ידי שימוש 

בכלים שנרכשו בקורס. 

דרך המיזם מועלות לזיכרון הציבורי גם קהילות קטנות ועלומות שכמעט לא ידוע עליהן דבר.

נראה כי “ויקיפדיה” היא המקום המתאים ביותר לעשות זאת. כקהילה שיתופית שבה כל אדם יכול לתרום מן 

הידע שלו, ניתן להעלות בה בקלות מידע חיוני, תמונות ומסמכים הנוגעים לתולדות קהילת המוצא.

לקראת יום השואה נערך כנס ובו הוצג המיזם.

את הכנס פתחה ד”ר סימה גרינברג-לוי, מנהלת פיתוח מקצועי אופק חדש 7-9.

הרבנית אסתר פרבשטין שמה את הדגש על “המורה – שליח הזיכרון”,

וגב’ חווה טורץ מגנזך קידוש השם דיברה על “קידוש החיים וקדושת החיים בימי השואה”.

לאחר מכן הוצגו תוצרי המיזם “ויקישטעטל” והסיפורים שמאחוריו, בהנחייתה של מלוות הקורס ומובילת המיזם 

גב’ תהילה הרץ. 

מחדרי הסרטים בתערוכה 

מבקרים בתערוכה שהתקיימה בספרייה החדשה של המכללהמשתלמות הקורס בהצגת מוצגי ה”ויקישטעטל” בתערוכה
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“שישים שניות על הערך” | בשמת זלוטניק
מדוע בחרתי לכתוב על קהילת יהודי ביאליסטוק 

קהילת יהודי ביאליסטוק היא הקרקע שעליה נטעו והשרישו את שורשיהם מעגלי המשפחה שאליה אני שייכת.

הסבים של אבי מצד אימו ובני משפחה נוספים הם ילידי ביאליסטוק שבפולין. רובם נספו בשואה, ולכן בחרתי 

לכתוב דווקא על קהילה זו.

בשנים האחרונות גברו בי הסקרנות והרצון להכיר, לדעת, לחפש בשורשי המשפחה, ולהתחקות אחר קרוביי 

שמעולם לא הכרתי ומעולם לא ראיתי את קלסתר פניהם.

אינפורמציה  לקבל  לחקור,  כיצד  והמיומנויות  הכלים  את  מקבלת  אני  שבו  לקורס  לחבור  מזלי  התמזל  והנה 

ולהתעמק ברבדים שעד היום נמנעתי מלעסוק בהם וטרם הספקתי להכיר.

התהליך והשגת פרטי המידע

דיוקנם של סבי  ולו קצה חוט, מלבד  לי  אין  ושאלות. מהיכן מתחילים?  בי חששות רבים  בראשית הדרך עלו 

וסבתי – הוריו של אבי, היחידים שהצליחו לעלות לארץ לפני המלחמה –הניבטים אליי מתוך תמונה ששולטים בה 

גווני הצבע החום והמעידים בבירור על המרחק הרב בשנים שבו צולמה התמונה, וכן זוג פמוטים מנחושת, עדות 

אותה  וששימשו  איתה  הביאה  השלום  עליה  שסבתי  ויחידה  אחרונה 

בכל ערב שבת בהדלקת נרות הקודש.

ומכאן התקבלה ההחלטה להתחיל בחיפוש מקיף.

באינטרנט,  לאתרים  נכנסנו  ואני  הוויקיפדי  הערך  לכתיבת  שותפתי 

מידע,  לדלות מהם  וניסינו  לבני משפחה  קראנו מאמרים, התקשרנו 

ואף קנינו ספר שסוקר את חיי הקהילה. העלינו את המידע שאספנו 

הוואטסאפ הודעה: “מחפשות  ובמקביל שלחנו בקבוצות  על הכתב, 

משפחותיהם  בני  ו/או  ניצולים  ע”י  שצולמו  אותנטיות  תמונות 

היהודית  הקהילה  חיי  את  המתעדות  לאחריה  ו/או  השואה  בתקופת 

בביאליסטוק”. נענינו בחיוב, קיבלנו תמונות!

ישנה  ביהוד,  שבארץ,  לעובדה  החיפושים  במהלך  נחשפנו  כן  כמו 

שכונה – קרית ביאליסטוק שמה, ובה היכל הנצחה. נסענו לשם, תיעדנו 

יהודי  של  האימה  רגעי  את  המתארים  ותמונה  חפץ  כל  במצלמתנו 

ביאליסטוק על אדמת העיר ומשמשים עדות אילמת, קרה וכואבת.

הרווח בעקבות תהליך כתיבת הערך

בעקבות תהליך החשיפה למידע שהיה נסתר מעינינו עד כה הצלחנו, 

ולו כטיפה בים, לחקור, לתעד ולהנציח בדרכנו שלנו את קהילת יהודי 

סופית  אין  בהתרגשות  מלווה  דופן,  יוצאת  חוויה  חווינו  ביאליסטוק. 

ששולחת חיצים רבים של תהיות ושאלות שעדיין אין לנו תשובות עליהן. 

אנו רואות בפרויקט שליחות גדולה, ושמחות שעלה בידנו להעלות את 

זכר קהילת ביאליסטוק לתודעה של קוראי ה”ויקיפדיה” למזכרת עד. ומי יודע, אולי מבין כל המצולמים בתמונות 

שקיבלנו ישנם גם מבני המשפחה של סבתא שלי שברובה קיפחו את חייהם? אולי גם אצליח למצוא בני משפחה 

בני הדור השני או השלישי וליצור עמם קשר?

בשמת זלוטניק וענת שבו –
יוצרות הערך על קהילת ביאליסטוק

קרית ביאליסטוק ביהוד, וחדר ההנצחה
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רגעים מרגשים ב”ויקישטעטל”

בכנס “ויקישטעטל” שהתקיים ביום השואה הציגו המורות המשתלמות בקורס את הערך 

שיצרו העוסק בגורל קהילת בנגאזי בשואה. אף על פי שלא היה להן קשר משפחתי עם 

הקהילה הזו, הן נקשרו אליה בקשר חברתי מסוים ובחרו לחקור אותה. המשתלמות שיתפו 

את הנוכחים בתהליך מרגש ומשמעותי שעבר עליהן כאשר ביקרו במושב אלישמע, שבו 

מתגוררים ניצולים מבנגאזי. לאחר הרצאתן קמה אחת המשתתפות וסיפרה בהתרגשות 

מנענעים  היו  והם  בשואה,  בעצמו  שהיה  ולאחיה  לה  מספר  היה  הוא  מבנגאזי.  שאביה 

בתערוכה  הקהילה  שהוצגה  לאחר  כעת,  רק  בשואה”...  בדיוק  “לא  וחושבים:  בראשם 

וסופר סיפורה, הבינה מה עבר על אביה ועל משפחתו וקהילתו. תוך כדי ההרצאה שלחה 

את  להבין  כדי  ב”ויקיפדיה”,  החדש  לערך  להיכנס  להם  והציעה  האחים  לכל  וואטסאפ 

את  שהראתה  וסיפרה  אחרת  משתתפת  קמה  מכן  לאחר  מיד  שלהם.  המשפחתי  הרקע 

את  לראשונה  והבין  ובכה,  התרגש  הוא  מבנגאזי,  כילד  שעלה  לחמיה,  כתבו  שהן  הערך 

קורותיה של הקהילה שממנה בא. 

ברגע מרגש זה חשו המשתלמות כי חלומן התגשם – התחקיר, העמל, ההשקעה של לב 

וזמן – העלו פרי. גורל יהודי צפון אפריקה בתקופת השואה הונצח בכבוד הראוי לו.

בו תמונה  ויסבאדן: מופיעה  יהודי  היה סיפורו של הערך על קהילת  נוסף  סיפור מרגש 

לפני  נשואה  הייתה  לאביה,  יחידה  בת  מלבינה,  דקס.  מלבינה  בשם  צעירה  עלמה  של 

המלחמה, ואם לילד. האב שרד את התופת וביקש מאימה של המשתלמת “לעשות משהו” 

עם התמונה, הזיכרון האחרון של בתו. בזכות העבודה על הערך “יהודי ויסבאדן” העמידה 

המשתלמת עד זיכרון לאותה עלמה כמעט אלמונית.

הצגת קהילות יהודי בנגאזי וויסבאדן בתערוכה, 
ותמונתה של העלמה מלבינה דקס הי”ד
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“ממעמקים קראתיך” 
התפילה בתקופת השואה / תערוכה פעילה 

קולה של התפילה – שפת האמונה – לא נדם בתקופת השואה.

בכל מקום שהיו בו יהודים: בגטאות, במחנות, ביערות, במחבוא ובצעדות המוות, אנו מוצאים עדויות 

רבות על תפילות.

מה היו הקשיים שעמדו בפני היהודי המתפלל?

מה העניקה התפילה ליהודים בתקופת השואה?

כיצד השפיעה מציאות החיים על תוכני התפילה וסדריה?

תערוכה  של  במרכזה  עומדות  ואחרות  אלו  שאלות 

באותה  התפילה  של  שונים  בהיבטים  הנוגעת  פעילה 

כביטוי  כהמשכיות,  כאתגר,  כעוגן,  התפילה  עת: 

לערבות הדדית, ומעל הכול – כשיח האדם עם קונו גם 

בתקופות של הסתר, בבחינת “ואמונתך בלילות”.

תלמידות  של  עמלן  פרי  היא  הפעילה  התערוכה 

התוכנית למצוינות במסגרת קורס משותף של תוכנית 

רג”ב )ראש גדול בהוראה(, הסדנא הדידקטית והמרכז 

להוראת השואה במכללה ירושלים בשנה”ל תשע”ז.

תחנות הפעילות נבנו סביב מזמור ק”ל בתהילים:

ה’ ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי – ניגונים של תפילה 

קֹול ַּתֲחנּוָני – תפילות מיוחדות 

ִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי – שאלות ותשובות הלכתיות 

ַנְפִׁשי ַלה’ – יצירות אומנות על תפילה 

ֹׁשְמִרים ַלֹּבֶקר – חפצי תפילה שנשתמרו 

ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל – בתי כנסיות בתקופת השואה 
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לוותה  והיא  וחפצים,  סרטים  בתמונות,  עשירה  חזותית  תצוגה  הייתה  תחנה  בכל 

בפעילות לימודית מגוונת.

בתערוכה ביקרו אנשי חינוך ומאות תלמידות מאולפנות בירושלים בכיתות ז–ט, והם 

העידו על חוויה ייחודית בנושא זיכרון השואה ורגעים מעוררי השראה בנושא תפילה.

בטקס לסיום התערוכה בהנחייתה של הגב’ איקה מישר בירכו פרופסור יעקב 

והרבנית  במכללה,  רג”ב  תוכנית  ראש  מרצבך,  מרים  גב’  המכללה,  נשיא  כץ, 

אסתר פרבשטין.

– חפץ משפחתי שנכתב  “מחברות תפילה”  בפני הקהל  הציגה  לאה קלופפר  הגב’ 

בידי אביה במחנות העבודה. גב’ אתי רפלד-רוט, יוזמת ומנחת הפרויקט, סיפרה על 

התערוכה, ונציגת התלמידות תיארה את התהליך שהן עברו בתחקיר, במוזיאולוגיה, 

בהדרכת הקבוצות ובהפעלת סדנאות לאחר הצפייה בכל תחנה.

בכיוון השעון: חדר בתערוכה. באירוע סיום התערוכה.
מרים מרצבך, אתי רפלד-רוט ואיקה מישר עם בנות רג”ב בתערוכה.

4243



המרכז ללימודי השואה  | |  המרכז ללימודי השואה

 
 

תהליך מעשיר ומרומם
היום ליוויתי את תלמידותיי, שכבת ט’ באולפנת חורב, בביקור במרכז למידה שהוא גם תערוכה: “ממעמקים”, 

בנושא תפילה בשואה.
ולהיחשף  להדריך  ניתן  שבהן  פינות  בצד  אומנותית,  עבודה  חללי  בתכנון  רבה  מחשבה  הושקעה  בתערוכה 

למוצגים שונים הקשורים בנושא.
תשומת לב רבה הושקעה במגוון פעילויות, פינות דיון והקרנת קטעי מדיה. השימוש בתאורה יצר אווירה מתאימה 

לנושא – אווירה של התכנסות ורצינות.
התערוכה ופינות העבודה עוצבו ברמה גבוהה. המדריכות, סטודנטיות להוראה, היו בעלות ידע רחב, והכינו 
פעילויות שהביאו את התלמידות שלי להתבוננות ומחשבה. דרך הפעילות במרכז הלמידה נחשפו הבנות לידע 

חדש, ולראייה חדשה של הידוע להן.
רעיון יפה היה לפתוח בכינוס של כל הקבוצה ולסיים באסיף של החוויות שנרכשו במהלך הפעילות. בפורום 

של כל הקבוצה קיבלה כל תלמידה גם מזכרת מעוצבת.
התהליך היה מעשיר ומרומם! יישר כוח למי שלימד, הדריך, כיוון את הסטודנטיות בפן הדידקטי ותרם לעיצוב 

המוקפד. ותודה לסטודנטיות הנהדרות.

חזרתי מתפעלת!!
זיוה קוסופסקי, אולפנת חורב ירושלים       

קורס “בין הפטיש למגף”

 הגיגים 

שואלים אותי: האם לא מיציתם כבר את הכול? היש עוד מה לחדש?

גילויים  שנים על גבי שנים אנו עוסקים בנושא השואה, ועם זאת בכל פעם יש 

קבוצות  של  גבורה  סיפורי  העין,  מן  שנעלמו  קהילות  שנתגלו,  ויומנים  כתבים  וצפים  עולים  חדשים: 

ויחידים ועוד ועוד.

הקורס “בין הפטיש למגף” חשף בפנינו את קורות היהודים באזור שהיה עד לפני כשני עשורים חסוי 

כולו – אזור ברית המועצות לשעבר.

אליו  שהגיעו  יהודים  ושל  במקום  מושרשים  שהיו  היהודים  של  לעולמם  צוהר  לפנינו  פתח  הקורס 

ברית  שערי  לפתיחת  עד  ונמשך  הנאצים  נפילת  עם  תם  שלא  ולסבלם  והכיבוש,  המלחמה  בעקבות 

המועצות ועלייתם של רבבות יהודים לארץ.

שבקהילות  לייחודיות  ומגוון,  עשיר  יהודי  לעולם  שבחשיפה  החוויה  את  חשו  בקורס  המשתתפות 

מסוימות ולגורל המשותף שפקד את רובן. 

רושם מיוחד הותיר המפגש הבלתי אמצעי עם גיבורי המאבק לחירות, הרב יוסף מנדלביץ ואביטל שרנסקי.

בקורסים  בהשתלמויות,  חלק  שנוטלות  הנשים   – הסיפור  את  שממשיכות  לנשים  מגיעה  אני  מכאן 

ההיא  הנוראה  בתקופה  עמנו  לקורות  היום  שלנו  בחיבור  מרכזית  חוליה  בהן  רואה  אני  ובהרצאות. 

ובהנחלתם לתלמידיהן, לבניהן ולנכדיהן מתוך מבט יהודי נכון ואמיתי.

הקסם שבהמשכיות הוא שנותן לי את הכוח לקורס הבא.

שרה קפלן, מרכזת הקורס
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מסע למחוזות הזיכרון היהודי דרך סרטים

 בסמסטר ב’ נערכה השתלמות שבה נבחנו דרך סרטים נושאים מגוונים הקשורים 

לזיכרון השואה מתוך הזהות היהודית.

סרטים שצולמו בשנות ה-30 וסרטי מסע שצולמו בשנים האחרונות הכניסו את 

המשתתפות פנימה, אל העיירה וההוויה היהודית שלפני השואה. הבמאי אלי טלאל 

הציג את סרטו על העיירה סיצל ברומניה.

סרט על חיפוש זהות המשלב צילומים וקטעי ארכיון ממחנות העקורים הביא לדיון ומחקר על 

דרך  הנושא  על  במחקרו  שיתף  שלם  חיים  ד”ר  השואה.  לאחר  היהודית  הזהות  חיפוש  אודות 

מקורות כתובים ועדויות.

זיכרון  ויש בהם משום מסע אל  נושא השואה,  סרטים רבים עוסקים היום בחינוך לערכים דרך 

העבר על מנת ללמוד על ההווה. הרבנית אסתר פרבשטין ליוותה את הצפייה בהם בהרצאה על 

ערכים בהוראת השואה. 

סוגי המסעות לפולין רבים ומגוונים – מסעות משפחתיים, מסעות תלמידים, קבוצות מאורגנות 

עולות  בסרטים  צפייה  דרך  בישראל.  החברתית  הקשת  צבעי  מכל  מבקרים  של  שונים  וגוונים 

מטרותיהם השונות של המסעות לפולין, וחוויות ותובנות הנלמדות מהם.

בפרק זה הוצגו קטעי סרטים מתוך מסע חווייתי אמוני של ארבעה דורות שערכה משפחת לנדאו 

לפולין.

מקום חשוב לסרט בלימוד ובחינת הנושאים השונים ובהצפת הערכים והמשמעות, בבחינת “אינה 

דומה ראייה לשמיעה”.

איקה מישר, מרכזת הקורס

כנס קיץ תשע”ז

 אמונה בשואה, התבוננות עכשווית  

ימי כנס הקיץ מהווים אבן שואבת לכל מי שרוצה להתעדכן בחקר השואה ובהוראתה, 

לפגוש מקורות חדשים, לחוות את סיפור הניצולים ולהעמיק את ידיעותיו.

הנושא המרכזי – האמונה, אפילו בהסתרה – עורר עניין רב, ואכן הקהל שגדש את בית הכנסת היה קהל 

מכובד, מכבד ומחובר לנושא. רבים מהם בני הדור השני, ומחנכים שביקשו תשובה לעצמם ולתלמידיהם 

בנושא זה שאינו יורד מן הפרק. בלטו גם אנשי אקדמיה, וכמובן הגרעין המסור של המשתלמות המגיע 

בנאמנות לכל אירועי המרכז ללימודי השואה. הרצאות, שיח, עדויות ומסמכים, חפצים ומוסיקה ליוו 

את הימים המרגשים והמעמיקים והאירו נקודות ישנות וחדשות בהתמודדות האמונית בשואה ואחריה. 

ההרצאות אכן עמדו בסימן “ואפילו בהסתרה 

התבוננות   – בשואה  אמונה  עומד,  אני 

הדגשים,  בשני  נדון  הנושא  עכשווית”. 

חומרים  על  דיון  במצוק:  אמונה   – הראשון 

המתעדים את תקופת השואה עצמה, והשני 

– אמונה לאחר השואה, ובו הוצג מנעד רחב 

האמונה  משיקום  החל  בנושא,  נגיעות  של 

לאחר השואה ועד מסעות לפולין והתייחסות 

אמונית לשואה במהלכם. 

היו  ההרצאות  במהלך  שהוצגו  החומרים 

תפילות  במסתור,  שנכתב  יומן  מגוונים: 

שחוברו על ידי אנשים שונים במהלך השואה 

בהקשרים שונים, חפצים ותמונות שמשמרים 

וסרט  מחקרים  ספרים,  גם  וכמובן  זיכרון 

שנכתבו או נערכו לאחר השחרור.

גלדר  ון  מרכז  ראש  גרוס,  זהבית  פרופ’ 

לחקר ספרות השואה והוראתה, בית הספר 

דיון  ערכה  אילן,  בר  אוניבסיטת  לחינוך, 

מרתק על ספרו של אלי ויזל “הלילה” מתוך 
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פרספקטיבה בינלאומית. היא בחנה את השאלה מדוע ספר זה, שזכה לתהילת עולם ותורגם לשפות 

כה רבות, כמעט אינו מוכר בישראל, והציעה דרך חדשנית ומרתקת ללימוד אמונה דווקא מספר זה.

הרבנית אסתר פרבשטין הציגה יומן ובו ביטויי אמונה ותפילות שהתחברו במסתור. ביום השני ערכה 

הרבנית השוואה מעניינת בין הסרט “המריבה” לסיפורו של הסופר האידי חיים גראדה “הפולמוס שלי 

עם הירש ראסיינאי”. בהרצאתה העלתה לדיון את הקשר העדין בין יהודים שאמונתם התרופפה ערב 

השואה לאלו שטענו כי השואה היא שרופפה את אמונתם. 

זו באה לידי ביטוי  המרכז ללימודי השואה רואה את תפקידו במערכת החינוך באופן רחב. תפיסה 

בהעלאת נושא המסעות לפולין של קהלים שונים. המסעות הללו מציפים את התלמידים המשתתפים, 

ועימם את הצוות המלווה, בשאלות אמוניות לא פשוטות. הנושא נדון בהשתלמות ביחס למסעות של 

ולמסעות של סטודנטים בוגרים. הועלו תובנות מעשיות חשובות בדרך ההתייחסות  תלמידי תיכון 

למסע בקהלים השונים.

ההשתלמות הסתיימה במפגש מפעים עם שרה ואליעזר רוזנפלד, זוג ששיכל שני בנים, ששיתפו את 

הקהל במחשבותיהם וברגשותיהם תוך כדי ניגונים הנוגעים בלב.

הופעתם יצרה קשר עמוק בין אמונתם של יהודים בכל הדורות לגיבורי האמונה החיים בתוכנו, ומכוחם 

– פריטי משפיעים עלינו כוח ואמונה. ואמונה  “חפץ, אמת  ושם, הציגה בהרצאתה המרתקת  מיד  גליל,  נעמה  גב’ 

זיכרון מתקופת השואה” מוצגים שנמצאים במוזאון יד ושם, ואת הסיפור שהם מייצגים:

מוצגים אלו ליוו את אברהם הלמן בגטו טרזין.

אברהם-אדולף הלמן נולד בלנציצה, פולין, בשנת 1892, ונישא לשרלוטה לבית וולמוט ב-1918. הזוג 

התיישב בניקולסבורג )היום מיקולוב( שבצ’כיה, שם כיהן אברהם כחזן הראשי ונמנה עם מייסדי המוזאון 

היהודי של בוהמיה ומורביה בעיר. לזוג הלמן נולדו שלושה ילדים: מרדכי )מקס(, יליד 1919, לילי, ילידת 

1921 ואדית )רינה(, ילידת 1923.

שמו של אברהם הלמן נודע לנו לראשונה דרך עותק של לוח שנה לשנת 1944 מגטו טרזין, שהיה שמור 

בטכניקת  לוח השנה עשוי  ושם.  יד  מוסד  עוד משנותיו הראשונות של  המוזאון  באוסף החפצים של 

זה.  לוח  של  נוספים  עותקים  שמורים  ושם  יד  בארכיון  ואמנם  את שכפולו,  שמש” שאפשרה  “העתק 

בחזית הלוח איורים של המזלות, שמות החודשים בעברית וכותרת, ובגב הלוח – איור של פנים בית 

כנסת. בתוכו ישנם איורים נוספים.

האיור של פנים בית כנסת הוא ציור בצבע ובתחתיתו כתוב “כל המקום אשר גלו, שכינה עמהם” 

]תלמוד ירושלמי תענית א, א[, ומתחתיו כיתוב בכתב יד: “בית הכנסת – סודעטען קאסרנע”.

שופר ששימש את אברהם הלמן בימים הנוראים בגטו טרזין 

מגילת אסתר שממנה קרא אברהם הלמן בגטו טרזין
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לקהילה  ניתנו  ב-1938  הנאצים  ידי  על  ניקולסבורג  אזור  סיפוח  עם 

היהודית במקום, ובתוכה משפחת הלמן, עשרים וארבע שעות בלבד כדי 

וולמוט  לעזוב את העיר. אברהם ושרלוטה, שתי בנותיהם והסבתא מרי 

בית  דיירי  לפיזור  הלמן  אברהם  דאג  שעזב  לפני  ברין.  בעיר  לגור  עברו 

האבות של ניקולסבורג בין קהילות שונות. לאחר מכן, יחד עם פרופסור 

לא  האוסף  לברין.  מניקולסבורג  המוזאון  מוצגי  את  להעביר  דאג  אנגל, 

לילי,  הבת  בעזרת  אברהם,  נאלץ  קצר  זמן  ותוך  הנאצים,  מעיני  נעלם 

לקטלג את כל חפצי המוזאון לפי הוראות הגסטפו, ולשים אותם בארגזים 

המוזאון  של  באוסף  כלול  זה  אוסף  ]היום  בפראג  בארכיון  שהופקדו 

היהודי בפראג.[

בברין עבד אברהם הלמן בוועד היהודי לעזרת היהודים הפליטים וניסה 

לדאוג לצורכיהם, אך כבר ב-2 בדצמבר 1491 גורשו בני הזוג הלמן עם 

בתם לילי לגטו טרזין. בנם הבכור ובתם הצעירה הספיקו לצאת ולעלות 

לארץ ישראל.

מיד עם הגיעו לגטו החל אברהם הלמן לדאוג לצורכי ציבור המגורשים 

הרב  עם  יחד  עסק  שבה  חשובה  פעילות  למלחמה.  קודם  שנהג  כפי 

זיגמונד אונגר, אחד הרבנים הבולטים בגטו, הייתה בחברה קדישא בגטו. 

הם הכינו ארונות קבורה מארגזי תפוחי אדמה, ובתקופה הראשונה לקחו 

את הנפטרים במזחלת ולאחר מכן בעגלות מתים שהגיעו עם המגורשים 

מקהילות שונות. תחילה קברו את המתים אחד אחד, ובהמשך – בקבורה 

משותפת של שמונה נפטרים. עם התגברות התמותה נבנה קרמטוריום. 

אברהם עשה רישום מדוקדק של הנפטרים ששרידיהם נשמרו בכדים.

לאחר שילוחו של אברהם בטרנספורט של 28 בספטמבר 1944 שמרה 

ומגילת  שופר  ביניהם  ומסמכיו,  חפציו  על  בקפדנות  שרלוטה  אשתו 

אסתר שהביא עמו לגטו וששימשו אותו ואת היהודים בגטו. 

בני הזוג הלמן ושלושת ילדיהם
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לאחר המלחמה רשמה שרלוטה בכתב סת”ם בפתיחת המגילה: 

מגילה זו, בעלי ר’ אברהם הלמן ז”ל שהוא היה חזן ראשי בניקלספורג מיין בקהילה 

ב”קונסטרציונלאגרZK” בטיריזיאנשטט בשנים 1942- בה  “נש” אשר קרא  קדושה 

.1944-1943

שרלוטה התקשתה להיפרד ממגילת אסתר זו, וכך רק בשנת 2791 תרמה אותה ליד ושם.

טרזין, אשר  בגטו  נתגלה שהשופר שבו תקעו  הלמן  על אברהם  בעקבות התחקיר 

הגיע בשנות ה-50 לאוסף יד ושם, נתרם על ידי שרלוטה בעת שנתנה את התיעוד 

שנשאר ברשותה לצילום במיקרופילם.

שרלוטה עזבה לבדה את טרזין ב-6 ביולי 1945, ועלתה לארץ בשנת 1946. 

כל הזכויות שמורות © 2017 ליד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה 

לזכור בנרות

פרויקט “שם ונר” בשיתוף עם מכללה ירושלים

פרויקט הדלקת נרות לזכר קדושי השואה

ארגון “שם ונר” הוא ארגון מיוחד במינו הפועל לשמירת זיכרון השואה במסגרת כל 

בית בישראל, וזאת על ידי הדלקת נר זיכרון אישי במשפחה או עם חברים. 

להדלקת  כהכנה  ספר,  בבתי  שיעורים  מערכי  בניית  יוזם  הארגון  עצמם.  הילדים  הם  הזיכרון  שליחי 

הנרות בבית, ומייצר מאות אלפי נרות עם שמות ייחודיים )המתאימים לתוכנית הלימוד( כדי לחבר בין 

התלמידים וביתם לבין קדושי השואה. בשנה זו השתתפו במבצע זה 000,008 תלמידים ברחבי הארץ; 

הם למדו את הנושא וקיבלו נרות לביתם.

את השיעורים המיוחדים בשנת תשע”ז הכין הצוות הדידקטי של המרכז ללימודי השואה, על פי הזמנת 

ארגון “שם ונר”, ובהתאם לתפיסה הדידקטית שלנו.

ד”ר תהילה הרץ, חברת הצוות החדשה, הכינה מערכי שיעור לחטיבת הביניים תחת הכותרת “האם גם 

עבורנו יגיע האביב?”. התוכנית עוסקת בדמותם של ארבעה צעירים על פי היומנים שכתבו.

התלמידים צפו במצגת פתיחה שהוכנה למטרה זו ועוסקת בחייהם של צעירים אלו, תקוותיהם, יחסם 

לחיים, לטבע וליופי, אמונתם והרצון לגדול ולפרוח. לאחר המצגת התרכזו התלמידים בעבודה בקבוצות, 

וכל קבוצה הכינה קיר הנצחה על פי החומר שלמדו. הנרות הודלקו בבית הספר על רקע קיר זה, ובבתי 

התלמידים – בליווי חומר שניתן הביתה.

מערכי השיעור לכיתות א–ג הוכנו על ידי סוזן וייס, חברת הצוות 

המתמחה בגיל הרך. המערך כלל סיפור שנכתב במיוחד לגיל זה, 

ובעקבותיו התפתח דיון על גיבורי הסיפור, על ניצולים במשפחה 

או על חפצים מיוחדים שנשתמרו מתקופת השואה ולהם סיפור 

מיוחד.

למערכים אלו צורפו סדנאות להעברה בכיתה שכללו הנפשה 

והכנת פינת זיכרון לגיבורי הסיפור. נרות הודלקו בפינת הזיכרון, 

ונרות נוספים נשלחו עם התלמידים להדלקה בבית.

הפעילות זכתה להערכה רבה, והועלתה באתר “שם ונר”.

מתוך מערך שיעור לחטיבת הביניים

ניתן לקרוא עוד על חפצים אלו בקישור הבא:

http://www.yadvashem.org/yv/he/exhibit ions/bear-

ing-witness/hellman.asp
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תזכור את – ממשיכים קדימה

יהודים  ופליטים  מהגרים   - נדֹד”  ארחיק  “הנה 

בין המלחמות ובתקופת השואה
ופליטות,  ותרבותיים של תהליכי הגירה  היבטים היסטוריים, הלכתיים, חברתיים 

והשלכותיהם על העולם היהודי בן זמננו.

המרצים  מיטב  בשיתוף  קפלן,  שרה  גב’  של  בריכוזה  ומרתק  חדש  קורס 

בתחומים השונים. 

ההרשמה בעיצומה!
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למען נספר 

בנות הדור השני כשליחות הזיכרון
מחזור ראשון של הקורס “למען נספר” הסתיים בהצלחה רבה, וחלק מן המשתתפות בו כבר הופיעו 

במקומות שונים לספר את הסיפור של הוריהן.

ובהמשך  חדשים  בגילויים  אותנו  מעדכנות  וחברותיה  ולהיפגש,  קשר  על  לשמור  ממשיכה  הקבוצה 

עבודתן בבניית הסיפור האישי של ההורים ובהפצתו.

המחזור השני של הקורס ייפתח בעז”ה בב’ מרחשוון תשע”ח.

בימים אלו מתקיימים הראיונות למועמדות לקורס זה.

ההרשמה בעיצומה!

לקביעת ריאיון נא צרו קשר עם המרכז.

קורסים, תוכניות, מפגשים ופעילויות נוספים יוצגו באתר המרכז:

http://zachor.michlala.edu/home.asp
נא עקבו אחר הפרסומים.
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לזכור אותם

סיפורה של תמונה
תמונה זו היא טיפוסית לכאורה לכל ישיבה, ואפילו למחנה קיץ. 

אולם ייחודה של התמונה הוא בזמן ובמקום שבו צולמה. 

מדכאו  שואה  ניצולי  שוכנו  בו  לדכאו,  סמוך  אטיליאן  סנט  חולים  בית  האזור: 

)רבים מהם ניצולי גטו קובנה(.

הזמן: חודשים אחדים לאחר תום המלחמה.

זמן קצר לפני שצולמה התמונה היו נערים אלו אסירי מחנה הריכוז דכאו, שם 

נאבקו יום יום בייאוש ובמוות.

פניהם הטהורים והשלווים אינם מסגירים דבר מן הטרור שזה עתה חוו.

כאן יושבים שארית נעריו של העם היהודי, כחושים, חולים משנות הרעב והייסורים, 

על  יגונם  את  ולהביע  הרדומים  רגשותיהם  את  לבטא  סוף  סוף  לעצמם  מרשים 

האובדן הקשה של משפחותיהם.

ניתן היה לשער כי מאמציהם הראשונים יהיו לשקם את גופם הרצוץ ולדאוג לצורכיהם 

החומריים, אך במקום זה ביקשו צעירים אלו לחדש את רוחם, להחיות את נשמתם, 

לשוב וללמוד את מילותיו של הקב”ה.

הם לא ביקשו רק להחיות את העבר עבור עצמם, אלא כל אחד בדרכו הייחודית הפך 

להיות “חייל בצבא ה’ “, מלמדי ומפיצי תורה בכל מקום שאליו יישא אותם הגורל. 

הרב אלי פישמן, כותב הזיכרונות, יושב משמאלו של הרב סנייג. עוד בתמונה: 

ר’ לייב זיסמן ואחיו ר’ ברל זיסמן, מהצד הימני של התמונה. נמצאים בתמונה 

גם שלמה כץ, הרב שמואל יעקב רוז, הרב שמעון רפיקו )לימים רב צבאי(, הרב 

סגל  שמעון  הרב  אביב(,  בתל  החדש  היישוב  בישיבת  רב  )לימים  פישל  מנחם 

)לימים מראשי ישיבת קמיניץ בברוקלין(, הרב שלמה לוי, הרב דוד ברצבלובסקי, 

הרב שמואל גרינפלד.

גאווה  של  לסמל  דוד”  ה”מגן  הופך  השחרור  לאחר  מיד  כיצד  לראות  מדהים 

וקדושה. שניים מהתלמידים לבושים עדיין בבגדי הפסים של המחנה.

הרב שלמה אבא סנייג מקובנה ותלמידים, 
סמוך לשחרור מחנה הריכוז דכאו. 

On the Wing of Faith, Rav Elli Fishman :מתוך
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אתר “זכור” המשודרג
אתר “זכור” עבר, ועדיין עובר, שדרוג חזותי ושדרוג בהנגשה לגולש.

האתר נוח ומזמין, ובו חומרים רבים, נגישים וקלים לחיפוש ולצפייה.

psa.emoh/ude.alalhcim.rohcaz//:ptth :היכנסו לאתר זכור והגיבו
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הפקות המרכז ללימודי השואה 
ספרים, ערכות לימוד, סרטים תיעודיים 

לגיל הרך, לחטיבת הביניים, לבתי ספר 

תיכוניים להעשרה ולטקסים

ניתנות לרכישה במכללה ובאמצעות האתר.
ראו בקטלוג המרכז באתר “זכור”

http://fb.me/moreshethashoa  חפשו אותנו בפייסבוק


