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המרכז ללימודי השואה

המרכז ללימודי השואה במכללה מקיים פעילות ענפה בתחום הכשרת 

מורים להוראת נושא השואה. 

ירושלים,  במכללה  ליהדות  החוג  במסגרת  תשנ”ו  בשנת  הוקם  המרכז 

מעיצוב  נפרד  בלתי  חלק  הינו  השואה  זיכרון  שהנחלת  תפיסה  מתוך 

הזהות היהודית בימינו. 

היהודי של השואה: העמידה הדתית,  מיוחד מושם על הסיפור  דגש 

ערכים יהודיים וזהות יהודית שנתנו ביטוי להתנגדות הרוחנית. גילויי 

האמונה בשואה, דילמות מוסריות והלכתיות והגות מהווים חלק בלתי 

נפרד מתהליך ההוראה האקדמי. 

חומרים  ומאגר  גילאית  בגישה  חדשניות  הוראה  שיטות  פיתח  המרכז 

המהווים כיום תשתית להוראה ולזיכרון של השואה. הגישה הדידקטית 

ספרות,  והלכה,  הגות  ההיסטוריים  בפרקים  ומשלבת  תחומית  רב  היא 

אמנות וסרטים תיעודיים ישנים ועכשוויים.

במידעון זה נשתף אתכם בפעילות ובחידושים מהנעשה במרכז ללימודי 

השואה במכללה ירושלים.

מפה זו, עבודת יד שהכינה הינדה הלן אסטרייכר לבית נוימן הי"ד לקראת חתונתה, ופמוטים אלו, גם הם עבודת יד, הוטמנו בבור 

במונקאטץ' בשנת 1944, לפני כניסתם של הנאצים להונגריה. בתה הדסה טולצ'ינסקי לבית אסטרייכר ז"ל, ניצולת שואה, חשפה 

אותם בשנת 1946 והעלתה אותם ארצה. כיום משמשים פריטים יקרים אלה את בני המשפחה.

התמונה בכריכה
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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

ראש המרכז
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דורית טפרברג
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ייעוץ דידקטי

שרה קפלן, שרה וידר, סוזן וייס

תכנית רג”ב

אתי רפלד-רוט

מנהל אתר אינטרנט

ד”ר אסף ידידיה
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פתח דבר

עין 
לציון

שנה”  “שבעים  המספר 
בשנים  ועולה  חוזר 
האחרונות, בחלוף פרק זמן זה מהתרחשותם 
בדורות  עמנו  בקורות  מכריעים  אירועים  של 
המלחמה,  לפרוץ  שנה  שבעים   – האחרונים 
שנה  שבעים  ורשה,  גטו  למרד  שנה  שבעים 
לשחרור, והשנה – שבעים שנה להקמת מדינת 

ישראל ופתיחת שעריה לניצולי השואה.
לכל  ביותר  הנכסף  המושג  היה  “בית”  המושג 
יהודי שנלכד במלתעות הנאצים. הבית הפיזי 
למחנות,  או  לגטו  הגירוש  עם  ממנו  שניטל 
ה”בית” המשפחתי, הטבוע בחותם של אהבה 
וחינוך, ה”בית” החינוכי – בתי הספר, הישיבות 
והתקווה  לבית  הגעגועים  החינוך.  ומוסדות 
לשוב אליו היו עוגן של כוח, והזיכרונות העלו 
כאב מהול בתקווה לאחוז בזמן ולהגיע הביתה.

השיבה הביתה במזרח אירופה הייתה כאובה 
משפחה  בני  לפגוש  התקווה  ומסוכנת. 
הפולנים,  כלל.  בדרך  נתבדתה  הביתה  ששבו 
הליטאים, האוקראינים, ההונגרים – קיבלו את 

ומאחורי  שבתם”,  “למה  בשאלה  היהודים  פני 
גבם שמעו את הטענה “מדוע לא סיים היטלר 

את המלאכה”. 
הבדידות  התסכול,  את  ניצחה  התקווה  אולם 
לבנות בתים חדשים.  הייתה  והתקווה  והייאוש, 
קדימה,  פניהם  את  הניצולים  נשאו  רב  באומץ 
התמודדו בגבורה עם התחלה חדשה, ללא קרוב 

ומודע. בנו בתים, והקימו שבטים בישראל.
רק בקום מדינת ישראל יכלו הניצולים לחוש 
בנטל  נשאו  הבית,  וכבני  “בבית”.  באמת 
בהם  שיש  בחיים  ובהעשרתו  בבנייתו  קיומו, 

משמעות יהודית.

דמותם של הניצולים וסיפורם הם עמוד האש 
השואה.  על  ומחקרית  חינוכית  פעילות  בכל 
האירועים  מן  מקצת  שלפניכם  בעיתון 
ובנוסף,  זו,  בשנה  להם  שהקדשנו  והתכנים 
פעילות עשירה ומתחדשת, עוד נדבך בזיכרון 

החי של השואה.

אסתר פרבשטין, ראש המרכז

דורית טפרברג, מנהלת המרכז
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 תזכורת - מבט לאחורצוות המרכז

כנסי עשרה בטבת
ערב עיון בנושא 

זיכרון השואה

פנים רבות לזיכרון השואה. 

הזיכרון האותנטי והמרגש 

בגוף  הזיכרון  הוא  ביותר 

ראשון, כשבוא נשמע מפי שרידי השואה עצמם. 

אך גם לזיכרון המחקרי ולכתיבה הספרותית – 

זיכרונות בגוף שני ושלישי – תפקיד משמעותי 

מאוד בהעברת הזיכרון.

במכללה  שנערך  ייחודי  בערב  חברו  אלו  שלושת 

לקראת עשרה בטבת. 

הערב  את  פתח  המכללה  נשיא  כץ,  יעקב  פרופ’ 

בדברי ברכה.  באי אולם בית הכנסת שהיה מלא 

מפה לפה בקהל מגוון, הקשיבו בריכוז ובהתרגשות 

גילו,  שממרום  אייבשיץ,  יהושע  ר’  של  לדבריו 

בצלילות דעת, בזיכרון פנומנלי, ובשפתו הרהוטה 

המלווה בהומור קל, תיאר את הווי העיירה והחיים 

פרוץ  שלפני  בתקופה  יהודיה  של  התוססים 

מההיסטוריה  כחלק  שמוכרות  דמויות  המלחמה. 

קרמו אור וגידים בסיפוריו, כמו הרב מאיר שפירא 

זצ”ל ודמויות נוספות שבהן פגש אישית. את השיח 

עימו הנחה ד”ר חיים שלם.

אסתר  הרבנית  השואה,  ללימודי  המרכז  ראש 

פרבשטין, הציגה את ה”זיכרון בגוף שני” באמצעות 

לאחר  לבנו  אב  בין  לאחרונה  שנחשפה  תכתובת 

ונמצא  שרד  שהוא  לו  נודע  כאשר  המלחמה 

הירש  צבי  רבי  הנודע  הרב  הכותב,  בירושלים. 

מייזליש )מחבר “שו”ת מקדשי השם”(, זכה לשמוע 

כי בנו שרד ועלה לירושלים בעזרת הרב דושינסקי 

ונמצא בישיבתו. מן המכתבים עולה שמחת האב 

על הצלתו של בנו, כשהיא מלווה בדאגה לבן נוסף 

“שלט  מעין  שהם  במכתבים,  ידוע.  אינו  שגורלו 

בריאותו  על  לשמור  בנו  את  האב  מדריך  רחוק”, 

ולעלות במעלות רוחניות.

“זיכרון בגוף שלישי” עסק בספרה של הסופרת אמונה 

אלון “בית על מים רבים” – ספר שנכתב על רקע שואת 

יהודי הולנד. הסופרת, בת למשפחה ירושלמית ותיקה, 

במוזאון  שביקרה  בביקור  הסיפור  לכתיבת  נשאבה 

השואה בעיר אמסטרדם ולאחר סיוריה בעיר. ספרה 

של  מאוד  רחב  מעגל  והכניס  רחבה,  לתפוצה  זכה 

קוראים להזדהות עם קורות יהודי הולנד בשואה.

את הערב הנחתה דורית טפרברג, מנהלת המרכז 

ללימודי השואה. 

הרב יהושע אייבשיץ משתף בזיכרונותיו

 הסופרת אמונה אלון עם ניצולת השואה
יהודית סולברג ותלמידת מכללה ילידת הולנד
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כנס עשרה בטבת
לתלמידות המכללה

“איך לא ידעתי”, ספרה וסיפורה 
של חנה רוטנברג

חנה  בספרה  שואלת  ידעתי?!”,  לא  “איך 

ידעתי?!”,  לא  “איך  לשואה.  שני  דור  רוטנברג, 

שאלו גם מאות התלמידות שמילאו את האולם 

בעשרה בטבת והאזינו להרצאתה. 

חנה, מרצה בקורס ללימודי השואה בצרפתית 

ומרצה ידועה בסמינרים רבים, שזרה את סיפורי 

עברה עם סיפורי ההווה, ובדרך זו העבירה את 

סיפורם של הוריה, שניהם ניצולי השואה. 

בחופשותיה  באנטוורפן,  המאושרת  בילדותה 

עם בני המשפחה בהולנד, באלפים השוויצריים 

שמחה  ההורים  עליהם  השפיעו   – ועוד 

ועל  לסביבה,  להעניק  ורצון  אמונה  ועצמאות, 

הבית,  באמצע  “וילון”  היה  דיברו.  לא  השואה 

לא  אחד  ואף  הכול,  באמצע  החיים,  באמצע 

אזהרה.  וילון  היה  זה  אליו.  להתקרב  ניסה 

מאחורי הווילון יש משהו נורא שאסור לילדים 

לדעת עליו.

החם,  הבית  את  עוזבת  כשחנה  אחד,  ויום 

מתרחקת מההורים היקרים ומקימה את ביתה 

נפתח  הווילון  מנוחות,  מי  על  ישראל  בארץ 

של  לסיפור  נחשפת  היא  ההמומות.  פניה  מול 

 – ידעה  לא  שמעולם  הסיפור   – שלה  ההורים 

והוא הופך עליה את עולמה.

קבוצת  עם  אחר  מעולם  למסע  יוצאת  חנה 

יהודי”,  “נפש  מטעם  יהודיות,  סטודנטיות 

ושם היא מניחה עקבות על השביל של הוריה 

ומספרת מחדש את כל מה שמעולם לא ידעה.

נתיבים  חנה  מצאה  המיוחד  בסיפורה 

במסעות  ליוותה  שאותם  רבים  לסטודנטים 

לפולין, וכך גם בלב תלמידות המכללה ובליבם 

של קוראים רבים של הספר שהפך לרב-מכר.

חנה רוטנברג והתלמידות
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“המציל נפש אחת” – 
ערב ייחודי לדוברי 

אנגלית
המחלקה לאנגלית 
במכללה, בשיתוף 

עם המרכז 
ללימודי השואה

השואה  בנושא  ערב  במכללה  נערך  שנה  מדי 

זיטר,  אמי  ד”ר  של  ביוזמתה  האנגלית,  בשפה 

קבוע,  יש קהל  זה  לערב  לאנגלית.  החוג  ראש 

המצפה לו כל שנה, וקהל מתעניינים חדש. 

ניצולת  רוז סטרק,  גב’  לזכרה של  נערך  הערב 

השואה שעד לפני שנתיים השתתפה באירועים 

אלו ונתנה ברכתה לקהל הגדול. 

לסגולתו  בהקשר  הזיכרון  חשיבות  על  דברים 

של עם ישראל מול שפלותו של עמלק השמיעה 

רקטור המכללה, פרופ’ דבורה רוזנווסר. הרבנית 

פרשת  של  )בהקשר  ציינה  פרבשטין  אסתר 

ציון  גם  הוא  סיני  הר  מעמד  כי  יתרו(  השבוע, 

דרך בשאלה איך לזכור – “וכל העם שומעים את 

הקולות”, ואיך להעביר את הזיכרון מדור לדור.

במכללה,  לאנגלית  החוג  ראש  זיטר,  אמי  ד”ר 

העלתה על נס את דמותה של אימהּ רוז סטרק, 

ד”ר  מול  בעומדה  מכול  הנורא  את  שחוותה 

מנגלה, ועברה ניסיונות רבים אך יצאה מזוקקת 

השגורות  כשהמילים  ובאופטימיות,  באמונה 

בפיה היו “עם ישראל חי”.

ד”ר  הרב  ידי  על  הוגשה  האומנותית  התוכנית 

שירים  ובצליל  באומר  שהציג  גרנות,  תמיר 

את  בהם  ושזר  השואה,  בתקופת  שהושרו 

הינה  תוכניתו  השירים.  שמאחורי  הסיפור 

שעלו  ניגונים  לו”,  “אחכה  מפרויקט  חלק 

המרכז  עם  בשיתוף  שנעשה  השואה,  מאפר 

ללימודי השואה )את השירים והסיפורים ניתן 

להשיג בתקליטור “אחכה לו”, במכללה וברשת 

“דברי שיר”(. 

בחלקו השני של הערב הועלתה דמותו של פנחס 

רוזנבאום,  שמואל  הרב  של  בנו  ז”ל,  רוזנבאום 

וראש  העיר קישווארדה-קליינוורדין,  רב 

מראהו  את  ניצל  ה-18  בן  פנחס  שם.  הישיבה 

נדיר התחפש לאחד מחיילי  לב  ובאומץ  הארי 

ויצא  – פלוגות הנאצים ההונגרים,  “צלב החץ” 

ההונגרים.  הנאצים  ממלתעות  יהודים  להציל 

מעשי גבורתו טרם הוטמעו בסיפור ההיסטורי, 

סרט  באמצעות  במרכז,  אותו  העמיד  והאירוע 

מרתק על גבורתו של רוזנבאום, ובאמצעות רב 

שיח עם בתו ונכדיו. 

לסיום הערב עלתה לבמה אחת מהנשים שהציל 

פרידמן,  וירה  גב’  בהונגריה,  רוזנבאום  פנחס 

של  הנדיר  ליבו  אומץ  את  מתארת  כשהיא 

הבחור הצעיר פנחס, מציל היהודים מהונגריה.
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הפעלות בבתי הספר
בטבת  עשרה  לקראת 

נערכו הפעלות בבתי ספר 

יסודיים בארץ על ידי סוזן 

המרכז  צוות  חברת  וייס, 

ללימודי השואה, וסדנאות 

בהדרכת רבקה מישר, מהחוג למשאבי למידה.

“אהבת תורה” / הפעלה לכיתות ו’

במרכזה של התוכנית – סיפורו של ספר תורה שניצל 

שהגיע  עד  עבר  שבהן  והתחנות  יהודי,  נער  בידי 

לארץ ישראל )בעיבודה של הסופרת זהבה קור(.

בליל  שהתרחשו  אירועים  על  למדו  התלמידים 

הבדולח, מנקודת מבט של ילדים שחוו אותם, ולמדו 

על הרצף משואה לתקומה. 

גיבורי  של  בערכים  הילדים  עסקו  בהפעלה 

הטוב.  והכרת  יהודית  זהות  תורה,  אהבת   –  הסיפור 

בסדנת יצירה שהתקיימה בסיום הסדנה יצרו התלמידים 

מעיל חדש לספר התורה שהגיע לארץ ישראל. 

“ידיים” – הסיפור שמאחורי הציור / 
הפעלה לבנות האולפנה

הקבע  בתצוגת  המוצג  “ידיים”,  הציור  מאחורי 

שאותו  מופלא  סיפור  מסתתר  ושם,  יד  במוזאון 

שמעו המשתתפות: קורות חייה של אסתר שיינפלד 

רבי  ונכדתו של  אושוויץ  ניצולת מחנה  ציירת,  ז”ל, 

צבי אלימלך מדינוב –ה”בני יששכר”.

ונלמדו  וידידות צפו מן הסיפור  ערכים של אמונה 

ביצירה,  המשתתפות  עסקו  ובסיכום  בהפעלה, 

בעזרת רפרודוקציה של הרישום שעשתה האֹומנית 

ניצולת השואה.

יצירות אלה שימשו כתערוכה לקראת כנסי עשרה 

בטבת באולפנות.
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ברוכים הבאים
משפחת טייכמאן 

מבקרת במרכז

התקיים  באדר  בי”ט 

בני  של  מיוחד  ביקור 

במרכז  טייכמאן  ורות  )שלמה(  סול  הזוג 

ללימודי השואה.

מונקאץ’  מהעיר  שואה  ניצול  הוא  סול 

ואת  אושוויץ  מחנה  את  שרד  שבצ’כסלובקיה, 

צעדת המוות ובנה את ביתו בארה”ב.

אך  בשואה,  קשות  תלאות  עבר  צעיר  כנער 

נשאר נחוש באמונתו ונדיב לב.

כיום הוא פעיל מאד בשימור זיכרון השואה 

ובסיוע לארגונים שונים. 

דיבר  טייכמאן  משפחת  עם  המרגש  במפגש 

פעליו  ועל  השואה  זיכרון  משמעות  על  סול 

המגוונים בנושא זה.  

היווה  הביתה’  הארוך  ‘המסע  הייחודי  סיפרו 

במרכז  שנכתבה  לימודית  לסדנה  בסיס 

ללימודי השואה.

קטעים מן הספר משמשים בסיס לדיון בסוגיות 

שונות של עמידה יהודית בשואה.
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|  המרכז ללימודי השואה

קורס “הנה ארחיק נֹדד”
נֹדד"  ארחיק  "הנה 

)תהלים נה, ח(.

עם  היה  דנא  מקדמת 

ישראל לעם נודד: ביקשו 

וקפץ  בשלווה,  לישב 

ממקום  יהודים  עברו  לעיתים  הרוגז.  עליהם 

החופשית  בבחירתם   – כמהגרים  למקום 

אך   – קיומית  מצוקה  של  חיים  לאחר  או 

לברוח,  שנאלצו  כפליטים  עברו  רבות  פעמים 

או שגורשו. 

כדי  נבחרה  נֹדד"  ארחיק  "הנה  הקורס  כותרת 

להדגיש את תופעת ה"נדודים" – תופעה חסרת 

והן  מספרית  מבחינה  הן  בהיקפה,  תקדים 

מבחינה גאוגרפית.

הקורס עסק בתחום הזמן של המאה העשרים 

על  דגש  שימת  ומתוך  העולם,  מלחמות  סביב 

תקופת השואה.

חובק  זה  נושא  כמה  עד  למדנו  הקורס  מן 

וימים ובעצם משקף את  יבשות, חוצה ארצות 

סיפורו של העם היהודי עד ימינו.

את הקורס ריכזה וליוותה בפועל שרה קפלן.

במפגש סיום מרגש סיפרו משתתפות הקורס 

הסיפורים  האישי.  סיפורן  את  לעמיתותיהן 

לכולם  כשהמשותף  בקורס,  לנלמד  התחברו 

הוא השלכותיה של השואה על גורל המשפחה.

סבלם  את  המחיש  פוטאש  יעקב  של  סיפורו 

השואה  בעת  שברחו  היהודים  הפליטים  של 

ושירו  הרוסי,  במרחב  המוסלמיות  לארצות 

של  בביצועה  “יעקב”,  עהרליך,  טוב  יום  ר’  של 

מיוחד  סיום  היווה  נגינה,  ובליווי  פליטניק  חוי 

למפגש ולקורס כולו.

העידו  עוד”,  של  טעם  עם  הקורס  מן  “יצאנו 

היה  הדעת,  את  הרחיב  הקורס  המשתתפים. 

של  העבר  לחוליות  והתחבר  וחווייתי  מעניין 

עמנו הן במישור הלאומי והן במישור האישי.

משובים מהקורס

משתתפי הקורס התבקשו לענות על השאלה: 

כהמלצה  מדגיש/ה  שהיית  הנקודות  הן  “מה 

מבחר  להלן  לקורס?”.  להצטרף  לחברים 

מתשובותיהם.

  בקורס השתתפו מרצים מעולים. מלבד זאת עלו 
בו נקודות מעניינות וחשובות שלא היו ידועות לי עד 

כה – בדבר קורותיהם של פליטי השואה.”

“הקורס נתן מבט מקיף מאוד על התקופה, הן 
מבחינה תרבותית והן מבחינה כלל עולמית.”

התקופה  של  וההבנה  הידע,  “העשרת 
ואת  אבי  את  להבין  לי  אפשרו  וההתמודדויות, 

האירועים שנשא עימו.”

של הפריסה  ויצירתיים,  חדשים   –  “הנושאים 
תת-הנושאים – מצוינת, והמרצים – בעלי רמה 

גבוהה: שרה בוחרת אותם ב”פינצטה”.”
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קורס “למען נספר” 2
מחזור שני של 

הקורס למען 
נספר לבנות הדור 

השני הסתיים 
בהצלחה גדולה 

ובוגרות הקורס יוצאות למוסדות 
החינוך להפיץ את סיפורי הוריהן 

ניצולי השואה.

במכללה  שקורס  פעם  לכם  קרה  האם 

עורר בכם פחד?

לא  מאכזב,  ציון  שתקבלו  או  שתיכשלו  פחד  לא 

פחד  לא  ואפילו  קפדן  יהיה  המרצה  שמא  פחד 

שיהיה משעמם.

לשבת  בקורס...  ההשתתפות  מעצם  פשוט  פחד 

בכיתה... להיות חשוף לתכנים, לחזור הביתה עם 

התחושות שהקורס מעלה. 

לי זה קרה. במשך תקופה ידעתי שהמרכז ללימודי 

ניצולי  של  לבנותיהם  קורסים  מקיים  השואה 

שואה, במטרה להכשיר אותם לספר את הסיפור 

של הוריהם. 

ידעתי, רציתי מאוד להשתתף ו... פחדתי.

עבורי, כבת “דור שני”, נושא השואה רגיש ביותר. 

תחושות  מעט  ובלא  בזיכרונות,  ברגשות,  עמוס 

החמצה. המחשבה על כך שבמשך חודשים מספר 

אקדיש בכל שבוע חמש שעות מרוכזות לצלילה 

למעמקי הכאב הזה עוררה בי חששות עזים.

של  הנמרץ  ובעידודם  קשות,  התלבטויות  לאחר 

בני משפחתי, החלטתי להשתתף. 

ההחלטות  אחת  הייתה  שזאת  יודעת  אני  היום 

הטובות שקיבלתי. החלטה שהובילה אותי לאחד 

המסעות המרתקים בחיי.

ראשית פגשתי צוות מדהים, שהנחה את הקורס 

והרבה  גיסא  מחד  מקצועיות  של  כובש  בשילוב 

טפרברג,  דורית  גיסא:   מאידך  ואכפתיות  רגש 

חנה רוזנברג, פסיכותרפיסטית, ונעמי גלבר. מכאן 

אשלח להן את תודתי והוקרתי.

הכרנו  הורינו:  של  הסיפור  את  לספר  למדנו 

למאגרי  פנינו  השואה,  של  בהיסטוריה  פרקים 

ופרטים  עובדות  לגלות  מנת  על  רלוונטיים  מידע 

היום אני יודעת שזאת הייתה אחת 

ההחלטות הטובות שקיבלתי. 

החלטה שהובילה אותי לאחד 

המסעות המרתקים בחיי.
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החשובה  אך  מאיתנו,  אחת  לכל  חסרים  שהיו 

את  לספר  כיצד  ההכוונה  הייתה  מבחינתי  מכול 

מעניין  באופן  הורינו  של  המופלאים  סיפוריהם 

ומעורר הזדהות.

המיוחדת  התחושה  הייתה  ביותר  מרגשת  נקודה 

משותף:  גורל  של  תחושה  בקבוצה.  שנוצרה 

אזורים  ממגוון  מנשים  הורכבה  שלנו  הקבוצה 

גאוגרפיים, עיסוקים, קבוצות דתיות וגילאים, אך 

ככל שהתקדם הקורס היטשטשו ההבדלים האלו 

המשותף  הסיפור  רלוונטיים.  ללא  שהפכו  עד 

התפיסות.  והבדלי  החיצוניים  ההבדלים  על  גבר 

האכפתיות והאמפטיה הרבה בקבוצה היוו משען 

גם  הזה,  לעבור את התהליך  לנו  ואפשרו  לכולנו 

ברגעיו הקשים. 

חשתי כי היכולת המופלאה של הורינו, שחוו את 

שיא הרוע האנושי, להעמיד דור כה אכפתי, רגיש 

ומצפוני – מהווה ניצחון בפני עצמו.

המיוחדים  בהורינו  גאווה  מלאות  מהקורס  יצאנו 

השואה  זיכרון  את  להעביר  שליחות  ובתחושת 

לדורות הבאים.

אסתי זומר, בוגרת הקורס

"משואה לתקומה עם 
הפנים לקהילה"

השתלמות מורות 
ייחודית במסגרת 

"אופק חדש"

השבעים  שנת  השנה, 

למדינה, התקיים קורס שיצר 

אירועים  בין  מיוחדת  זיקה 

שנוגעים  לאלו  להקמת המדינה  וסיפורים שקדמו 

לעלייה, לחוויות ולהתמודדויות הקשורות בהקמת 

המדינה ובכינונה.

מיוחד  פעולה  בשיתוף  התקיים  זה  קורס 

במינו בין מחלקות אחדות במכללה: המחלקה 

לוי  סימה  ד"ר  בראשות  מקצועי  לפיתוח 

גרינברג, המרכז ללימודי השואה עם אסנת כהן, 

ראש החוג למשאבי למידה, ורחל עמר, מנהלת 

הקורס, ששורשיהן  מי". משתתפות  "קול  רדיו 

כלים  ופיתחו  תחקיר  ערכו  מערב,  עד  ממזרח 

לספר את הסיפור המשפחתי, כדרך להרחבת 

הקהילה  המשפחה,  אודות  על  הידע  עולם 

והשייכות  הזהות  את  לפתח  וכדרך  והמדינה, 

למשפחה ולעם היהודי. 

על מנת לכוון אותן אל היעד המקצועי נפגשו 

את  סיפרו  שכבר  אנשים  עם  המשתתפות 

והסיפור  שלם  חיים  ד"ר  ביניהם:  סיפורם, 

קוסובסקי,  זיוה  ד"ר  שלו;  והמשפחתי  האישי 

סבתו  חיים  הרב  של  לסיפורו  אותן  שחשפה 

יובל  קריית  בשכונת  החדשים  העולים  ולחיי 

ששימשו  מזמיל(,  בית  )מעברת  בירושלים 

השראה לסיפורו "בואי הרוח"; סלעית בן דרור 

עלייה  סיפורי  המתעד  עלייה"  "בני  ופרויקט 

לארץ, ועוד.

אחת המטלות המעשירות הינה יצירת "ציר זמן 

דיגיטלי שיתופי", המבטא את המידע ההיסטורי 

הינה  הסופית  הפעילות  שגיבשו.  והגנאולוגי 

מאזינים  לקהל  המשפחתי  הסיפור  העברת 

באמצעות תחנת הרדיו "קול מי" שבמכללה. 

מעבר לחוויה שבשמיעת סיפורים משפחתיים 

ישראל,  במדינת  מגוונות  קבוצות  המקיפים 

שבהן  לדרכים  כדגם  משמשת  זו  השתלמות 

קהילתיים  לימודיים,  תהליכים  לבנות  ניתן 

ומשלבי טכנולוגיה בבתי הספר, כפי שבאו לידי 

ביטוי בשני הפרויקטים המסכמים של הקורס.
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המחקר ההיסטורי 
יורד למחתרת – 

“החוק הפולני” החדש 
ומשמעותו

האוסר  הפולני  החוק 

פולין  את  להאשים 

בזמן  מלחמה  בפשעי 

מלחמת העולם השנייה 

נרחב  פולמוס  עורר 

בעולם, וסערה קשה בישראל. 

למה  בשואה?  הפולני  העם  של  חלקו  היה  מה 

הפולנים  את  המכנים  הניצולים  מתכוונים 

אומרת  ומה  פעולה”,  “משתפי  או  “רוצחים” 

האמת ההיסטורית?

אביב  תל  מאוניברסיטת  דרייפוס,  חוי  פרופ’ 

שהתקיים  לראיון  אותנו  הפנתה  ושם,  ומיד 

אתה בעיתון ‘מקור ראשון’:

ברקע, חשוב לזכור שהפולנים היו עם שנכבש 

מתו  פולנים  מיליון  כשלושה  גרמניה.  ידי  על 

ביצעו  הפולנים  סבלם,  לצד  אולם  במלחמה. 

המלחמה.  בתקופת  היהודים  כלפי  פשעים 

מעש  ללא  עמדו  רובם  נוספים,  לעמים  בדומה 

שיתפו  רבים  כן,  על  ויתר  היהודים,  רצח  מול 

פעולה עם הרוצחים, ולפעמים אפילו יזמו רצח 

מהגטאות,  לברוח  שהצליחו  “יהודים  בעצמם. 

לרוב למצוא מקלט  ניסו  ומהרכבות  מהמחנות 

אנחנו  “היום  המקומית”;  האוכלוסייה  בקרב 

שהיה  האפל  לתפקיד  ויותר  יותר  מודעים 

מהם:  רבים  של  באובדנם  הפולנית  לחברה 

ביערות,  יהודים  רצחו  פולנים  מחתרת  אנשי 

או  הגרמנים  לידי  יהודים  הסגירו  אזרחים 

שבגדו  פולנים  והיו  המקומית,  המשטרה  לידי 

בחבריהם היהודים. למרבה הצער, רוב היהודים 

שניסו להימלט מהגרמנים לא נתקלו במקרים 

אלא  העולם,  אומות  חסידי  של  הנדירים 

במציאות אחרת”.

דרייפוס מגדירה את הפולנים כ”עדים בכפייה” 

– הם היו עדים לרצח היהודים על אדמתם, בין 

אם רצו ובין אם לא רצו. אך רק מעטים מביניהם 

שסייעו  כאלו  גם  היו  ובהחלט  ליהודים,  סייעו 

לא  זאת  עשו  הם  היהודים.  ברדיפת  לגרמנים 

שנאת  אותם  שנאו  הם  לגרמנים;  אהבה  מתוך 

מוות וראו בהם כובש אכזר. 

עזרו  זאת  בכל  מדוע  כן,  אם 

הפולנים לגרמנים?

שכינו  כפי  היהודית’,  ש’הבעיה  שמחו  “רבים 

משיבה  עיניהם”,  לנגד  ונפתרת  הולכת  אותה, 

מגוונות  קונקרטיות  סיבות  והיו  דרייפוס, 

רכוש  על  להשתלט  שרצו  “היו  נוספות: 

אישית  טינה  הייתה  זו  אחרים  אצל  יהודי; 

עולם  אומות  חסידי  גם  היו  אנטישמיות.  או 

זאת  ובכל  יהודים,  סבלו  לא  הם  אנטישמיים. 

הצילו אותם, ועוד”.

דרייפוס מציינת את פרסומו של הספר “שכנים”, 

ביחס  מפנה  כנקודת  גרוס,  טומאש  יאן  מאת 

הפולנים לשואה. גרוס תיאר את רצח היהודים 

 ,1941 ביולי  הפולנים  שכניהם  בידי  בידוובנה 

הספר  ברברוסה.  במבצע  הגרמני  הכיבוש  עם 

זכור את...
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יצא לאור בשנת 2001, ורק אז “נאלצו הפולנים 

להתמודד עם התובנה שהם לא היו רק קורבנות, 

אלא גם, במקרים מסוימים, רוצחים”.

לבדוק  שמונתה  ממלכתית  חקירה  ועדת  גם 

של  קיומם  את  אישרה  ידוובנה  פרשת  את 

על  אף  יהודים,  רצחו  פולנים  שבהם  מקרים 

נתונים שונים מעט מאלו שהעלה  פי שמצאה 

גרוס. “ההערכה העדכנית במחקר הפולני היא 

המלחמה  במהלך  ניסו  יהודים  אלף  שכ-250 

בסוף  ומחנות.  רכבות  מגטאות,  להימלט 

בלבד.  אחוזים  כעשרה  מהם  נותרו  המלחמה 

לגרמנים  המקומיים  בידי  הוסגרו  הנספים  רוב 

הפולנים  בידי  נרצחו  או  הפולנית,  ולמשטרה 

ברצח  הפולנית  המעורבות  כלומר,  עצמם. 

במקום,  או  בזמן  מוגבלת  הייתה  לא  היהודים 

אלא הייתה תופעה נרחבת”.

האם הייתה זו מדיניות פולנית, או ציות 

מפוחד לחוקי הגרמנים?

נורא  היה  הכבושה  בפולין  שהמצב  ספק  “אין 

מגוון  על  מוות  עונש  הטילו  הגרמנים  ואיום. 

– גם על אדם שהסתיר חזיר, או אדם  מעשים 

שעזר למחתרת הפולנית. אבל למרבה הצער, 

להסתיר  מוכנים  שהיו  אנשים  יותר  הרבה  היו 

חזיר או לעזור ללוחם המחתרת הפולנית מאשר 

אומות  חסידי  יהודי.  להציל  מוכנים  שהיו  אלו 

היו צריכים להסתיר את מעשיהם  העולם שם 

לא רק מהגרמנים, אלא גם משכניהם הפולנים. 

אירופה,  שבמזרח  לזכור  גם  צריך  זאת,  ובכל 

בניגוד למערב אירופה, הסתרת יהודים הייתה 

ואיום. אם  נורא  עלולה לגרור עונש קולקטיבי 

כולו  הכפר  יהודים,  הסתיר  בכפר  אחד  אדם 

היה עלול לשלם את המחיר”.

האם משמעותו של החוק היא הפסקת 

מעתה  האם  פולין?  על  ה”נקי”  המחקר 

אסור יהיה לדבר על עובדות כהווייתן?

שבפומבי  “מי  כי  קובע  החדש  הפולני”  “החוק 

ובניגוד לעובדות מייחס לעם הפולני או למדינה 

הפולנית אחריות או אחריות משותפת לפשעי 

אחרים  לפשעים  או  השלישי...  ברייך  הנאצים 

או  מלחמה,  לפשעי  או  והאנושות  השלום  נגד 

האמיתיים  המבצעים  באחריות  מאוד  מפחית 

של הפשעים הללו, יהיה נתון לקנס או מאסר 

עד שלוש שנים”.

חוקרים  בקרב  דאגה  מאוד  הרבה  מעורר  “החוק 

בכל העולם. אני כחוקרת באקדמיה לכאורה מוגנת, 

אינו  גם  הזה  החוק  מוגן.  לא  שלי  הסטודנט  אבל 

מחריג עיתונאים, פוליטיקאים, מורים ומורי דרך”.

החוק מדבר על ייחוס פשעים 

לעובדות”,  “בניגוד  לפולנים 

ומה יקרה אם יציג ההיסטוריון 

החוקר עובדה היסטורית? 

עובדה  מה  להחליט  אחראי  “מי 

החוק  לשון  לא?  ומה  היסטורית 

לזיכרון  המוסד  זה  שיהיה  גורסת 

שראשיו  ממלכתי  מוסד   – לאומי 

הנוכחי  בשלטון  אחרים  ובכירים 

הפולנים  של  חלקם  את  הכחישו 

באירועים  יהודים  של  במותם 

ברדיפת היהודים היו מעורבים גם 

עמים אחרים – ליטאים, אוקראינים 

חשוב  וצרפתים.  הולנדים  וגם 

וחשוב  הללו,  ההיבטים  על  לדבר 

ייתכן  לא  הפולנים.  על  גם  לדבר 

שבמקרה שהרוצחים הם בני אומה 

בכך לעסוק  איסור  יוטל  מסוימת, 
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יתרה  וקיילצה.  ידוובנה  ובהם  היטב,  מתועדים 

מעשי  באופן  בפולין  הננקטים  הצעדים  מכך, 

מעידים שאין שום כוונה לאפשר חופש מחקר. 

כיום כבר מתנהלים הליכים משפטיים נגד גרוס, 

בהקשר  אמר  הוא  גרמני  לעיתון  בריאיון  כי 

העולם  במלחמת  הפולנית  שהמחתרת  מסוים 

יהודים  ברצח  יותר  עסוקה  הייתה  השנייה 

מאשר ברצח גרמנים. השאלה אם הערכתו היא 

נכונה או לא – וככל הנראה היא נכונה – אינה 

ניסיון לממש הליך פלילי  יש  חשובה לענייננו: 

נגד חוקר על דברים שהוא אמר. זה דבר שלא 

יעלה על הדעת”.

ח”כ  דבריו של  לנוכח  בפולין התעוררה סערה 

יאיר לפיד על “מחנות השמדה פולניים”. מחנות 

היו  “המחנות  דרייפוס,  מדייקת  היו,  לא  כאלו 

גרמניה  של  הרצחנית  המדיניות  של  תוצאה 

ורגל  יד  הייתה  לא  לפולנים  ובאמת  הנאצית, 

בעניין. זה אפילו לא ‘בניגוד לרצונם’, כי אף אחד 

לא שאל אותם. יחד עם זה צריך לזכור שיהודים 

נספו לא רק במחנות אלא גם באירועים אחרים, 

מעורבות  הייתה  לפולנים  שבהם  מקרים  ויש 

במותם. אני לא אומרת שכל הפולנים הם רוצחי 

החובה  מוטלת  כחוקרים  עלינו  אבל  יהודים, 

פנים,  משוא  ללא  המקרים  כל  את  לחקור 

ובאותה רצינות. ברדיפת היהודים היו מעורבים 

וגם  אוקראינים  ליטאים,   – אחרים  עמים  גם 

ההיבטים  על  לדבר  חשוב  וצרפתים.  הולנדים 

ייתכן  לא  על הפולנים.  גם  לדבר  וחשוב  הללו, 

מסוימת,  אומה  בני  הם  שהרוצחים  שבמקרה 

יוטל איסור לעסוק בכך”.

להיות  לפולנים  גורם  זאת  בכל  ומה 

עיקשים כל כך בהעברת החוק?

אפשר  המערבי  שבעולם  מרגישה  “פולין 

שהפולנים  כדבר  לשואה  התייחסויות  לשמוע 

זה  בו, בלי להזכיר את הגרמנים.  היו מעורבים 

מכעיס אותם, ובצדק. בכל זאת יש לזכור שהם 

ההנהגה  המלחמה.  בתקופת  נורא  דיכוי  חוו 

צעירים  מיליון  כ־1.5  ונרצחה,  נרדפה  שלהם 

הפולנית  והמדינה  כפייה,  לעבודות  נשלחו 

העובדות  פוליטית.  כישות  מלהתקיים  חדלה 

אצלנו.  רק  ולא  מספיק,  ידועות  אינן  האלו 

אך  הפולנים,  של  הכאב  את  להבין  אפשר  לכן 

בעבר,  הפעולה.  בדרך  לחלוטין  טועים  הם 

כשהם ביקשו להיאבק במושג ‘מחנות השמדה 

ושם’  מ’יד  וגם  העולם  מכל  חוקרים  פולניים’, 

תמיד עמדו איתם שכם אחד במאבק הזה. אבל 

קיים פער עצום בין זה ובין ניסיון לעגן בחקיקה 

חלקים  של  האמת  והסתרת  הטשטוש  את 

אחרים מסיפור השואה”.

“הפולנים היו נתונים בתקופת המלחמה במצב 

קשה מאוד”, מסכמת דרייפוס. “צריך לדבר על 

לעסוק  צריך  בפולין,  הגרמני  הכיבוש  מציאות 

פולנים  כ־6,700  של  ההירואיים  במעשיהם 

צריך  אבל  העולם,  אומות  כחסידי  שהוכרו 

לדבר גם על שיתוף הפעולה עם הגרמנים, ועל 

הבוגדנות והרצח. כהיסטוריונים אנחנו נמנעים 

מורכבת.  מציאות  דיכוטומי  באופן  מלתאר 

הרצחנות הפולנית היא לא הסיפור היחיד; אבל 

היא חלק מהסיפור, וחייבים לעסוק גם בה”.

 מעובד על פי הכתבה: “לשואה ולשכחה:

 מסע אל נבכי הזיכרון של פולין” / מקור ראשון,

מאת ישי פלג.  

אל הכתבה המלאה:

https://www.makorrishon.co.il/magazine/

/dyukan/16641
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הזיכרון החי
כיצד ניצל הרב 

שטיינמן זצ”ל מן 
השואה – פרשה 

בלתי ידועה 

ד”ר חיים שלם

בחורף האחרון נפטר הגאון הרב אהרון יהודה 

הרב  של  הצלתו  סיפור  זצ"ל.  שטיינמן  לייב 

מן  הצלתו   ובכך,  ב-1937,  מפולין  שטיינמן 

השואה,  נודע לי תוך כדי מחקרי וכתיבת ספרי 

על  לירושלים''(  מונטרה  דרך  )''מנובהרדוק 

הרב ירחמיאל אליהו בוצ'קו זצ''ל,  ראש ישיבת 

''עץ חיים'' במונטרה שבשווייץ.

בער  ברוך  הרב  פנה   )1937( תרצ’’ז  בשנת 

יצחק’’  בית  ‘’כנסת  ישיבת  ראש  ליבוביץ, 

לישיבתו  לקבל  שיסכים  בוצ’קו  לרב  בקמיניץ 

הלוי  משה  ר’   - המובחרים  מתלמידיו  שניים 

ור’  זצ’’ל  חיים  רבנו  של  נכדו  סולובייצ’יק, 

אהרן לייב שטיינמן שכבר זכו לסמיכה והגיעו 

מהשירות  להצילם  שנה,כדי  באותה  לישיבה 

של  )בנו  בוצ’קו  משה  הרב  הפולני.  בצבא 

מונטרה  לעיריית  פנה  אליהו(  ירחמיאל  הרב 

חתימתו  את  שיאשרו  וביקש  אביו  בשליחות 

של אביו, על מכתב ההזמנה של הישיבה בעניין 

שני הבחורים-הרבנים. עיריית מונטרה נענתה 

לבקשתו של הרב משה והמכתב נשלח למזרח 

חותמת  שראו  מתוך  שם,  והשלטונות  אירופה, 

של  הזמנה  שזו  חשבו  העירייה,  של  רשמית 

עת לזכור...

הרב בוצ'קו עם קבוצה מתלמידיו. מימין: הרב אי"ל שטיינמן זצ"ל
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שלטונות שווייץ, וכך נפדו באורח פלאי הרבנים 

שטיינמן וסולובייצ’יק והגיעו למונטרה. 

והם  מובחרים,  ר’’מים  בשני  זכה  בוצ’קו  הרב 

ובהוראתה.  התורה  בלימוד  בהתמדה  המשיכו 

במונטרה,  הישיבה  מתלמידי  בק,  יעקב  הרב 

שטיינמן  הרב  הגיע  שבהם  הימים  את  זוכר 

של  לעבר מושבו  שהביט  פעם  בכל  לישיבה, 

אהרון  ור’  מאויש  היה  המקום  לייב,  אהרן  ר’ 

ארלנגר  חיים  ר’  הפסקה.  ללא  שם  ולמד  ישב 

כי  סיפר  הישיבה,  מתלמידי  הוא  אף  משווייץ, 

הרב  הלימוד של  למנגינת  בערגה  היה מקשיב 

ניגון שנספג באוזניו והזרים בעורקיו  שטיינמן, 

אהבת תורה לכל ימי חייו. 

זמן קצר לאחר פרוץ המלחמה, אין אנו יודעים 

 ,1939 בשלהי  זה  היה  כי  נראה  אבל  במדויק 

חסרי  לאזרחים  למחנה  הר’’מים  שני  נלקחו 

השניים  כפליטים.  שהוגדרו  שוויצרית  נתינות 

מאז  שהו  שם   ,Bex מהעיירה  כנראה  נלקחו 

פרוץ המלחמה במכון של הרב אשר )‘’אנסטיטו 

אשר’’( למחנה שאונברג, ונאלצו לעבוד בסלילת 

כביש תוך רעב מתמשך כיוון שחששו להיגעל 

כי  העבודה  מנהל  משראה  אסורים.  במאכלות 

הרב שטיינמן מתקשה מאוד בעבודה, ומשעמד 

על הרוחניות שהקרין, פטר אותו מעבודה והרב 

כדי  סולובייצ’יק לקח על עצמו מכסה כפולה, 

אחיו  לשלום  בתפילתו  להמשיך  יוכל  שחברו 

הרב  חזר  מסויים  בשלב  ובלימודו.  הנאנקים 

בביתם  התגורר  וב-1942  למונטרה,  שטיינמן 

שטרנבוך,  ויצחק  רַחה  ההצלה  פעילי  של 

משפחתו הקרובה של הרב בוצ’קו. 

כך  על  שטיינמן?  הרב  עם  בהמשך  קרה  מה 

סיפר לי ר’ יוסף ארלנגר, שלמד בישיבה בשנים 

1942–1944, ומעשה שהיה כך היה:

‘’הלוצרנר’’

בתקופת המלחמה התקבצה בלוצרן קבוצה של שישה נערים בני חמש עשרה - שש 

בקהילת  ופעיל  הראשונות  בשנותיה  במונטרה  הישיבה  )תלמיד  הרץ  שיצחק  עשרה 

לוצרן( אספם כדי שילמדו גמרא. הרץ חיפש להם מגיד שיעור, ומצא את הרב שטיינמן 

שכבר לימד כידוע בישיבת מונטרה. הקבוצה הלוצרנית למדה בלוצרן עם הרב שטיינמן 

במשך כמה חודשים, ואז החליט הרב שטיינמן שהוא מעוניין כי התלמידים הללו ילמדו 

לישיבה  תיכנס  הזו  הקבוצה  כי  בוצ’קו  הרב  עם  להבנה,  הגיע  והוא  מסודרת  בישיבה 

כקבוצה עצמאית ותשמע שיעור מהרב שטיינמן. הרב בוצ’קו נאות לכך, בראייתו את 

חשיבות הרחבת לימוד התורה בישיבה. הרב שטיינמן ראה בקבוצה זו הזדמנות לבנות 

קבוצת עילית של למדנים בנוסח ליטא ולתת להם קורת גג ישיבתית מאורגנת. הקבוצה 

נקראה  ולכן  כאמור,  בנפרד,  ולמדה  ב-1942  מונטרה  לישיבת  הגיעה  אכן  הלוצרנית 

‘’לוצרנר גרופ’’. הקבוצה למדה עם הרב שטיינמן כשנתיים, עד נישואיו, עת עבר ללוגאנו. 
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 אֹומן המילה,

אֹומן השתיקה 
ד”ר יעל אראלי, מרצה 

לספרות ותושב”ע 

דברים לזכרו של 
הסופר, ניצול 

השואה וחתן פרס 
ישראל לספרות 

אהרן אפלפלד ז”ל

באזור  ז’אדובה  בכפר  נולד  אפלפלד  אהרן 

38ק”מ מדרום-מערב לצ’רנוביץ,  בוקובינה, כ- 

אז חלק מרומניה וכיום חלק מאוקראינה. הוא 

ארווין  היה  בלידה  ושמו  להוריו  יחיד  בן  היה 

אביו,  אפלפלד.  )אהרן( 

היה  אפלפלד,  מיכאל 

ושם  מצליח,  תעשיין 

)בתיה(  בוניה  היה  אימו 

שפת  שטרנברג.  לבית 

ת,  י גרמנ יתה  הי מו  אי

האזור  יהודי  של  שפתם 

היה  שבה  מהתקופה 

ה  י ר פ מ י א ה ת  ט י ל ש ב

בית  האוסטרו-הונגרית. 

מתבולל,  בית  היה  הוריו 

מצד  וסבתו  סבו  אולם 

דתיים  יהודים  היו  אימו 

בהרי  שחיו  אדוקים 

הקרפטים. כאשר ביקר בבית סבו וסבתו )הורי 

מסורת חסידות  את  בכפרם  ששמרו  אימו( 

היידיש וליווה  שפת  את  מהם  רכש  סדיגורה, 

לעולם  נחשף  וכך  הכנסת,  לבית  סבו  את 

היהדות המסורתית, לתפילה ולרגשות האמונה 

הטהורה שאפפו את דמות הסב הנערץ. 

לאחר שאימו נרצחה ואביו נלקח למחנה עבודה, 

אוקראינה  ביערות  צעיר  כילד  אפלפלד  נדד 

ואומץ על ידי מקומיים, חלקם שודדים וגנבים. 

האדום,  הצבא  ידי  על  שוחרר  המלחמה  בתום 

עם  עלה  ומשם  לאיטליה  יוגוסלביה  דרך  נדד 

נערים יהודיים נוספים לארץ ישראל במסגרת 

ושיריו  כתב שירה,  כנער  עוד  הנוער”.  “עליית 

הראשונים התפרסמו בעיתונות בשנים 1956–

בכתב  הראשון  סיפורו  הופיע  ב-1959   .1955

העת “גזית”. ספרו הראשון הוא קובץ הסיפורים 

“עשן”, שיצא לאור בשנת 1962. אפלפלד הוא 

יפה לשנת תשמ”ג,  חתן פרס ישראל לספרות 

תוארי  קיבל  רבים.  יוקרתיים  בפרסים  וזכה 

ספריו  לה.  ומחוצה  בארץ  כבוד  לשם  דוקטור 

תורגמו לעשרות שפות.

40 ספרים  אפלפלד העיד על יצירתו: “כתבתי 

וכולם שייכים לסאגה של חיי. כל ספריי קשורים 

עוסק  אחד  כל  בזה,  זה 

בפינה אחרת מחיי”.

על  העיד  רבות  פעמים 

הייתה  שילדותו  עצמו 

אבן התשתית הביוגרפית 

שב  ולכן  והספרותית, 

אליה שוב ושוב בסיפוריו. 

נדודיו  שנות  כדי  תוך 

האישית  וההתמודדות 

ויתום  בודד  כילד  שחווה 

בעולם  להתבונן  הרבה 

ולהאזין  שפגש  ובאנשים 

להם, ומיעט לדבר, גם על 

מנת להסוות את יהדותו. 

שאפף  והשקט  וההתבוננות,  ההקשבה  יכולת 

השואה  טרם  ילדותו  מראות  עם  יחד  אותו, 

אותו  שהפכו  הכלים  לדבריו  היו  ובמהלכה, 

לסופר. סיפוריו של אפלפלד מתרחשים חלקם 

יש  וכן  ישראל,  בארץ  אירופה וחלקם  במזרח 

מיצירותיו  רבות  באיטליה.  המתרחשים  בהם 
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בשואה או  כנער  חוויותיו  את  משקפות 

כי  אם  הצעירה,  בישראל  השואה  כצעיר ניצול 

רבים מספריו אינם עוסקים בתיאור מאורעות 

השואה עצמם אלא יותר בתיאור ההתרחשויות 

למצבו  הנוגע  בכל  בעיקר  לשואה,  שקדמו 

העולם  מלחמת  באירופה שלפני  של היהודי 

שהוא  אבות  מסורת  בין  הקרוע  השנייה, 

מחד  ממנה  להימלט  יכול  ואיננו  אליה  קשור 

והעולם  החופשי  היהודי  העולם  ובין  גיסא, 

גיסא. בכתיבתו הוא משלב רבות  הגויי מאידך 

ואלו  צדיקי החסידות,  את  המזכירות  דמויות 

רבים  היהודי.  של  לפנייתו  כתובת  משמשות 

מסיפוריו מתרחשים באזור הרי הקרפטים שבו 

שהוא  ונראה  החסידות,  מייסד  גדל הבעש"ט, 

בספריו.  הדמויות  מן  לחלק  השראה  שימש 

לו  נותרו  שלא  אפלפלד  ציין  אחדות  פעמים 

שעבר  אף   – השואה  מתקופת  רבים  זיכרונות 

במקומות רבים, כולם נמחקו מזיכרונו. 

שנה  עשרה  מחמש  למעלה  אביו,  עם  המפגש 

לחוש  לו  אפשר  מזה,  זה  שהופרדו  לאחר 

המעטפת  תחושת  את  במעט  ולו  ולהחיות 

ילדותו,  על  לשמוע  זכה  האב  מן  המשפחתית. 

על משפחתו ועל מה שעבר עליו בימי השואה 

אביו  סיפורי  מתוך  העבר”  “שחזור  הנוראים. 

האימה  בנבכי  שאבדה  זהותו  את  מחדש  ברא 

והשכחה, כך העיד על עצמו. את תהליך היצירה 

הגדיר כ”נביעה”. באותם רגעים הוא חוזר ושב 

ומתחבר אל אביו, אל אימו, אל בית ילדותו ואל 

שהיה  היהודי  העולם  אל  גדל,  שבהם  הנופים 

הוא  שאותם  עולמו  שברי  הם  אלו  כל  ואיננו. 

מנסה לאחות.

אפלפלד  שלו  היהודית  הזהות  מרכיבי  את 

חושף בעשרות שנות הכתיבה שלו ונותן ביטוי 

הרגש  ולעולמות  לדמויות  לצלילים,  למראות, 

והחוויה שאפיינו אותם. באחד הראיונות הוא אף 

מביע את עמדתו ביחס לחינוך לזהות יהודית: 

הספרים  לארון  מאוד  מחובר  היה  אפלפלד 

היהודי. הוא סיפר על עצמו שעוד כנער צעיר 

את  שסיים  עד  התנ”ך  מן  פרק  יום  כל  העתיק 

עם  המפגש  הצבאי.  שירותו  לאחר  המשימה 

הספרים  בספר  התחיל  היהדות  ועם  העברית 

והמשיך לאורך כל השנים בהתעמקותו בספרי 

והזכירו לו את  חסידות וקבלה, שהחזירו אותו 

העולם הרוחני של סבו הנערץ והאהוב עליו: 

“אני בא מבית מתבולל, אבל הסבא שלי התגורר 

בהרי הקרפטים, ובחופשת הקיץ הגדולה, היינו 

גדולה,  באים אליו. הוא היה חקלאי בעל חווה 

והוא היה אדם דתי... גם הסב מצד האב, אותו 

דבר. גם הוא התגורר בקרפטים. אבל אני הייתי 

באה  שלו  הדתיות  הראשון...  אל  קשור  יותר 

בחפצים,  בנגיעה  שלו,  בתנועות  ביטוי  לידי 

מוסר.  הטיף  לא  הוא  בשקט.  בפרי,  בנגיעה 

בבוקר  השכם  מאוד.  עמוק  שקט  איזה  בו  היה 

הוא היה קם ופותח את התריסים, עומד עטוף 

הצבאית  מעוצמתנו  יותר  אותי  שמדאיג  “מה 

יהודית  נפש  היהודית.  הנפש  מבנה  הוא  והכלכלית 

שאין בה מן היהדות היא נפש עם פגם. בשנות ה-60 

דיברו בארץ הרבה על תודעה יהודית. כבר אז היה 

מדובר במשהו שטחי. אמרתי למי שהיה שר החינוך, 

משהו  להיות  מוכרחה  יהודית  ‘תודעה  ארן,  זלמן 

והדבר  שם.  פסוק  כאן  פסוק  זה  אחרת  קונקרטי. 

הקונקרטי הוא שבכל בית ספר יהיה בית כנסת. מי 

שירצה יבוא ויתפלל. מי שלא לא, אבל לפחות יציץ 

ויראה דבר מוחשי. ארון קודש, בימה, עמודים, מזוזה, 

שולחנות על פי סדר. שיידע שיש דבר כזה בעולם’...”.
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שאלתי  פעם  מתפלל.  והוא  ותפילין,  בטלית 

אז  התריס?  את  פותח  אתה  למה  סבא,  אותו: 

בינינו  מחיצה  תהיה  שלא  “כדי  לי:  אמר  הוא 

ובין השמים”.

אפלפלד זכה לאריכות ימים. ימים שהיו גם ימי יצירה 

ארוכים ופוריים שבהם השתקף מסע חייו, שהוא גם 

מסעו של העם היהודי. מסע רדוף כאב, צער וחשכה, 

אך בו בזמן גם מלא אור של אמונה ותקווה.

אֹומנות של זיכרון 
מרלין וניג, חברת סגל 

מכללה ירושלים

לזכרה של הסופרת 
נאוה סמל ז”ל

של  בעלה  סמל,  נועם  את 

ז״ל,  סמל  נאוה  הסופרת 

ומנכ״ל  תקשורת  איש 

בציון  פוגשת  אני  לשעבר,  הקאמרי  התיאטרון 

לכתוב  ברצוני  אותו  ומשתפת  למותה  יום   30

השבור  מקולו  להתעלם  קשה  אודותיה.  על 

מגעגועים: ״סבתא רבתא של נאוה, רחל, הייתה 

אחותו של האדמו״ר מלובלין ולכן היה לה תמיד 

ומוסיף,  מספר  הוא  ליהדות״,  מבעבע  רגש 

״בציבור הדתי לאומי היא הייתה מאוד מקובלת, 

הוצאת  ולקראת  ושומרון,  ביהודה  הרצתה 

כדי  תתראיין  לא  שהיא  הקפדנו  החדש  הספר 

שהבלעדיות תהיה לעיתון מקור ראשון״.

של  התווך  מעמודי  ספק  ללא  היא  סמל  נאוה 

הקדישה  ״נאווה  הלאומי.  הזיכרון  שימור 

״הספר  סמל,  מאשר  לזיכרון״,  חייה  כל  את 

הממחיש  ספר  הוא  שלנו’,  ‘הפמוטים  האחרון: 

את החשיבות של שימור הפרטים והוא מגולל 

לדור  מדור  שעברו  הפמוטים  של  סיפורם  את 

ושרדו שושלת שלמה כדי לספר״. 

– סמל לשימור  סמל, בת ה-63, הייתה כשמה 

תרבות נכחדת. ״הטריד את נאוה מה יהיה בעוד 

זיכרון  עם  יקרה  ״מה  סמל,  אומר  שנה״,  מאה 

השואה והאפשרות שלא יישאר דבר״.

גדלו  ארצי,  שלמה  הזמר  הבכור,  ואחיה  היא 

ניצולי  ארצי,  ויצחק  מרגלית  של  בביתם 

שואה. היא שירתה בגל״צ והייתה בעלת תואר 

ת״א.  מאוניברסיטת  האֹומנות  בתולדות  שני 

שישה  ופרסמה  ילדים  לשלושה  אם  הייתה 

עוסקים  כולם  מחזות,  וארבעה  ספרים  עשר 

השואה.  וזיכרון  הצלקות  עם  בהתמודדות 

זכתה  והיא  רבות,  לשפות  תורגמו  יצירותיה 

להוקרה ופרסים. נאוה שימשה כחברת הוועד 

ללימודי  המכון  משואה,  מכון  של  המנהל 

השואה בקיבוץ תל יצחק. 

השני  כחוט  שעבר  בזיכרון  בו  יש  מה 

נייר,  על  אישה  זכוכית,  כובע  ביצירותיה? 

לעוף מכאן, האומץ לפחד, חתונה אוסטרלית 

עשירה  מביבליוגרפיה  חלק  רק  הם  ועוד, 

מגע  את  סמל  הותירה  שבה  ומרתקת 

השואה  זיכרון  בנושא  הפואטי  נחישותה 

ותיעודה. לכתה בטרם עת הותיר חלל עצום 

אומנותי  זיכרון  של  ארכאולוגיה  תיעוד,  של 

ספרותי, הנכנס ומחלחל לתודעה באמצעות 

הגיבורים, העלילה והדמיון.

לתיאטרון,  עובדו  סמל  של  מיצירותיה  חלק 

לקולנוע ולטלוויזיה, ואף לאופרה.  

״זכור״,  על  בחייה  ששקדה  סמל,  נאוה 

ללא  אלה  רבים.  כתבים  בלכתה  הותירה 

ספק ימשיכו את מפעל חייה: שימור הזיכרון 

בעידן  כיום,  דווקא  הישראלית.  בתרבות 

מצטמצם,  המילים  מנעד  שבו  הטכנולוגי 

ובעולמות  בדפוס  חקוקות  שנותרו  מילותיה 

משקל  מקבלות  האומנותיים-חזותיים 

יכול  החפץ  כל  רב.  ערך  לבעלות  והופכות 

להושיט ידו ולהתרגש מחדש.
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של  רב  ערך  שחזור,  של  רב  ערך  לזיכרון  אכן, 

פרשנות, וערך רב של תשובה.

ספר הילדים האחרון של נאוה סמל ז"ל רואה אור:

“הפמוטים שלנו”

הרואה  ז"ל,  סמל  נאוה  שכתבה  הילדים  בספר 

אור חודשיים לאחר מותה, מסופר סיפורם של 

זוג פמוטי נחושת אשר עשו את דרכם מעיירה 

קטנה באירופה של תחילת המאה ה-20 והגיעו 

נאוה סמל בתל אביב  עד לביתה של הסופרת 

בשנת 2017. 

בימים שבהם מנסים לשנות את ספרי ההיסטוריה, 

ספר זה מספר את סיפורה של הקהילה היהודית 

כולה בימים אפלים שלא יישכחו. 

מרגע היווצרם בנפחייה של אבא של שיינדלה 

פגומים  הפמוטים  היו  באירופה,  בעיירה 

אבל  להשליכם,  רצה  הנפח  האב  ועקומים. 

נרות  ואת  בהם  נקשרה  שיינדלה  של  נפשה 

השבת הייתה מוכנה להדליק רק בהם.

השנים עברו, תקופה אפלה שטפה את אירופה 

רוחלה,  שיינדלה,  של  לבתה  עברו  והפמוטים 

“כדי שתלמד למצוא יופי בדברים העקומים”.

מדור  עברו  והפמוטים  מאז  חלפו  רבות  שנים 

נאוה  של  ביתה  את  מפארת  ופגימותם  לדור 

סמל, נכדתה של רחלה.

עדיין  שיינדלה  של  אביה  שעשה  הפמוטים 

גם  סמל  נאוה  הסופרת  של  בביתה  נמצאים 

אחרי פטירתה בסוף 2017.

הוצאת ידיעות אחרונות
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מחדשים ומתחדשים
פתח ההצלה 
מטנג’יר / רני 
רייכמן לעזרת 

יהודי אירופה

חדש,  מחקרי  ספר 

אילה  ודר’  פרבשטין  אסתר  בעריכת 

קוק  הרב  מוסד  ובהוצאת  נדיבי, 

בסיוע  תשע”ח.  ירושלים,  ומכללה 

ועידת התביעות.

דמות  כה  עד  הייתה  רייכמן  רני  גב’ 

שלא  באזור  ופעלה  למדי,  אנונימית 

הצלה.  פעילות  של  כאזור  ידוע  היה 

לחיי  בצניעות  בה  שָ המלחמה  לאחר 

ולא  הענפה,  משפחתה  של  השגרה 

הספר  פעילותה.  על  לדבר  הרבתה 

מחקר  אחרי  אור  שרואה  החדש, 

בעולם  שונים  בארכיונים  מקיף 

ובארכיון האישי שלה, נועד לחשוף 

את  ולשלם  שהובילה  המפעל  את 

החוב ההיסטורי לדמות זו.

והוא  בספר,  יש  נוסף  חידוש 

יהודי  האם  מרוקו.  ליהודי  נוגע 

ההמוני  לרצח  ערים  היו  מרוקו 

של אחיהם באירופה והאם ניסו 

לסייע להם? הספר החדש מאיר 

בהתגייסות  נודע  בלתי  פרק 

של קהילה זו לעזרת אחים. 

ביוזמתיות  רחבים,  קשרים  של  בעזרתם 

ובמקוריות, יחד עם אומץ ונחישות, הקימה רני 

פרויקט הצלה מרשים, המצטרף לגילויי ההצלה 

וניסיונות ההצלה בתקופת השואה, וקובע פרק 

מיוחד בפעילותן של נשים למען הצלה. 

תזכור עט 

ר 
ג'י

טנ
מ

ה 
צל

הה
ח 

פת

פתח ההצלה

מטנג'יר
רני רייכמן לעזרת יהודי אירופה

אסתר פרבשטין | אילה נדיבי

פתח ההצלה

מטנג'יר
רני רייכמן, אם למשפחה יהודית 

שהגיעה מאוסטריה לטנג'יר, הקדישה 

את שנות המלחמה למען עזרה והצלה 

ליהודי אירופה הכבושה והצליחה 

בתושיה ובנחישות להציל מאות יהודים. 

מפעלה, שלא תועד עד כה, זוכה 

לחשיפה ראשונה בעזרת מסמכים 

נדירים מארכיונים ברחבי העולם 

ומארכיון המשפחה. רני מצטרפת 

לשורת גיבורות ההצלה היהודיות 

שגורל בני עמן היה יקר להם מכל.

מוסד הרב קוק ⋅ ירושלים
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תזכור את 

ממשיכים קדימה
“זוכרים אתכם” – 

גלויות הוקרה 
 לניצולי שואה

מיזם חינוכי לקראת 
יום הזיכרון לשואה ולגבורה 

המרכז ללימודי השואה מצדיע לניצולי השואה, 

משימה  הצעיר  הדור  לבין  בינם  בקשר  ורואה 

 – השנתי  הפרויקט  נפתח  זה  לצורך  מרכזית. 

“זוכרים אתכם”. 

בבתי הספר  ו’  כיתות  לילדי  מיועדת  התוכנית 

הצדדים  שני  את  להעשיר  ומטרתה  היסודיים, 

על ידי יצירת קשר של הוקרה.

נחשפים  הילדים  בשלב הראשון של הפרויקט 

שואה,  ניצול  של  אישית  לעדות  או  לסיפור 

המחנך  השואה.  בתקופת  נער  או  ילד  שהיה 

שנשלח  תלקיט  מתוך  אחד,  סיפור  בוחר 

מכוונים  מותאמים  שיעורים  מערכי  למורה. 

הכיתה,  במליאת  הסיפור  את  להעביר  אותו 

נאחזו  שבהם  היהודיים  הערכים  הדגשת  תוך 

 – ו”הרע”  “הרוע”  עם  בהתמודדותם  היהודים 

נס,  על  הודיה  משפחה,  תפילה,  אמונה,  כמו 

אמפטיה לסבל הזולת ועוד.

התלמידים דנים בסיפור בעזרת שאלות מנחות 

ולאחר מכן המורה משוחח  שמוצגות בפניהם, 

עם התלמידים על ערך הזיכרון וההוקרה. 

המשך, התלמידים יוצרים גלויה לניצול שואה  בַ
ציור  מציירים  הם  הגלויה  של  האחד  בצידה   –

קצר,  מכתב  כותבים  השני  ובצידה  משלהם, 

אף הוא לפי ההנחיות בתלקיט למורה. ניתנות 

אפשרויות מגוונות לכתיבה, אשר מבטאות את 

רגשותיהם, מחשבותיהם והוקרתם לניצולים. 

הגלויות  בשליחת  הינו  הפרויקט  של  שיאו 

לניצולים – לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

דור  בין  אמיתי  חיבור  יוצרת  הגלויה  כתיבת 

הניצולים לדור התלמידים.

משמעות  את  מפנימים  התלמידים  זה  באופן 

מעביר  שהוא  הערכים  את  לניצול,  ההוקרה 

אליהם ואת חשיבותו של הזיכרון.

עורכת התכנית: סוזן וייס
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לכבוד: 
                                                                                                                            שלכם. תודה על המורשת החשובה שהנחלתם לכולנו.למדתי על הסבל שעבר עליכם ועל יכולת העמידה 

חשוב לי לומר לכם...

אתם שרידי השואה משמשים לנו דוגמה לקיום הנצחי של עם 
ישראל.                                                                                                                

כיתה:                        ביה"ס:                                                                                                                        חתימה:

זוכרים אתכם



|  המרכז ללימודי השואה

סדנה חדשה! 

גבורת הרוח – דמותו של 
שלמה טייכמאן 

במלאות שבעים שנה להקמת מדינת ישראל הכין 

המרכז ללימודי השואה סדנה העוסקת בתרומתם 

של ניצולי השואה למדינה ולעם ישראל. במרכזה 

שלמה  של  המיוחדת  דמותו  תעמוד  הסדנה  של 

)סול( טייכמאן, יליד מונקאץ' שבהונגריה.

שלמה עבר את השואה כנער צעיר בשנתו הארבע 

תוססת  מקהילה  חמה,  ממשפחה  ניתק  עשרה, 

לעירו  פלשו  כשהנאצים  פעילים,  יהודיים  ומחיים 

מונקאץ' שהייתה אז בידי ההונגרים. שלמה גורש 

נשלח  ומשם  קצר,  זמן  היהודים  שהו  שם  לגטו, 

לאושוויץ ולמחנות עבודה שונים. 

הברית  לארצות  והגיע  השואה  את  שרד  שלמה 

מתחנות  אחת  בכל  קשים.  ניסיונות  שעבר  לאחר 

בבית,  שקיבל  החינוך  של  בעוגן  נאחז  נדודיו 

באמונה ובתקווה לעתיד טוב יותר.

לזולת  לעזרה  ונרתם  משפחה,  הקים  שלמה 

בדרכים שונות. הנער, שכל אשר היה לו ניטל ממנו 

באושוויץ, הפך לתורם גדול, לאיש שהנתינה היא 

מרכז חייו. הוא הקדיש את חייו להקמת בתי ספר 

ולתמיכה בהם, לבניית מרכזים קהילתיים וליצירת 

תוכניות שירות ציבורי בכל רחבי העולם. פעילותו 

לשימור זיכרון השואה היא משמעותית ביותר, הוא 

תומך במרכז ויזנטל ובמוסדות שואה נוספים.

כיצד עשה זאת? אילו אירועים השפיעו עליו? מה 

ניתן ללמוד מערכיו? בכך עוסקת סדנה זו.

הסדנה מיועדת לתלמידי חטי"ב ותיכון.
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על אתר 

אתר “זכור” המשודרג
מאגר עדויות של 

ניצולי השואה 
עולה לאתר “זכור”

יושב  המחשב  מסך  מול 

הגיע  עתה  זה  שואה.  ללימודי  המרכז  צוות  נרגש 

לידיהם מאגר מופלא – עדויות חשובות של ניצולי 

שואה, שנגבו לפני כעשור. 

ידי מר מאיר  המאגר הוקם במשך שנים רבות על 

שילה, שעיסוקיו בהנצחת השואה והעולם היהודי 

באמצעות  מאוד.  ומקוריים  רחבים  הם  שלפניה 

מכון “יד לזהבה” בקדומים נגבו עדויות רבות, וכל 

המאגר הוענק השנה למרכז ללימודי השואה.

העדויות  את  להנגיש  כיצד  בשאלה  דנו  במרכז 

הייחודיות הללו לציבור, ובעיקר לציבור המורים.

שתי מתנדבות, בוגרות הקורס “למען נספר”, נטלו 

על עצמן את המשימה. הן בוחרות קטעים נבחרים, 

ממפות אותם על פי נושאים, ובקרוב בעז”ה יועלה 

המאגר לאתר המרכז.

משתפת  בפרויקט,  המתנדבות  אחת  נחם,  חנה 

אותנו במחשבותיה במהלך העבודה:

כל סיפור של ניצול שואה הינו עדות חיה לשואה. 

הסיפור,  בשעת  העד  את  רואים  גם  כאשר  אך 

ייחודיים: שפת הגוף, הטון,  בו היבטים  משתלבים 

מבע הפנים, הדמעות... הדיבורים – ורגעי השתיקה, 

והחיוך שנמחה ברגעי זיכרון של צער וכאב...

במפגש  עמוקות  עליי  שהשפיעו  הדברים  אחד 

לא  העדים  שזיכרון  העובדה  הייתה  העדויות  עם 

התבטא רק ברוע ובסבל. תדיר עולים בעדויות גם 

תיאורים של ערבות הדדית, אחריות, אומץ, אמונה, 

מצוות  קיום  קהילות,  של  סיפורן  הוד,  דמויות 

הצלה  יהודית,  עוצמה  ביותר,  הקשים  במצבים 

בהתגלמות  מוקפים  היהודים  היו  כאשר  גם  ועוד. 

הרוע, הצליחו רבים לשמור על צלם אנוש, והביטוי 

'גבורה יהודית' מקבל ממד ועומק חדשים.

אותם  להפוך  הכול,  מהם  לקחת  ניסו  הנאצים 

לקחת.  הצליחו  לא  רוח האדם  את  אך  למספרים, 

את הבחירה בטוב, באנושי ובאלוקי.

הוא  אף  תופס  החורבן  שלאחר  הבנייה  תיאור 

 – האין  מן  כוח  שאבו  כיצד  בעדויות:  נרחב  מקום 

והמשיכו לחיות. כיצד בחרו לאן ללכת, בפני אילו 

ויש  נתפסות עמדו בראשית דרכם,  דילמות בלתי 

חופי  אל  הראשון  המבט  כמו  מרגשים  רגעים  גם 

הארץ המובטחת.

לאחר  שתיקה  עצמם  על  גזרו  הניצולים  מן  רבים 

הקודש.  בארץ  אחיהם  עם  הלא-מבין  המפגש 

ודווקא בשל כך, מרגש לשמוע על החיים החדשים 

שבנו, על משפחותיהם המיוחדות, ועל כך שלמרות 

הכול – סיפרו לנו לבסוף את סיפורם.

לקראת  לאתר  בס”ד  תועלנה  העדויות 

שנה”ל תשע”ט.

http://zachor.michlala.edu/home.asp

25

http://zachor.michlala.edu/home.asp


|  המרכז ללימודי השואה

חידון מורשת השואה

“לצמוח בין הדפים”/ 
יומני בני נעורים בתקופת השואה

המרכז  מקיים  שנתיים  מדי 

חידון  את  השואה  ללימודי 

לתלמידי  השואה  מורשת 

התיכון בחמ”ד. 

ולגבורה  לשואה  הזיכרון  ביום 

יתקיים  תשע”ט,  בשנת  הבא, 

בעז”ה חידון מורשת השואה הרביעי.

בני  יומני  הוא  הפעם  שנבחר  הנושא 
נעורים בתקופת השואה.

כתיבת יומנים הייתה נפוצה בתקופת השואה, כך 

גם לגבי בני הנעורים, כאשר מסגרות של לימוד, 

משפחה, חברות – הלכו ונחלשו. היומן היה הידיד, 

מי שהיה מוכן להקשיב למצבי הרוח המשתנים, 

לכעסים, וגם מי שסייע לערוך את חשבון הנפש 

בהווה ואת התוכניות לעתיד. רוב היומנים אבדו 

עם כותביהם, ולפיכך אנו מייקרים ומעריכים כל 

יומן ששרד וזוכה לראות אור.

הוא  השואה  בתקופת  שנכתב  יומן  עם  מפגש 

כרטיס כניסה לחדרי ליבו של מי שביקש להשאיר 

זכר לימים הנוראים ההם, וחותם לסיפורו האישי. 

לסערת  גם  נכנס  הקורא  הנעורים  בני  ביומני 

בחיי  למצוקתם  הצעירים,  הכותבים  של  הנפש 

לגיבוש  שהשתנו,  לתנאים  במקביל  יום  היום 

לבגרות  רבות,  שאלות  אחר  לתהייה  אישיותם, 

לאהבה  ולתקווה,  לאמונה  ובמקביל  עת  בטרם 

ולתוכניות לעתיד.

קורותיו של היומן אף הם סיפור הרפתקה העומד 

בפני עצמו, מעין סיפור בתוך סיפור. 

מי כתב אותו? מדוע בחר לכתוב בנחישות, למרות 

לאורך  נכתב?  תנאים  באילו  הגדולה?  המצוקה 

כמה זמן? מניין מצא המחבר ניירות וכלי כתיבה? 

הדוגמאות  וכיצד?  נתגלה  היכן  הוסתר?  כיצד 

רבות: מנחם אופנהיים מגטו לודז’ כתב את יומנו 

בשולי המחזור שלו, אולי כדי שהגרמנים לא יוכלו 

לודז’,  מרבני  לאסק,  הרב  של  בנו  אותו;  למצוא 

בצרפתית;  ספר  בשולי  שפות  בארבע  יומן  כתב 

שכנים  של  עזובה  מחברת  מצאה  לזרסון  תמרה 

שגורשו מביתם והשתמשה בה, ועוד.

המרכז ללימודי השואה מקדיש לנערים ולנערות 

אלו את חידון מורשת השואה תשע”ט.

קבצים  הכולל  החידון,  ספר  נכתב  אלו  בימים 

הרקע  סיפורי  ובצידם  הנעורים,  בני  יומני  של 

של הכותב. 

החידון נכתב ומתקיים בשיתוף פעולה עם חמ”ד, 

בראשות ד”ר אברהם ליפשיץ ומפמ”ר היסטוריה 

החינוך  משרד  נציגי  גליקסברג.  בלהה  ואזרחות 

החשיבה  מההיגוי,   – התהליך  בכל  מעורבים 

והכתיבה ועד לטקס עצמו.

נמצאים  היום  עימנו  החיים  השואה  שרידי  בין 

ורבים  היומנים,  כותבי  של  משפחה  קרובי 

ובני  אלו  ניצולים  דומות.  חוויות  שחוו  אחרים 

הגמר  שלב  של  הכבוד  אורחי  יהיו  משפחותיהם 

בחידון מורשת השואה. 

ציבור המורים, המחנכים והתלמידים מוזמן לקחת 

חלק במפעל הזיכרון הייחודי הזה.
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המרכז ללימודי השואה  |

שירים שעלו מאפר השואה
הלב והמעיין מארחים אחכה לו

אהוד בנאי

שי גבסו 

אודי דוידי

אביתר בנאי

בועז דוידוב

ישי ריבו

ירמי קפלן 

חיליק פרנק

אילן דמרי

חוברת סיפורים

“כותבים, מתעדים וזוכרים” / קורס קיץ תשע”ח

יתקיים בעז”ה בתאריכים:  כ”ו–כ”ח בתמוז | 9-11 ביולי

קורס ימי שני תשע”ט
בשנת תשע”ט יוקדש קורס ימי שני לנושא:

“הם הביטו קדימה” / ניצולי השואה בבניין העם והמדינה.

בחרנו בנושא זה כדי להוקיר את תרומתם של ניצולי השואה – תרומה שמלווה אותנו בשנת השבעים 

למדינה ותמשיך ללוותנו גם כשאחרון הניצולים כבר לא יהיה עימנו.

ניצולי השואה שנותרו בתום המלחמה ללא בית, ללא משפחה ולעיתים אף ללא נפש אחת קרובה, 

ולהביט  בתקווה  לבחור  אלא  ברוחם  ליפול  שלא  שקיבלו  בהחלטה  כבירות  נפש  תעצומות  גילו 

מן  עברו  שחלקם  הארוכה  הדרך  אף  ועל  אותם,  שליוו  העבר  משקעי  אף  על  העתיד.  אל  קדימה 

העם  לבניין  ולתרום  עצמם  את  לשקם  כדי  רבה  בנחישות  פעלו  הם  ארצה,  הגיעם  ועד  השחרור 

בשיקום  ההישגים  ועל  ההתמודדות  על  נעמוד  בקורס  הלאומי.  במישור  והן  האישי  במישור  הן 

והתרבות  עולם התורה, בהתיישבות, בהקמת התשתית לביטחון המדינה, בתרומה לעולם החינוך 

ועוד. הנושאים ייבחנו בהיבטים הגותיים, היסטוריים, ספרותיים ואומנותיים. יינתן מקום של כבוד 

לסיפורים האישיים.

שמרו את התאריכים

פרטים נוספים יפורסמו בהמשך

לקראת יום הזיכרון לשואה 
ולגבורה תשע"ח 

אלבום שירים ייחודי של מיטב האומנים 
הישראלים והסיפורים שמאחוריהם.
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עדויות מפי בנות הדור השני לניצולי השואה
שסיימו את הקורס הייחודי:

לפרטים: חוי פליטניק, טל' 02-6750992/725

http://zachor.michlala.edu/home.asp :אתר | mls@michlalah.edu :דוא"ל

ְלַמַען ְנַסֵּפר
המרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים 

מכשיר נשים הרואות עצמן כשליחות זיכרון 

בהעברת סיפור הוריהן בדרך חווייתית ואישית.

ניתן לקבל במשרדנו פרטי התקשרות של הנשים - שליחות הזיכרון
ולהזמינן לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ח.

למנהלי מוסדות חינוך, 
מורים ומחנכים 

ולקהל הרחב

לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה
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