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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.
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 תזכורת - מבט לאחורצוות המרכז

חורף 
תשע”ט 

במרכז 
ללימודי 

השואה

1 | הצוות מתרענן

בחורף תשע"ט הצטרפו לצוות המרכז ללימודי 

השואה אסתי זומר ותמר קאופמן.

תמר  לשואה.  השני  הדור  בנות  הן  ותמר  אסתי 

באה מעולם השיווק, עוסקת במשך שנים רבות 

בשימור זיכרון השואה והוציאה במסגרת המרכז 

את ערכת הלימוד "לאבותינו ולנו".

אסתי מנתחת מידע במקצועה, בוגרת המחזור 

והגיעה לעסוק  נספר"  "למען  השני של הקורס 

בנושא השואה אחרי שנים שבהן נמנעה מלגעת 

בזיכרונות אלו.

משותף  חזון  מתוך  למרכז  הגיעו  ואסתי  תמר 

החומרים  הרב,  שהידע  בכך  גדולה  ואמונה 

הבלעדיים והגישה הייחודית של המרכז צריכים 

להגיע לציבורים רחבים ככל הניתן.

בסיוען של אסתי ותמר נרקמו 

פעולה  שיתופי  ונרקמים 

גורמים  לבין  המרכז  בין  רבים 

ממלכתיים  וגופים  פרטיים 

השואה  בהוראת  העוסקים 

ובהנצחתה, כדי לאפשר למרכז 

הייחודי  קולו  את  להשמיע 

לקהלים חדשים.

2 | סדנה לבני המכינות הצבאיות

בנחל עוז ובעלומים

המכינות  בבני  רואה  השואה  ללימודי  המרכז 

המנהיגות  מעתודות  אחת  הקדם-צבאיות 

החשובות בישראל. על כן נבנו עבורם סדנאות 

המשתתפים  את  לחשוף  שמטרתן  מיוחדות 

לפרקים מדברי ימי השואה, כדי שיקבלו מהם 

תובנות להווה.

יצא לדרך המפגש  ביוזמתה של תמר קאופמן 

צוות  בשואה”.  יהודית  “גבורה  בנושא  הראשון 

המרכז, בראשות הגב’ דורית טפרברג והרב ד”ר 

הצבאיות  המכינות  בני  אל  יצאו  רחמני,  שחר 

הקשיבו  המשתתפים  ובעלומים.  עוז  בנחל 

ולקחו חלק בסדנה  להרצאתו של הרב רחמני 

שעלו  מוסריות  בדילמות  העוסקת  מרתקת 

בגטו ורשה ערב המרד הגדול. הדיון בדילמות 

ובביטויי הגבורה היוו מקור השראה לבני הנוער 

ערב גיוסם לצה”ל. )ראו להלן מאמר בעמ' 26(

פתח דבר

אסתר פרבשטין ודורית טפרברג

 לקראת חג הפסח הבעל"ט,
 מוגש לפניכם מקבץ פעילויות

המרכז ללימודי השואה 
מה אפשר לחדש בתחום זיכרון השואה? כך אנו נשאלים מידי פעם. בגיליון זה 

תמצאו מענה חלקי לשאלה זו. 

בראשית חורף תשע”ט לא ציפינו להתחלות של פרויקטים חדשים בהיקף כה גדול, אך עשיה גוררת 

עשיה, ואנו רואים סיעתא דשמיא בפעילות למען זיכרון השואה, הוראתה והנצחתה. 

זכינו בשנה זו להוציא לאור שני יומנים נדירים שנכתבו לפני שבעים שנה ונחשפו בנסיבות מיוחדות. 

יומנה של רבקה ליפשיץ מגטו לודז’ ויומנו של הרב יוסף גוז’יק מהעיירה דוקלה שבפולין. בנוסף, 

הוצאנו לאור את הספר המיוחד לחידון מורשת השואה – “יומני מה יהא עליו?” - יומניהם של בני 

נעורים בשואה. 

מתוך תפיסה מיוחדת של בניית תכניות לסדנאות מותאמות לקהל היעד, הרחבנו את פעילותינו 

נושא  נוספים המבקשים ללמוד את  יעד  ואנו קשובים לפנייתם של קהלי  בקרב קבוצות חדשות, 

השואה ברוח היעדים של המרכז שלנו.

לשמחתנו אנו עובדים בצוות מורחב, חלקו מתוך בוגרות הקורסים שלנו המתנדבות לתרום לנושא 

בדרכים שונות ומרעננות את העשייה המבורכת. 

אנו מרגישים צורך לתת למרכז שלנו שם קצר שייחד את פעילותו – נשמח לקבל מכם רעיונות.

בימים אלו אנו נערכים לשלב האחרון של חידון מורשת השואה, הכולל יום מפגש עם המתמודדים 

ז’ראר  במרכז  תשע”ט,  ולגבורה  לשואה  הזיכרון  ביום  שייערך  המרכזי  לאירוע  הכנות  ובעיקר 

בכר בירושלים.

בברכת חג כשר ושמח

התחדשות בכל אשר נעשה, בשמחה ובטוב לבב

אסתי זומר ותמר קאופמן
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היומן, תיארה את תהליך מציאת היומן והגעתו 

של  עולמה  את  להכיר  ההזדמנות  ואת  לארץ, 

עימה  )ריאיון  היומן  דרך  משפחתה  בת  רבקה 

מופיע בהמשך(.

דברים על תוכן היומן וייחודו נשאו שתי עורכות 

מהעורכות,  אחת  אונגר,  מיכל  ד”ר  הספר. 

“אגדת  לגבי  במחקרה  הקהל  את  שיתפה 

הילדים מגטו לודז’ “ ועבודת הילדים בגטו. 

השאלה  את  העלתה  פרבשטין  אסתר  הרבנית 

זו  צעירה  נערה  של  הכוח  מקור  היה  “מה 

על  הצביעה  היא  ברוחה”.  איתנה  כה  שנותרה 

הצעירה,  לרבקה  משענת  ששימשו  העוגנים 

ועל משמעותם לבני הנעורים.

גרינברג  דניאל  של  נגינה  בקטעי  לווה  הערב 

ועמינדב דביר.

3 | עשרה בטבת תשע”ט –

יום הקדיש הכללי

במכללה  התקיימו  הכללי  הקדיש  ביום 

ואירוע  הרחב  לקהל  אירוע  אירועים:  שני 

לסטודנטיות. 

4 | אירוע לבנות המכללה 

הכללי  הקדיש  יום  לציון  המסורתי  האירוע 

מאות  בהשתתפות  הכנסת  בבית  התקיים 

סטודנטיות ומרצות. 

על  דברים  נשאה  פרבשטין  אסתר  הרבנית 

לאחר  ראשונים  מכתבים  של  המשמעות 

השחרור, ועל פרויקט בנושא זה שנפתח במרכז 

השנייה  ההרצאה  במכללה.  השואה  לחקר 

ודרכם  נעורים,  בני  של  ליומניהם  הוקדשה 

הפנימי  לעולמם  המכללה  סטודנטיות  נחשפו 

עם  שהתמודדו  גילן  בני  של  והעשיר  הכואב 

שאלות של חיים ומוות, שמירת הזהות וצמיחה 

בתוך ומתוך המשבר. 

הנער  של  יומנו  על  בסרט  צפו  התלמידות 

ללימודי השואה  בד במרכז  משה פלינקר, שעוּ

ליחידת הלימוד “בצל כנפיך”, ושמעו את סיפור 

מציאת יומנה של רבקה ליפשיץ, נערה יהודייה 

בספר  השנה  אור  ראה  שיומנה  לודז’  מגטו 

ירושלים  מכללה  )בהוצאת  כלות”  עד  “לכתוב 

ומוסד הרב קוק תשע”ט, ראו להלן(.

5 | לכתוב עד כלות – השקת יומנה

של רבקה ליפשיץ

במרכז  נערכה  הכללי  הקדיש  יום  בערב 

הספר  של  חגיגית  השקה  השואה  ללימודי 

יומנה של רבקה ליפשיץ”.  “לכתוב עד כלות – 

כתיבתו,  לאחר  שנה  שבעים  שנחשף  זה,  יומן 

נותן ביטוי לחייה של נערה בת 14 מגטו לודז’, 

שנותרה איתנה בערכיה, בזהותה ובאמונתה גם 

להעניק  והשתוקקה  ביותר,  הקשות  במצוקות 

לעולם ככל שתוכל.

את הערב פתח הרב אריה הנדלר בהרצאתו על 

האתגר האמוני של השואה.

באולם שררה התרגשות מיוחדת, כאשר הקהל 

הרב שגדש את האולם נפגש עם בנות משפחתה 

של רבקה ליפשיץ ועם עורכות הספר. 

של  דודתה  בת  ליפשיץ-בויאר,  מינה  הגב’ 

רבות  ומוזכרת  בגטו  עימה  ששהתה  רבקה, 

קשריה  ועל  בגטו  קורותיה  על  סיפרה  ביומן, 

את  ובנתה  להינצל,  זכתה  מינה  רבקה.  עם 

בתה  חלמיש,  הדסה  גב’  ישראל.  בארץ  ביתה 

פרסום  את  מהיוזמות  שהייתה  מינה,  של 

5
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ונמשך  החדש  “יזכור”  באולם  נפתח  הסיור 

 – היהודית  “ורשה  החדשה,  הקבע  בתערוכת 

סיפור על רוח האדם”. כמו כן ביקרו המשתתפים 

על  דידקטי  דיון  וערכו  לילד”,  ב”יד  גם  בסיור 

אודות הוראת נושא הילדות בתקופת השואה. 

הצדדים  שני  ידי  על  הועלה  הסיור  במסגרת 

הרצון להמשך שיתוף הפעולה בין המוסדות. 

מנכ”ל  כהן,  יגאל  מר  ביקר  זו  יוזמה  בעקבות 

השואה  ללימודי  במרכז  הגטאות,  לוחמי  בית 

והוחלט על שיתוף פעולה בפרויקטים שונים.

8 | הנגשת אוסף העדויות החדש

במרכז ללימודי השואה

אוסף העדויות הנדיר שהובא למכללה על ידי מר 

מאיר שילה,  מקים "יד לזהבה" ומנהלה, פותח 

ערוץ רחב לדיון בסוגיות שונות בנושא השואה. 

מקדישות  ארלבוים  אילנה  וגב'  נחם  חנה  גב' 

ימים רבים בהתנדבות מלאה לחלוקת העדויות 

לקטעים ולארגונם לפי נושאים. זאת כדי לתת 

הראיונות  את  להפוך  וכדי  במה,  אלו  לעדויות 

עם הניצולים לנגישים לקהל.

בקטעים  הקהל  את  ריגשו  ואילנה  חנה 

האחרון  במפגש  להציג  שבחרו  מראיונות 

שליוו  ובדילמות  קדימה",  הביטו  "הם  בקורס 

אותן בבחירה זו.

9 |  “בעקבותיהם” – 

הפעלה לכיתה ח’

שנכתב  ברג  מרי  של  מיומנה  קטע  זהו 

בגטו ורשה.

בטבת,  עשרה  לקראת  הפעילויות  במסגרת 

ללימודי  המרכז  מצוות  וייס  סוזן  גב’  העבירה 

תלמידי  למדו  בה  מיוחדת  פעילות  השואה, 

כיתה ח’ בממ”ד אפרת על הגטו, וקראו חלקים 

ורשה  בגטו  הייתה  מרי  ברג.  מרי  של  מיומנה 

ביום  המלחמה.  את  ושרדה  לשנתיים  קרוב 

לקיום  המאבק  על  מרי  כתבה  ה-15  הולדתה 

תיאור  מרי  של  ביומנה  בגטו.  נורמליים  חיים 

נרחב של פעולות החסד בגטו – החל מפעולות 

של  בפעולות  והמשך  שונים,  ארגונים  מטעם 

אנשים פרטיים, כולל בני הנוער. מרי וחברותיה 

למרות  מהן,  החלשים  לעזרת  שכם  היטו 

מצבן הקשה. 

ילדים  נעלי  יצרו התלמידים  לסיכום הפעילות 

אלה  נעליים  שונים.  ומחומרים  שונות  במידות 

הוצאו למסדרון בית הספר כתערוכה, ותלמידי 

6 |  “הם הביטו קדימה” – ניצולי

השואה בבניין העם והמדינה

השתלמות תשע”ט 

למרכז  סיפקה  ישראל  למדינת  השבעים  שנת 

להוקרת  נפלאה  הזדמנות  השואה  ללימודי 

תרומתם של ניצולי השואה בבניין הארץ. זרעיה 

והם  המדינה,  קום  בימי  ניטעו  זו  תרומה  של 

ממשיכים וצומחים גם היום.

נפש  ללא  אף  ולעיתים  משפחה  ללא  בית,  ללא 

אחת קרובה, מתוך תעצומות נפש וגבורה, בחרו 

אף  על  בתקווה.  העתיד  אל  להביט  הניצולים 

משקעי העבר שליוו אותם, ועל אף הדרך הארוכה 

שחלקם עברו מן השחרור ועד הגיעם ארצה, לא 

נפלו ברוחם ופעלו בנחישות רבה לתרום לבניין 

העם הן במישור האישי והן במישור הלאומי.

נסקרו  קפלן,  שרה  גב'  של  בריכוזה  בקורס, 

עולם  בשיקום  הניצולים  של  הגדולים  הישגיהם 

והתרבות,  החינוך  לעולם  בתרומה  התורה, 

לביטחון  התשתית  בהקמת  בהתיישבות, 

המדינה ועוד.

היסטוריים,  הגותיים,  בהיבטים  נבחנו  הנושאים 

של  מקום  נתינת  תוך  ואומנותיים,  ספרותיים 

כבוד לסיפורים האישיים. המרצים היו מן השורה 

חנה  פרופסור  ביניהם  החוקרים,  של  הראשונה 

רחל  ד"ר  פרבשטין,  אסתר  הרבנית  יבלונקה, 

דלית  החוקרת  מרקוביצקי,  יעקב  ד"ר  הרצוג, 

של  בנותיו  רייכנר,  אביטל  התסריטאית  דננברג, 

האומן יוסף באו ועוד. 

7 |  ביקור במוזיאון בית

“לוחמי הגטאות”

ורכזת  קדימה”  הביטו  “הם  הקורס  משתתפי 

במסגרת  ביקרו  קפלן  שרה  גב’  הקורס 

מוזיאון  של  החדשות  בתערוכות  ההשתלמות 

בית לוחמי הגטאות. 

השואה  ללימודי  המרכז  בין  שנוצרו  הקשרים 

הפנים  בקבלת  ביטוי  לידי  באו  למוזיאון 

החמה שערך מר יגאל כהן, המנהל החדש של 

את  העמיקה  המקצועית  ההדרכה  המוזיאון. 

חוויית המפגש עם התצוגות החדשות והישנות.

אילנה ארלבוים וחנה נחם בעבודתן

מייצרות  הקורס  “...תלמידות 

כמעט  היתומים.  לבית  נעליים 

עכשיו  מהלכים  חניכיהם  כל 

עור,  להשיג  ואין  הואיל  יחפים. 

לבד  כובעי  התלמידות  מקבלות 

ישנים שנאספו בגטו, מנקות אותם 

בצורות  נעליים  מהם  ועושות 

עובדות  הנערות  שונים.  ובגדלים 

בשקידה וללא בקשת שכר ביודען 

מה רב מספרן של הרגלים הפעוטות 

היחפות הנזקקות לפרי עמלן...”

8
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לומדות  הן  בו  הסיפורי,  ומהרובד  בשואה, 

הוריהן  בסיפור  הקהל  את  לשתף  כיצד 

קשר  ויצירת  גוף  שפת  כגון  שונים,  בהיבטים 

עם המאזינים. 

גב’  טפרברג,  דורית  גב’  הקורס,  מנחות 

את  מלוות  גלבר,  נעמי  וגב’  רוזנברג  חנה 

ברגישות  באכפתיות,  זה  במסע  המשתתפות 

ובמקצועיות.

לבוגרות  מיוחד  כנס  נערך  א’  באדר  בכ”ו 

שלושת המחזורים של הקורס ובו נפגשו בנות 

הרצאות  ושמעו  חברותיהן  עם  השני  הדור 

מעניינות. ברב-שיח שהתקיים ושלקחו בו חלק 

נציגות משלושת המחזורים שמעו המשתתפות 

על ניסיונן של חברותיהן בהעברת הסיפור של 

הוריהן לקהלים שונים. 

12 | ביקורו של העד יוסף 

וייסלר, מאחרוני השרידים של 

קהילת כשאנוב

של  שעה  הינו  שואה  ניצול  עם  מפגש  כל 

המיוחדות  השעות  אחת  מיוחדת.  התרגשות 

ביותר היו בפגישה של צוות המרכז עם מר יוסף 

שבפולין,  כשאנוב  מהעיר  שואה  ניצול  וייסלר, 

וייסלר  מר  השואה.  ללימודי  למרכז  שהוזמן 

קליניקה,  הלמוט  של  בתו  עם  לאחרונה  נפגש 

שבתוקף  הנאצית,  המפלגה  חבר  גרמני, 

ופעל  יהודים  עשרות  על  אחראי  היה  תפקידו 

מר  נתן  המרגש  המפגש  רקע  על  להצלתם. 

וייסלר את עדותו. 

בקורותיו  המרכז  צוות  את  ריגש  וייסלר  מר 

והגבורה  הרוח  עוז  על  שהעידו  במלחמה, 

ובמסר  השחרור  מתקופת  בחוויותיו  היהודית, 

יהודית  באחדות  הצורך  הבאים:  לדורות  שלו 

לנהוג  והחובה  ישראל,  במדינת  כאן,  בעיקר 

הבדלים  להדגיש  לא  כדי  יתרה  בזהירות 

כי  הוכיחה  השואה  שהרי  ליהודי,  יהודי  בין 

כולנו יהודים. 

סוליות  על  בהן.  לגעת  הוזמנו  ו’–ז’  כיתות 

ורשה  מגטו  ילדים  של  שמות  נכתבו  הנעליים 

ומידע עליהם. התלמידים הביעו את רגשותיהם 

שהוצמדו  שונים  במשפטים  הגטו,  ילדי  כלפי 

יחד  הכוללת,  ההיסטורית  הראייה  לתערוכה. 

היומן  כותבת  של  האישי  הפן  אל  ההבטה  עם 

עמוק  חותם  הטביעו  היתומים,  הילדים  ושל 

בליבם של משתתפי ההפעלה.

10 |  שילוב הפקות המרכז

ללימודי השואה בפרויקט 

“בשבילי הזיכרון”

משרד  של  תוכנית  היא  הזיכרון”  “בשבילי 

החינוך ו"יד ושם" שמטרתה להתאים את לימודי 

של  הוראה  לבסס  הגיל,  שכבות  לכל  השואה 

תכנים ומושגים באופן ספירלי ולחנך לערכים 

אנושיים ולאומיים הקשורים לנושא.

וכמומלצות  כמתאימות  שנבחרו  תכניות 

באתר  אחת  גג  קורת  תחת  למורים  מונגשות 

“בשבילי הזיכרון”. באתר קיים תאור כללי של 

התכניות, תהליך הלמידה וחמרים להדפסה.

השואה  ללימודי  המרכז  של  אחדות  תוכניות 

בלימודי  הטמעתן  לצורך  זו  במסגרת  שולבו 

מתקיימות  אלו  תכניות  בסיס  על  השואה. 

את  שיעבירו  למורים  ספריות  בית  הכשרות 

התקיים  זה  לצורך  ספרם.  בבית  התכניות 

השואה  ללימודי  המרכז  של  משותף  עיון  יום 

השואה  להוראת  הבינלאומי  הספר  בית  עם 

שביד ושם. 

ללימודי  המרכז  לצוות  ערך  ושם  מיד  הצוות 

הוצגו  שבה  מקצועית  השתלמות  השואה 

שימת  תוך  התוכנית,  של  הייחודיים  התכנים 

הלומדים,  של  הגילאית  התפיסה  על  דגש 

הלמידה  ועל  במרכזם  העומדים  הערכים  על 

החווייתית והמובנית.

מדריכים ומדריכות מטעם המרכז יצאו להעביר 

השתלמויות למורים בבתי הספר כחלק ממערך 

ההנחיה להוראת נושא השואה בעזרת תוכנית 

של  הלימוד  יחידות  ובכללן  הזיכרון”,  “בשבילי 

המרכז ללימודי השואה.

11 |  “למען נספר” – קורס לבנות

הדור השני, מחזור ג’

במכללה  התקיים  שבה  השלישית  השנה  זו 

את  לשלב  שמיועד  נספר”,  “למען  הקורס 

נושאי לפיד הזיכרון  בנות הדור השני במעגל 

ולהכשירן לספר את סיפור הוריהן.

התהליך שהמשתתפות בקורס עוברות מורכב 

מקבלות  המשתתפות  בו  העובדתי,  מהרובד 

כלים לחקור ולגלות מידע לגבי קורות הוריהן 

מחזור ג' של הקורס 'למען נספר'
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מזה שנים רבות אני מעביר סדנאות והרצאות במגוון רחב של נושאים.

לא אגזים אם אומר כי חיי נחלקו לשניים.

לפני המסע – ואחריו. 

אני נכד לניצולי שואה, אך לצערי לא זכיתי לשמוע מהם את קורות ימים אלו, ימים 

של הסתר פנים.

ירושלים. לאחר שנת לימודים יצאנו  השנה למדתי בקורס אשר אורגן ע”י מכללה 

למסע מטלטל, אשר זיכרו לא מש ממני. 

הקורס וגם המסע לוו בסיעתא דשמיא גדולה, ובקבוצה נפלאה של אנשים מדהימים, 

אשר שמעו והפנימו בכובד ראש, תוך שיתוף פעולה ואחדות קבוצתית. 

בסדנאות רבות אני מוצא את עצמי משלב תכנים ותובנות שהפנמתי במסע.

באותה  אותי  ללוות  ממשיכים  שבת  בליל  בנים”  לגדל  ו”וזכני  חיל”  “אשת  שירת 

ההתרגשות בה שרנו ודמענו אי שם בתאי הגזים באושוויץ.

הבטחתי לעצמי ולילדי שאף הם יצאו למסע זה. ומוקדם ממני. אשמח שהם ירוויחו 

בגיל צעיר יותר את ידיעת ערך החיים ואת התובנות העצומות שקיבלתי.

בהערכה רבה

מוטי זולברג 

13 | מסע לפולין – הרשמים לא פגו, מכתב ממשתתף במסע הר”מים

בשנת תשע”ז נערך קורס מיוחד לר”מים מלווי מסע לפולין, ובסיומו התקיים סיור מעמיק בפולין. 

הקשרים שנטוו בסיור זה, המסרים שהופנמו והתפקידים שהר”מים ממלאים מאז באים לידי ביטוי 

בקשרים המתמשכים עם המכללה.

זהו אחד מן המכתבים שהגיע אלינו מבוגר הקורס והמסע:

תזכור עט

נרשם 
בעליית 

הגג

< יומנו של הרב יוסף-יצחק

גוז'יק מדּוקלה

אסתר פרבשטין

תלמיד חכם ומלומד היה הרב יוסף גוזיק כאשר 

בכפר  פולני  של  הגג  בעליית  יומנו  את  כתב 

בשנתיים  שבגליציה.  דוקלה  לעירו,  הסמוך 

כאב  של  עמודים  מאות  רשם  מסתור  של 

נחשפו  אשר  דפים   – ואמונה  תקווה  ואימה, 

בעריכה  לאחרונה  אור  וראו  האחרונות  בשנים 

משותפת של מכללה ירושלים ויד ושם.

יליד  גוזיק,  יוסף-יצחק  הרב 

דעת.  ושוחר  למדן  היה   ,1910

נוסף ללימודיו התורניים בישיבה 

במכון  גם  דעת  קנה  הרב  ובבית 

בוורשה,  היהדות  ללימודי 

העת  כתב  את  לאור  והוציא 

התורני המקומי. 

את  משפחתו  בני  עם  עבר  יוסף 

תחת  הראשונות  השנים  שלוש 

מצוקה,  של  שנים  הנאצי,  המגף 

יום  שהגיע  עד  וסבל,  השפלה 

העיירה  יהודי  של  הנורא  הדין 

דר”ח  בא’  וסביבותיה,  דוקלה 

באוגוסט   13 תש”ב,  אלול 

ולאחר  רוכזו,  המקום  בני   .1942

חלק  נרצחו  אכזרית  סלקציה 

מהם ביער הסמוך, והרוב נשלחו 

נותרו  בלז’ץ.  המוות  מחנה  אל 

שנבחרו  שבקהילה  הצעירים 

יוסף  וביניהם  כפייה,  לעבודות 

יהושע. הם התקשו  הבוגר  ואחיו 

מקרוביהם  שנפרדו  להאמין 

לנצח, כפי שביטא זאת הרב יוסף 

אומנם נר רוחני דולק בי
יומנו של תלמיד חכם מדּוקלה

יוסף גוזיק

סמל  בדּוקלה,  החרב  הכנסת  בית 
לחורבנה של הקהילה. 

בית הכנסת נבנה במאה השמונה־עשרה 
כמבצר בסגנון בתי כנסת דומים בגליציה 

)כגון זה שבלנצוט(.

ועּוטר   1920 בשנת  שופץ  המבנה 
בציורים ובפסוקים.

אומנם נר רוחני דולק בי בקרב ליבי אך רציתי שישובו 

הימים כמקדם. איך הומה ליבי לך, אבי אבי! היודע אתה 

איך אסבול? איך הייתי, איך ירדנו משמיים ארצה, איך 

נתונים אנו בכל יום לחרפה ולביזה. איך האויב אורב לנו 

האסורים,  בבית  כמו  כאן  ויושבים  הנה  ובאנו  בחוצות 

בניך  אבי,  אבי   .]...[ אנו  וסובלים  ומסוגרים  כלואים 

שרויים בצער, המלץ בעדיהם ובקש רחמים עליהם!

הרב יוסף גוזיק, תלמיד חכם ומלומד צעיר, כתב את יומנו בעת שהותו הממושכת במסתור 

בעליית ביתו של איכר פולני בכפר הסמוך לעיירתו דוקלה.  הוא משמש עד וצופה, מתעד 

וסופד בעת ובעונה אחת. יומנו הוא מסמך הנצחה לעיירה, למנהיגיה, למועדיה, לשמחתה 

וליגונה. מתוך אמפתיה עמוקה הוא שותף לצערם של יהודים מן השורה: הסנדלר והספר, 

המורה והאופה, נער צעיר שנתפס ועונה, אישה צעירה נרדפת — כולם נקובים בשמותיהם 

ובכך הם גם זוכים לזיכרון עולם. בדאגה ובדריכות הוא עוקב אחר מצבן העגום של שלוש 

דמויות המסתתרות ביער — ביניהן ילדה רכה בשנים, המסמלת בעיניו שריד אחרון לילדי 

העם היהודי — "ילדי העברים שגם הם מילאו את רחובות העיר בשאונם והמולם, והיום 

נשתתקו ואינם". 

ובהקבלות  היהודיים  המקורות  מן  בשיבוצים  המתובלת  העשירה,  העברית  בלשונו 

היסטוריות מרומזות, היטיב הרב גוזיק לתאר את החיים בעיירה בטרם שואה, את השבר 

וקהילות שכנות. ואת חורבן קהילתו  יהודי האזור עם הכיבוש הנאצי   הקשה שפקד את 

הוא  שחווים  היומיומי  את הסבל  ומתאר  ואת תחושותיו,  הגיגיו  את  מגולל  הוא  בבד  בד 

ואחיו המסתתר יחד עימו. 

דפי היומן משקפים נפש המיטלטלת יום־ֿֿיום בין ייאוש לתקווה, בין חידלון לרוממותֿֿֿֿ נפש 

הנאחזת באמונתה. הם פותחים לפנינו צוהר לעולמו הפנימי העשיר של הכותב ולאמונתו 

האיתנה. דומה כי זהו הנר הרוחני שאת שלהבתו שמר ושימר מתוך תחושה ברורה כי אותו 

נר מעניק לו עצמו שמירה והגנה בסערות הזמן.

ר ו א ל ה  א צ ו ה מחיר מומלץ: 103 ₪
עורכות: אסתר פרבשטין, חוי דרייפוס
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עת לזכור

אחד,  מצד  העבר  “זיכרונות 

ומזהיר  טוב  לעתיד  וגעגועים 

הכוחות  שני  הם  אלה  השני,  מצד 

אותנו  המחזיקים  בנו,  התומכים 

כאב  המלא  שלנו  העצוב  בהווה 

)אסרו  מדי”  יותר  וייסורים  וצער 

חג שבועות תש”ד, 30 במאי 1944(.

זיכרונות העבר מהווים עוגן בחייו, והוא מתאר 

המועדים,  את  ספרותית  ובלשון  בציוריות 

שמחות במשפחה, ימי תענית ותפילה ומראות 

הקהילה  של  חייה  עברו.  בשנים  הטבע  מן 

היהודית קורמים עור וגידים בתיאורים אלו. 

זיכרון השבת עולה ביומן עם הקולות, הניחוחות, 

הזמירות ותחושת הקדושה: 

רוח  בנו  הכניסה  היא   ]...[ שבת 

חיים חדשה, ובה החלפנו כוחותינו 

אומץ  שאבנו  שממנו  המעיין  והיה 

ודחיפה למעשים חדשים. ביום השבת 

היום-יומיות  את  מעלינו  זרקנו 

אל  ונכנסנו  החילוניות,  את  שלנו, 

היכל הקודש של שבת מלכתא. איזה 

נשמה יתרה נכנסה בנו, איזה רוח 

נשגב עטף אותנו ועשה אותנו לבני 

לא  אור.  היה  ובבית   ]...[ עלייה 

במינו  מיוחד  אור  אלא  פשוט  אור 

ומעלה  הבית  אנשי  על  המשפיע 

אותם לאיזה עולם אחר )ט"ו באדר 

א' תש"ג, 20 בפברואר 1943(.

בערב יום הכיפורים תש”ד הוא מתאר את שני 

מוקדי הכוח של חיי הקהילה בעבר: המשפחה 

ובית הכנסת. 

מוקד זיכרון נוסף הוא הספר היהודי. הרב גוזיק 

ובעיקר  ספרים,  ללא  למסתור  נכנס  המלומד 

והמשניות,  התנ”ך  ספר  של  בחסרונם  הרגיש 

שלדבריו היה בכוחם לקצר את הזמן המתארך 

ספרי  את  גם  תיאר  כך  רוחו.  את  ולרומם 

הנביאים ואת ספר תהלים: “וכמים קרים לנפש 

וייסורי  תהלים,  ספרי  לפעמים  לי  היו  עייפה 

האמיתי” ביטויים  את  שם  מוצאים   האדם 

לבקשתו   .)1943 במאי   20 תש”ג,  באייר  )ט”ו 

הביא לו האיכר הפולני ספרים נטושים שמצא 

של  ספרו  סולת,  מנחת  הספר  ובהם  בעיירה, 

נערץ  שהיה  זהמאן,  טבלי  הרב  הקהילה,  רב 

עליו מאוד. הספר ומחברו נעשו למקשה אחת: 

וקורא  הזה  הספר  את  מוציא  אני  “ולפעמים 

ותפארתו  גאונו  בהדר  המחבר  עומד  ולפני  בו, 

לימים  כשצעיר  הקדמונים  ימים  לי  ונזכרים 

בפלפולי  והשתעשעתי  אצלו  למדתי  הייתי, 

אורייתא” )י”ט באדר ב’ תש”ג, 26 במרץ 1943(. 

המדרש  בית  אל  זיכרונותיו  נודדים  פעם  מדי 

צעירים,  בתורה  חיל  ועשו  למדו  “שם  בעיירה: 

גם  בימים.  באים  זקנים  ידם  ועל  ימים,  עולי 

פגשו  שם  המדרש,  בית  היה  טוב  בית-ועד 

החיים  וכל  שם  התקיימו  שונות  ושיחות  רבים 

 26 מצאו שם את ביטויים” )כ”ז בתשרי תש”ד, 

באוקטובר 1943(.

זמן הגות

בפתיחה ליומנו גוזיק מתנצל ומסביר כי החיים 

וריכוז  במצוק אינם מאפשרים מחשבה צלולה 

מחשבה  על  מעידה  כתיבתו  זאת  ובכל  מלא, 

מוסר  בשאלות  עוסק  הוא  בהגיגיו  פורייה. 

הנשמעות  לדעות  מקשיב  הוא  והיסטוריה, 

השאלה:  לפנינו  עומדת  “תמיד  ביומנו:  גוזיק 

מנוח  לנו  נתנה  לא  השאלה  האנשים?’  ‘החיים 

בחלום” ולא  בהקיץ  לא  בלילה,  ולא  ביום   לא 
)י’ באדר ב’ תש”ג, 17 במרץ 1943(.1

כאשר נודע ליוסף ולאחיו שגם מחנה זה עומד 

להיות מחוסל, הצליחו לברוח לביתו של איכר 

בכפר הסמוך צ’רגובה, למקום שהכינו לעצמם 

ולצר  פרנצ’יֶשק  משפחת  בבית  מועד.  בעוד 

את  לכתוב  יוסף  החל   )Franciszek Welcer(

בפברואר   10 תש”ג,  א’  באדר  ב’  ביום  יומנו, 

1943, כחודשיים לאחר שהגיע למסתור.

עברית  בשפה  נרשם  גוזיק  יוסף  של  יומנו 

ביטויים מן המקורות היהודיים. בראש  מרובת 

אזרחי.  ותאריך  עברי  תאריך  רשם  רשימה  כל 

את  ולזכור  העברי  התאריך  אחר  לעקוב  כדי 

המועדים הכין לעצמו לוח לשנים תש”ג–תש”ד, 

על פי כללי כתיבת הלוח העברי, שבהם שלט 

טעיתי  שלא  אני  “וחושב  כתב:  כך  ועל  היטב, 

בחשבון העיתים והזמנים, ושמח אני מאוד מזה 

שלא אשכח את זמן המועדים וראשי חודשים” 
)י”ב באדר ב’ תש”ג, 17 בפברואר 1943(.2

הזה  היומן  את  הופכת  הכותב  של  אישיותו 

לו  משמש  היומן  ומרתקת.  ייחודית  לתופעה 

לא רק כדרך לתעד את האירועים ולפרוק את 

יגונו על החורבן הנורא, אלא גם דרך שבה הוא 

את  ורושם  הקב”ה,  עם  מתמשך  שיח  מקיים 

המוחלט,  הרוע  ועל  שבאדם  הטוב  על  הגותו 

1  כל הציטוטים במאמר מובאים בלשון המקור 

)ללא תיקוני לשון(. בהבאת הטקסט המקורי נעשה שינוי 

רק בהוספת כתיב מלא ובפיסוק חלקי, לנוחות הקורא. 

2  מתוך כל התאריכים העבריים שנרשמו ביומן 

במשך שנתיים נפלה טעות רק בחודש כסלו תש”ד, כפי 

חסר  חודש  היה  תש”ד  חשוון  שחודש  משום  הנראה 

)עשרים ותשעה יום( וגוזיק היה סבור כי היה חודש מלא 

)שלושים יום(.

על עמי העולם בכלל ועל הפולנים בפרט, על 

וההווה  היהודי  העבר  על  והמוסר,  הצביעות 

נע  היהודי. הוא מקיים את השיח הזה כשהוא 

בין עולמו הפנימי לעולם החיצוני, ומיטלטל בין 

תחושות של קינה, זיכרון, הגות ותפילה.

עת לקונן

הרב גוזיק נושא את קינתו על חורבן עירו ועל 

במילותיו  ומשתמש  תושביה  של  המר  גורלם 

של ירמיה, נביא החורבן ועדו:

אני הגבר ראיתי בעוני עמי ]...[ 

אני  בלבד  עירנו  חורבן  על  ולא 

העם  על  נושא  אני  קינה  בוכה. 

בחירי  על  המר.  גורלו  ועל  כולו 

ונערינו,  זקנינו  על  שנהרגו,  העם 

כוס  את  ששתו  וטפינו  נשינו  על 

דם  נחלי  נהרות  על  התרעלה, 

שנשפכו כמים )ג' באדר ב' תש"ג, 

10 במרץ 1943(.

לעיירה,  הנצחה  מסמך  הוא  יומנו  ואכן, 

פינה  וליגונה.  לשמחתה  למועדיה,  למנהיגיה, 

לגורלם  מוקדשת  וזעזוע  צער  של  מיוחדת 

בהם  התעללו  שהנאצים  הקהילה  רבני  של 

התעללות פומבית קשה, אך הם נהגו בגדלות 

רוח ברגעיהם האחרונים.

מן  יהודים  של  לצערם  שותף  הוא  כך  בתוך 

השורה מתוך אמפתיה עמוקה: הסנדלר והספר, 

המורה והאופה, נער צעיר שנתפס ועונה, אישה 

צעירה נרדפת – כולם נקובים בשמם ובכך הם 

גם זוכים לזיכרון עולם. הרב גוזיק רואה ביומנו 

מצבה והקמת שם ליהודים אלו, ומרבה לנקוב 

בשמם של הקורבנות, בתאריך רציחתם ובאופן 

מותם על קידוש השם. 
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שהתרפק על אלוקיו, וכרבי לוי יצחק מברדיטשוב 

השח עם קונו. 

ובתה  אם  של  גורלן  את  ביכה  כאשר  לדוגמה, 

שהסתתרו בתנאים קשים ביער, הוא פנה אל רחל 

אימנו, שבמסורת היהודית היא האם הרחמנייה של 

כלל ישראל: “קומי רחל אימנו מקברך, ראי אם יש 

מכאוב כמכאובי, הרימי קולך בבכי, בקשי רחמים 

למאות  יום  בכל  והנשחטים  הנהרגים  בנייך  על 

והתחנני בעדנו  כיסא מרום  ולאלפים! עמדי לפני 

עד שיסיר ממנו חרון אף וכעס ויאמר לצרותינו די” 

)ז’ באדר ב’ תש”ג, 14 במרץ 1943(.

הסוערים  הרגשות  את  גם  בכנות  מתאר  הוא 

המטלטלים אותו ונאבקים על ליבו – ייאוש ותקווה. 

“הכוח  והיא  גוברת,  האמונה  דבר  של  בסופו 

“ומה  הנעלם”, “הכוח הזן והמפרנס” את היהודים: 

האמונה  הן  הן  שוב,  זו  צרה  בעת  אותנו  שמחזק 

והתקווה, אלה ב’ המלאכים מלווים אותנו ואומרים 

לנו חיזקו, ובכל פעם שרוחנו נופלת וייאוש מתגבר 

 10 תש”ד,  בכסלו  )י”ג  אותנו”  מחזקות  הן  עלינו, 

בדצמבר 1943(. 

דרכו  את  ומצא  מהשואה,  שרד  גוזיק  יוסף  הרב 

שהגרו  מוורשה  חבריו  בעזרת  הברית  לארצות 

הספר  בבית  כמורה  משרה  מצא  הוא  לאמריקה. 

ימיו.  סוף  עד  ערירי  חי  ושם  בקליוולנד  היהודי 

תלמידיו מספרים על מורה ידען ומלומד, אך עצוב 

ומופנם. אחיו יהושע נשא לאישה את שרה פינסקר, 

הבחורה מן היער, עלה לארץ וזכה להקים משפחה. 

גוזיק  הרב  התייחס  שאליהם  הזמנים  ארבעת 

ותפילה  הגות  זיכרון,  קינה,  של  זמנים   – ביומנו 

לאהבת  גם  אלא  לכאב,  רק  לא  ביטוי  נותנים   –

וההסתר  המסתור  בצד  גדולה.  ולאמונה  ישראל 

נר  “אומנם  גוזיק:  שכתב  כפי  ואור,  גילוי  בהם  יש 

רוחני דולק בי” – וזה השם שנבחר ליומן שראה אור 

השנה, כשבעים וחמש שנה לאחר שנכתב )מכללה 

ירושלים - יד ושם, תשע”ט(.

התעמולה  שהפיצה  לדעות  בעיקר  סביבו, 

דעותיו.  את  ומביע  מקורן  את  מנתח  הנאצית, 

מקורי  חומר  ומהוות  מפתיעות  מהן  רבות 

ומרתק לקורא ולהיסטוריון.

בין  הקשר  של  בסוגיה  מאוד  מוטרד  גוזיק 

הוא  ייתכן,  כיצד  ומוסר.  הומניזם  תרבות, 

מתרחשים  מוחלט  ורוע  מוסרי  ששפל  שואל, 

וכיצד  ההומניזם,  את  נס  על  המעלה  בעם 

ייתכן שעם מבקש לשמר את התרבות )על ידי 

רוצח  אך  ערך(  יקרי  יהודיים  ספרים  החרמת 

התבונה  וכל  החוכמה  כל  “ולמה  נושאיה:  את 

אצלם,  ערך  שום  לו  אין  כשאדם  כזה,  עם  של 

למאות  להרוג  ממשית  סיבה  בלי  הם  ויכולים 

מדע,  אומנות,  היא  צורך  ולאיזה  איש.  אלפים 

האנושית  ודמותו  צורתו  האדם  מן  ניטלה  אם 

חייו?” את  לו  סידר  היער  חיית  דוגמת   ועל 

)א’ באלול תש”ג, 1 בספטמבר 1943(.

גוזיק דן בסוגיה שמעסיקה גם היום את חוקרי 

הוא  בדורו  ההמוני  הרצח  האם   – השואה 

ייחודי וחסר תקדים, או שהוא המשך שרשרת 

הסבל של עם ישראל לדורותיו? תשובתו חד-

משמעית: הרצח המתרחש באירופה הוא חסר 

וגם  האנושית  התרבות  מבחינת  גם  תקדים 

ישראל  עם  שידע  הגדולים  האסונות  לעומת 

כזה  מידה  בקנה  ורצח  רשעות  לדעתו,  בעבר. 

עולות  היום  של  “הצרות  בעולם.  היו  טרם 

במידתן ובהיקפן על אלה שמימים הקדמונים, 

יהיה  לא  עוד  ביחד  כולם  את  ניקח  אם  ואף 

נורא של  רעיון  דמיון לאלה שבימינו. להגשים 

השמדת עם כולו – זה לא היה מיום היות אדם 

על הארץ ובאופן כל כך אכזרי. הוי! מה עלתה 

בימינו” )י”ט בסיוון תש”ג, 22 ביוני 1943(. 

שהפכה  למחשבה  מגיע  גוזיק  זו  מבט  מנקודת 

במילה  צורך  יהיה  כי  קובע  הוא  נבואה;  למעין 

חדשה שתבטא את ייחודה של התקופה הנוראה. 

חושבני שההיסטוריון שלנו בעתיד 

ימציא לאסוננו היום איזה ביטוי 

ובשם  חדש,  ביטוי  במינו,  מיוחד 

תקופה  ששום  שלנו  התקופה  יכנה 

מן הקודמות לא זכו לשם כזה, עד 

בצל,  יעמוד  באב  תשעה  יום  שגם 

 1 תש"ג,  באב  )י'  לאומי  ואבל 

באוגוסט 1943(.

פיזי  למרי  היחס  הוא  נוסף  מיוחד  נושא 

זה  בנושא  גם  בפרט.  ורשה  ולמרד  בכלל, 

מגיע  והמחבר  ומשמעותי,  מקורי  הוא  הדיון 

חוקרים לאחר שנים  הגיעו  למסקנות שאליהן 

רבות של מחקר. 

יחס של הערכה  גוזיק למורדים הוא  יחסו של 

וכבוד. מתוך הערכה הוא משתמש בשני מושגים 

נבדלים: “גיבורים” – המורדים, ו”קדושים” – מי 

שנהרגו על קידוש השם. 

עת להתפלל

לאורך כל היומן גוזיק מנהל שיח עם הקב”ה בדיבור 

ישיר ונוכח. קריאות, שאלות ותחנונים באים בסופו 

היומית.  הרשימה  רוח  את  ומשקפים  יום  כל  של 

פורענות  בפסוקי  התפילות,  בלשון  משתמש  הוא 

ובפרקי נחמה, והדברים מקבלים משמעות חדשה 

מבלי  תמיד  שאמרנום  “התפילות  ועכשווית: 

תוכן  אצלנו  מקבלים  ומהותם,  תוכנם  את  להבין 

ובלי  באדישות  לפנים  שאמרנו  ומה  חדש,  וגוון 

)כ”ח  ויופייה”  כוונה, כעת השגנו את מלוא ערכה 

באדר א’ תש”ג, 5 במרץ 1943(. בנוסף הוא מחבר 

תפילות חדשות.

כהד חוזר עולות השאלות והקריאות: “מדוע”, “עד 

מתי”, “למה ד’ עשית זאת”, “נקום נקמת דם עבדיך 

השפוך”, “למה יאמרו בגויים” ועוד. הן מבטאות בצד 

המצוקה גם תעוזה וקרבת בן לאביו, כדוד המלך 
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עת לזכור
יומנה של רבקה נכתב בגטו לודז', מאוקטובר 43 

מינה,  גב'  גרו  שבו  אחד  בחדר   ,44 לאפריל  עד 

בנות  ושתי  אחיותיה  שתי  הדסה,  של  אימה 

דוד מאומצות.

הדסה  עם  פרבשטין  אסתר  שקיימה  בראיון 

ליפשיץ,  רבקה  של  אחייניתה  חלמיש, 

השיבה הדסה:

“2018. יותר משבעים שנה חלפו, ואני מחזיקה 

ביד את הספר “לכתוב עד כלות” וחשה שהינה 

התגשם חלומה של רבקה”.

לפניהם  נגלה  שבהם  הרגעים  את  מכנה  הדסה 

יומנה של רבקה: “רעידת אדמה”.

עבורכם  היומן  גילוי  היה  מדוע 

רעידת אדמה?

לספר  מסוגלת  אמי  הייתה  לא  השנים  “במשך 

במשרפות  השמימה  שעלו  משפחתה  בני  על 

לניצולי  שני  דור  דורי,  בני  יתר  כמו  אושוויץ. 

מה  כל  כביכול  ידעתי,  ולא  שאלתי  לא  שואה, 

הנשייה,  לתהום  וירד  ונעלם  נקבר  שם  שהיה 

ודינו היה להימחק מן התודעה.

אך  מאמא,  שמעתי  ליפשיץ”  “רבקה  השם  את 

יומנה של רבקה  דבר. חשיפת  ידעתי עליה  לא 

לפני כחמש שנים שינה אצלנו במשפחה סדרי 

בני  מן האפר  ועלו  רבקה קמו  בזכות  בראשית. 

המשפחה שנספו בגטו. הם קיבלו את שמם. הם 

קיבלו חיים, במותם. דרך יומנה של רבקה יכולתי 

לדמיין ולחוש מה עבר עליהם בגטו. היומן עורר 

בי את החלום עליהם, ואת הרצון לדעת מה אמא 

שלי ודודתי, אחות אימי, אסתר ז”ל, עברו בגטו.” 

יומנה  על  ידעה  אימך  האם 

האבוד של רבקה?

“התשובה המפתיעה היא: לא. היא לא ידעה על 

הכתיבה, וממילא לא ידעה גם על האבדה. כאשר 

נחשף היומן אמא התקשתה להאמין באמיתותו: 

וכי מי צריך לכתוב ולשם מה, כשבחוץ, במציאות, 

שולט  המוות  כאשר  נוראה?  שואה  מתחוללת 

בכול, והפחד אורב בכל פינה?

לימים התברר שאסתר, אחותה של אמא, ידעה 

ולמחברת,  לדיו  דאגה  ואף  היומן,  כתיבת  על 

הימים קשים,  זה כעסה על רבקה.  יחד עם  אך 

בנות הדוד מתמודדות בגפן עם הדאגה והאבל, 

העמידה  עם  הבלתי-נגמרות,  הבית  מטלות  עם 

ורבקה  האוכל...  לחלוקת  האינסופיים  בתורים 

יושבת וכותבת יומן?...”

ומה באמת בחרה רבקה לכתוב? 

“במסמך אנושי מדהים רבקה מתארת חיים של 

ילדה מתבגרת מול מציאות קשה של סבל, רעב 

ולאמא  לאבא  געגועיה  את  מתארת  היא  וכאב. 

אשר ראתה במותם, ולאחיה הקטנים – שגורלם 

אז טרם נודע לה. סביבה עסוקים כולם במלחמת 

הישרדות, ועם מי תחלוק היא את מחשבותיה? 

כתבה  בו  נחמה,  של  מקור  לה  היווה  היומן 

נפשה  סודות  את  חלקה  עימו  חלומותיה,  את 

הסוערת, אותם הסתירה מעין כול.

"לכתוב
עד

כלות“ 

< יומנה של נערה

מגטו לודז‘

ריאיון עם גב‘ הדסה 
חלמיש, לכבוד ההשקה של 

היומן בעברית

גטו ליצמנשטאט 28.2.1944

בחלומות,  שנים...  כמה  לפני 

שלי,  העתיד  את  כשדמיינתי  או 

חדרון  ערב,  לפעמים:  ראיתי 

ליד  קטן,  כתיבה  שולחן  עבודה, 

)כבר  אישה  יושבת  השולחן 

מבוגרת יותר( וכותבת... וכותבת, 

שוכחת  היא  הזמן...  כל  כותבת... 

את  רואה  אני  וכותבת...  מהכל 

עצמי מגולמת באישה הזו...

זהו קטע מיומנה של רבקה ליפשיץ, בת ארבע 

צער,  של  בימים  כתבה  שאותו  בלבד,  עשרה 

רבקה  הזו  בעת  גם  אך  וייאוש.  מצוקה  סבל, 

עדיין  בעתיד,  היא  הנה  וחלום.  תקווה  רוקמת 

כותבת, אולי ספר.

כאשר ג'ודי יאנק, אחת החוקרות במכון, 

מאוד  התרגשה  היא  היומן,  את  ראתה 

והחלה לחקור מי כתב אותו. היא זיהתה 

ובעזרת  ליפשיץ,  רבקה  היא  שהכותבת 

עם  קשר  יצרה  ושם"  "יד  של  העד  דפי 

אימי, מינה, וכך שב היומן לחיק משפחתנו. 
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וכיצד מצאת את דמותה השבה אלייך? 

"מצאתי דמות של נערה חולמת. חולמת ללמוד 

ומחזאות.  ספרות  ללמוד  מוסר,  ללמוד  תורה, 

ומועדים.  חגים  על  ומשפחה,  בית  על  חולמת 

שמהן  דודה,  בנות  עם  ביחד  לארץ  עלייה  על 

הופרדה לבסוף בעל כורחה. חולמת על העתיד 

במקום שבו אין הוא קיים.

צלם  על  לשמור  שחפצה  נערה  מצאתי 

עם  שפורחת  שסביבה,  ההפוך  בעולם  אנוש 

מהשמש  שהנץ,  מהפרח  נהנית  האביב,  בוא 

דרור  ונותנת  הדוויות  עצמותיה  את  המחממת 

לחלומות על עתיד אחר. 

היהודיים,  הערכים  בעלת  רבקה  את  מצאתי 

גם  בה'  מאמינה  וכוח,  עוצמה  לה  המעניקים 

ומוצאת  והולך,  מידלדל  הכוח  שבהם  ברגעים 

נוחם בתורה ובאמונה. "

נוספים  פרטים  רבקה  דרך  למדת  האם 

על בית אימך?

ואחיותיה  “ביומנה של רבקה פגשתי את אמא 

במציאות  ומכיל.  אוהב  בבית  המאומצות, 

גרו,  שבו  הקטן  החדר  לתוך  הגטו,  של  הקשה 

פיות  עוד  היתומות.  וציפורה  רבקה  נכנסו 

להאכיל, עוד אנשים לחלוק איתם מקום בחדר 

אמא  אחת.  במיטה  עימם  ולהצטופף  הקטן 

וציפורה  רבקה  את  אליהן  קיבלו  ואחיותיה 

ונתנו להן עוגן וביטחון, במקום ששום דבר לא 

שהיו  ורעות  אחווה  בהן  הייתה  בו.  בטוח  היה 

הכוח המאחד את כולן. 

חייה  על  לי  שנודעו  החדשים  לפרטים  מעבר 

של אמא, חשתי בין דפי היומן את אותם ערכים 

אחווה   – ואבא  אמא  בבית  אני  אף  שספגתי 

ורעות, ביטחון ואמונה, כבוד ואהבה לזולת."

מה עלה בגורלה של רבקה?

נשלחו  ומשם  באושוויץ,  יחד  היו  ורבקה  "אמי 

ביום  המוות.  לצעדת  כך  ואחר  עבודה  למחנה 

השחרור הן היו בברגן בלזן, תשושות וחולות מאוד. 

לאן נשאו אותה חייה של רבקה לאחר השחרור?

עוד  לנו שרבקה נשארה בחיים, לפחות  הסתבר 

חמישה חודשים לאחר תום המלחמה. זאת למדנו 

מבקשת  היא  שבו  ידה  בכתב  החתום  ממסמך 

שלה.  הדוד  בנות  עם  ולהתאחד  לארץ  לעלות 

אך רבקה לא הגיעה לארץ, ואין לנו כל תיעוד או 

מידע ממנה. עקבותיה אבדו."

את  לאור  להוציא  החלטתם  מדוע 

היומן כספר?

רבקה  של  סיפורה  את  להפיץ  חלום  לנו  “היה 

בדעתנו  היה  לכך.  ראויה  היא  לעולם.  ליפשיץ 

חושך  של  בימים  ואמונתה  כוחה  את  לפרסם 

של  הייחודיות  על  לספר  בדעתנו  היה  וצלמוות. 

ילדה שחלמה על העתיד. האמנו שהאהבה אליה, 

שבערה בעצמותינו, תבער בלב כל של מי שיקרא 

את סיפורה ויומנה. האמנו ברבקה.

ליפשיץ.  רבקה  של  יומנה  לפנינו  מונח  והנה 

והגיענו  וקיימנו  ברוך שהחיינו  כלות.  לכתוב עד 

לזמן הזה!”

של  הרוח  עוז  את  בכתיבתה  תיארה  רבקה 

היהודים המתאמצים לשמור על זהותם, ומצאה 

בכך משען ונוחם. היא מספרת על ההתמודדות 

עם החגים. רבקה צמה ביום כיפור, קישטה את 

הסוכה, ואפתה מצות לכבוד פסח.

הייתה  עבורה  הכתיבה  לכתוב.  אהבה  רבקה 

מקור הכוח. בכתיבתה של רבקה מובעת אהבה 

גדולה. אהבה למשפחתה האבודה. אהבה לכל 

מי שעזר לה או תמך בה. ואני תוהה: מניין לקחה 

רבקה תעצומות כאלה של אהבה במקום כל כך 

קר, רע ואכזרי?”

כיצד נודע לכם על היומן?

גלות  לאחר  היומן,  הגיע  שנים  כחמש  "לפני 

בסן  השואה  לחקר  למכון  שנה,  שבעים  בת 

פרנציסקו. התברר שהוא נמצא לאחר המלחמה 

ברזובסקיה,  זינאידה  הד"ר  רוסיה,  רופאה  בידי 

המשחררים  הכוחות  עם  לאושוויץ  שנכנסה 

את  שעזבה  לפני  כי  נראה  ב-1945.  הרוסיים 

"קנדה", מחסן  לאזור  הרופאה  ניגשה  אושוויץ 

המיון של אושוויץ, למצוא דבר מה שתוכל לקחת 

שנלקח  היומן,  את  מצאה  היא  למזכרת.  איתה 

מרבקה עם כניסתה למחנה, ולקחה אותו איתה 

הצליחה  לא  היא  בסיביר.  באומסק,  לביתה 

לתרגמו, והכניסה אותו למעטפה עם גזיר עיתון 

שהייתה בו תמונה של קרמטוריום בי באושוויץ. 

"כאן  ידה:  בכתב  הוסיפה  היא  העיתון  גזיר  על 

מצאתי את היומן".

את  לקח  בנה  נפטרה.  והרופאה  עברו,  השנים 

הוא.  גם  שנפטר  עד  במוסקבה,  לביתו  חפציה 

אנה, נכדתה של הרופאה, מצאה בין חפציו את 

מחברת  שזו  מייד  והבינה  היומן  עם  המעטפה 

עברו  נוספות  שנים   12 ליהודים.  ששייכת 

השואה  לחקר  למכון  אותו  מסרה  שאנה  עד 

בסן־פרנציסקו.

במכון, ראתה  יאנק, אחת החוקרות  ג'ודי  כאשר 

לחקור  והחלה  מאוד  התרגשה  היא  היומן,  את 

מי כתב אותו. היא זיהתה שהכותבת היא רבקה 

ליפשיץ, ובעזרת דפי העד של "יד ושם" יצרה קשר 

עם אימי, מינה, וכך שב היומן לחיק משפחתנו. 

לה  כשלקחו  באושוויץ,  מיומנה  נפרדה  רבקה 

אותו, ובזכות יומנה היא שבה אליי."

היה לנו חלום להפיץ את סיפורה של רבקה ליפשיץ לעולם. 

ואמונתה  כוחה  את  לפרסם  בדעתנו  היה  לכך.  ראויה  היא 

הייחודיות  וצלמוות. היה בדעתנו לספר על  בימים של חושך 

של ילדה שחלמה על העתיד. האמנו שהאהבה אליה, שבערה 

בעצמותינו, תבער בלב כל של מי שיקרא את סיפורה ויומנה. 

האמנו ברבקה.
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אשתו,  לי  ענתה  לי.  שנתת  למספר  וצלצלתי 

וכשביקשתי לדבר עם בעלה כדי לתאם ביקור 

‘לא איתנו’ )=כבר לא  בביתם, ענתה לי כי הוא 

לה  יש  אולי  וכד’(. כשביקשתי ממנה  דבר  זכר 

תמונה של פאבל פרנקל, היא לא ידעה בדיוק 

מה אני רוצה. חזרתי מאוכזב מאוד מביקורי זה. 

ציפיתי להשיג את תמונתו של פאבל’’.

העיתוי  על  שוחחנו  מישה  עם  בפגישתי 

יותר משישים   – המאוחר של מחקרו על אצ’’י 

שנה לאחר המרד, ושאלתי אותו למה המחקר 

התמהמה כל כך. אמר לי מישה משפט של איש 

בית’’ר אמיתי: ‘’בשנות הארבעים לאחר השואה 

רק  המרד  על  וכתבו  דיברו  ועדים  כשחוקרים 

מהזווית של אי’’ל, אנו היינו עסוקים בהישרדות 

לא  בגין  ה’סזון’.  בתקופת  אחרינו  מהרדיפות 

כשהוא  אצ’’י  על  לכתוב  להתפנות  יכול  היה 

 – בארץ  האצ’’ל  של  הישרדותו  עם  מתמודד 

כשהוא נרדף גם ע’’י הבריטים וגם ע’’י ההגנה. 

אחר-כך היינו עשרות שנים באופוזיציה ועשינו 

ואכן קשה היה  כדי להנציח את האצ’’ל,  רבות 

אני  עכשיו  האצ’’י.  הזכרת  למען  לפעול  לנו 

מרגיש שאני צריך לפרוע את החוב הזה לפאבל 

פרנקל ולחברי האצ’’י’’. כאב ניכר על פניו של 

מישה כשאמר לי כל זאת. 

כשהסתיים מרד גטו ורשה היה מישה בן 18 וחי 

לאחר  הוריו  עם   13 בגיל  הגיע  אליה  בארה’’ב, 

שגדל בקובנה ובריגא. הוא עלה לארץ בתש’’ח. 

עם  יחד  מזרח-אירופיים,  שורשים  היו  למישה 

חינוך בית’’רי שכלל גם פגישה עם ז’בוטינסקי, 

המנהיג הנערץ ע’’י כל איש הדר ובית’’ר.

מישה השלים את חובו להיסטוריה והוציא את 

כשסיים   ,)2009( כשנתיים  עוד  לאחר  ספרו 

ולתאר  אצ’’י  גיבורי  את  להנציח  משימתו  את 

זו בדקדקנות.  את כלל פעולותיה של מחתרת 

פאבל,  תמונת  את  לאתר  הצליח  לא  מישה 

ליד  פאבל,  של  קלסתרונו  נתלה  ושם  ביד  אך 

תמונתו של אנילביץ – ומעט מן הצדק הופיע. 

חלקים  קיבלו  לא  מעטים  לא  שחוקרים  אף 

נרתע  לא  הוא  ממחקרו,  אחרים  או  כאלה 

כדי להציג את מחקרו  והופיע במקומות רבים 

שבמכללה  השואה  ללימודי  המרכז  ומשנתו. 

זכה לארח את מישה פעמיים, לשתי הרצאות, 

ומישה שמח מאוד להזמנתי ונענה ברצון רב.

רבים הספידו את מישה ארנס עם לכתו לבית 

עולמו לפני כמה שבועות. כל מה שנאמר עליו 

היה נכון, בבחינת ‘’מקצת שבחו’’. 

וכבוד,  הדר  מלא  וצנוע,  אמת  איש  היה  מישה 

ממקימי מושב מבוא בית’’ר בפרוזדור ירושלים, 

בפרס  זכה  בטכניון,  לאווירונאוטיקה  פרופ’ 

ביטחון ישראל והיה שר ביטחון שלוש פעמים, 

ותמיד בנעימות.

כן אזכור לתמיד את מישה ארנס – יהי זכרו ברוך.

ד”ר חיים 
שלם, 

בזווית 
אישית

< משה )מישה( ארנס ז’’ל

לפני כ-13 שנה )תשס’’ו( סיימתי את הרצאתי 

ארבע  בקריית  אפרתה  מכללת  בשלוחת 

אם  על  בעפרה.  ביתי  לכיוון  לנהוג  והחילותי 

הדרך בין חברון לגוש עציון אני עונה לטלפון 

לדבר  יכול  אני  האם  ‘’הלו,  המצלצל:  הנייד 

עניתי:  השואל.  שאל  שלם?’’,  חיים  ד’’ר  עם 

‘’בוודאי, מדבר’’. היה נדמה לי כי אני מזהה את 

‘’עם מי אני מדבר?’’,  ובכל זאת שאלתי:  הקול 

‘’מישה  התשובה:  נשמעה  השני  ומהעבר 

הראוי:  בכבוד  ושאלתי  התרגשתי  ארנס’’. 

‘’האם אני מדבר עם שר הביטחון לשעבר משה 

מישה’’.  אני  אבל  “כן,  לי:  ענה  מישה  ארנס?’’. 

התרגשות  מרוב  הדרך  בצד  רכבי  את  עצרתי 

הביטחון  שר  ממני  רוצה  מה  לעצמי,  ותמהתי 

לשעבר. מישה הסביר מיד:

ספרו  כתיבת  על  מישה  עמל  ימים  באותם 

אצ’’י  במחתרת  שעסק  הגטו’’  מעל  ‘’דגלים 

מחתרת  ורשה,  בגטו  יהודי(  צבאי  )ארגון 

שהועלמה על ידי הכותבים, העדים, החוקרים 

במסגרת  שנים.  כיובל  במשך  וההיסטוריונים 

מישה  כמובן  ביקר  הספר  להוצאת  הכנותיו 

ביד ושם, נפגש עם חוקרים רבים וקרא ספרים 

עבודת  את  קרא  השאר  בין  רבים.  ומחקרים 

ושם:  ביד  נמצא  ממנה  שעותק  שלי  הדוקטור 

ישראל  אגודת   – ישראל  להצלת  לעשות  ‘’עת 

בשואה’’ )שפורסמה מאוחר יותר בספרי(. אני 

כי כמה לוחמים בגטו  נדרשתי למחתרת אצ’’י 

ורשה שהיו קשורים לאגו’’י פעלו עם אצ’’י, כגון 

הרב זמלמן הי’’ד. במסגרת זו כתבתי כי דיברתי 

על זה גם עם משה זילברברג, שהיה חבר באצ’’י 

וניצל, וחי בקולומבוס-אוהיו שבארה’’ב. מישה 

מישהו  עם  לדבר  ההזדמנות  מן  מאוד  התלהב 

שהיה באצ’’י ואף כתב על כך מאמרים, וביקש 

מספר  ואת  זילברברג  של  כתובתו  את  ממני 

בשמחה,  זאת  לו  נתתי  כמובן  שלו.  הטלפון 

מישה  הנושא.  על  ונדבר  שניפגש  וקבענו 

הוצאת  של  העל  למטרת  מעבר  כי  לי  הסביר 

לפעול  חובה  מרגיש  הוא  אצ’’י  על  הספר 

תתנוסס  ושם  יד  של  החדש  שבמוזאון  כדי 

ליד  התמונה של פאבל פרנקל, מפקד האצ’’י, 

מחתרת  מפקד  אנילביץ  מרדכי  של  תמונתו 

הייתה  לא  ושם  ליד  לוחם(.  יהודי  )ארגון  אי’’ל 

הבודדים  או לשרידים  למישה  וגם  כזו,  תמונה 

כזו.  תמונה  כל  הייתה  לא  חיו  שעוד  אצ’’י  של 

יתרה מזאת: שרידי אצ’’י שמישה דיבר איתם, 

עקב  פאבל  נראה  כיצד  ידעו  לא  לי,  סיפר  כך 

זו. מישה אמר  המידור הגבוה שהיה במחתרת 

פאבל  את  ראה  זילברברג  לו  הידוע  לפי  כי  לי 

והכירו, וייתכן כי יש לו תמונה, או לכל הפחות 

הוא יוכל לתאר לי את קלסתרו של פאבל. זמן 

במסגרת  לארה’’ב  מישה  נסע  מכן  לאחר  מה 

צריך  בדימוס  שר  גם  יודע...  )‘’אתה  עיסוקיו 

אמר  כך   – להתפרנס’’  כדי  לעבוד  להמשיך 

לאחר  כך(.  על  כששאלתיו  נסיעתו  לפני  לי 

יורק  לניו  ‘’הגעתי  מישה:  לי  סיפר  כשבועיים 

זכור את
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נעלם  הדבר  ולכן  השואה,  בספרות  מקוטלגים 

עד כה מספרות הזיכרונות של השואה.

בגרסה  ממוחשב  למאגר  הועלו  הללו  הכתבים 

את  כלל  הפרויקט  לשעתה.  עדכנית  שהייתה 

זו  בשנה  פשוטה.  חיפוש  ותוכנית  הטקסטים 

של  והטכנולוגי  התוכני  בעדכונו  עוסקים  אנו 

הפרויקט, במטרה להנגיש חומר חשוב זה לכל 

המתעניין. 

מה ייחודי בז’אנר זיכרונות זה?

צוהר  לפנינו  פותחים  רבנים  של  זיכרונותיהם 

קורות  אחד,  מצד  השואה:  בקורות  כפול 

היה  שהמנהיג  והיחיד  המשפחה  הקהילה, 

בתוכן, קשייהם, לבטיהם, עמידתם  בולט  חלק 

של  עולמו  שני,  ומצד  והיהודית.  המוסרית 

המנהיג הרוחני. 

פסק  של  בספרות  מדובר  לא  אלו  בכתבים 

לנו  חושפים  הם  בלבד.  הלכתיות  ושאלות 

הדעת  שיקולי  ומערכת  הלבטים  את  לראשונה 

המייסרים של מנהיגים רוחניים תוך כדי הסיפור 

האוטוביוגרפי שלהם, מתוך חיי היום יום בשואה, 

כאשר עליהם להתמודד באופן אישי וציבורי עם 

והלכתי.  וסוגיות ללא תקדים היסטורי  תופעות 

כה.  עד  ידענו  לא  שעליה  מבט  נקודת  היא  זו 

לשואה  היחס  הינו  בכתביהם  מיוחד  נושא  עוד 

ולזיכרון השואה – היבט תאולוגי והיסטוריוסופי 

מקורי שאף הוא היה חסר מאוד בחקר השואה.

לציבור  החומרים  בהפצת  הצורך 

רחב ככל האפשר

כתבים אחדים מתוך המאגר הרחב ראו אור בשני 

ספרים: בעברית – זיכרון בספר, קורות השואה 

במבואות רבניים, בעריכת ד”ר נתי כהן, ד”ר אסף 

ירושלים(,  )מכללה  פרבשטין  ואסתר  ידידיה 

ובאנגלית – The Forgotten Memoirs, בעריכת 

אסתר פרבשטין )ארטסקרול(.

חוקרים  של  מאוד  רבות  בקשות  מקבלים  אנו 

ורואים  הללו,  החומרים  את  להנגיש  ומחנכים 

בהם ערך לציבור רחב: 

יום  היום  בחיי  לדון  המבקשים  חינוך,  אנשי 

של  ובהתמודדות  הפרט  של  בלבטים  בשואה, 

מנהיגים, וכן לעסוק בזהות היהודית, במשמעות 

של גבורה ושל זיכרון, מתוך המקורות היהודיים 

האותנטיים;

חוקרים, המבקשים להרחיב את מקורות המידע 

דילמות  מנהיגות,  בקהילה,  יום  היום  חיי  על 

מוסריות ואנושיות, הלכה ומוסר;

אירופה  במזרח  למסע  היוצאות  קבוצות 

ומבקשות חומרים על הקהילות בטרם שואה – 

חומר רב מצוי על כך בזיכרונות הרבנים;

ספריות ומכוני מחקר אשר מעוניינים בחומרים 

אלו אך אין להם גישה אינטרנטית אליהם;

תלמידים המכינים עבודות שורשים ומחפשים 

חומרים מקוריים על חיי היום יום בשואה.

לפרויקט,  להצטרף  בבקשה  אליכם  פונים  אנו 

זה  בז’אנר  נוספים  מקורות  על  אותנו  וליידע 

שהגיעו לעיניכם או לעין אחד מבני המשפחה.

חידוש 
פרויקט 

המבואות

< הזיכרונות השכוחים מתחדשים 

השואה  לחקר  במרכז  נערך  שנים  כעשר  לפני 

מאות  נחשפו  שבו  פרויקט  ירושלים  במכללה 

כתבי זיכרונות על השואה שהיו עד אז עלומים. 

חשיפה דרמטית זו גילתה ז’אנר חדש בספרות 

ובעל  עשיר  ז’אנר  השואה,  של  הזיכרונות 

משמעות לכל מי שעוסק בנושא השואה. 

בשבעים השנה שחלפו מאז השואה היה מקובל 

כי רבנים ניצולי שואה לא רשמו את זיכרונותיהם, 

מלבד מתי מעט. מסתבר שהייתה זו טעות. מאות 

רבנים העלו על הכתב זיכרונות, חוויות ודברי הגות. 

כתבים אלו לא התפרסמו כספרות אוטוביוגרפית 

הניצולים,  בספרות  שמקובל  כפי  ניצולים,  של 

אלא ראו אור בתוך ספרי קודש כמבואות לספרים 

תורניים של המחברים ניצולי השואה, כמאמרים 

אוטוביוגרפיים שהובאו בתוך ספרות תורנית, אך 

יש להם משמעות היסטורית מובהקת.

הייתה  קודש  לספרי  במבוא  זיכרונות  כתיבת 

נפוצה  זו  תופעה  אך  קדומים,  מימים  ידועה 

מכיוון  שואה.  ניצולי  רבנים  בקרב  ביותר 

שזיכרונותיהם הובאו בספרות תורנית אין הם 

עם הפנים קדימה

2425



המרכז ללימודי השואה  ||  המרכז ללימודי השואה

הבנת מורכבות המצב והשיקולים השונים של 

הציבוריות בגטו חשפה אותנו להיבטים נוספים 

שאינן  ולתובנות  האירועים,  מאחורי  שעמדו 

שהתגבשו  הדעות  סטראוטיפים.  על  בנויות 

בתהליך שלקח זמן השתנו ככל שחלו שינויים 

במצב החיים בגטו. השינוי התרחש אצל חלקים 

גם עמדו לפתחם של  בהנהגה. השאלות הללו 

כסוגיה  בכך  דנו  כפי שהזכרנו. הם  הגטו,  רבני 

למצב.  בהתאם  הכרעה  הדורשת  הלכתית 

גם  הביאו  בגטו  החיים  במצב  שחלו  השינויים 

פסיקתם  את  להתאים  בגטו  רוחניים  מנהיגים 

לשינויים אלו.

בימינו בשאלות הללו מעשיר  ראינו שהעיסוק 

האישית  לעמדה  קשר  בלא  בהן  הדנים  את 

לאירועים  והרקע  המידע  הבנת  שלהם. 

להילקח  צריכות  ההחלטות  היו  שלגביהם 

מאפשרת להעשיר את הדיון על גילוייה השונים 

של הגבורה במעשי אנשי הגטו. הבנת העמדות 

מחדדת  למעשה  ביחס  השונות  ההלכתיות 

להנחות  היכולים  ויסודות  הלכתיים  עקרונות 

את הפועלים במצבים שונים גם בימינו.

< יצחק קצנלסון – השיר על שלמה

ז'ליכובסקי

בעזרת  יחד  ליבנו  בשואה  הגבורה  נושא  את 

מי  קצנלסון,  יצחק  המשורר  של  בשירו  דיון 

שהיה אחת מהדמויות החינוכיות המפורסמות 

את  ביטא  ומחזאי  משורר  כמחנך,  ורשה.  בגטו 

תנועת  של  בגימנסיה  בהוראה  כישרונותיו 

"דרור", שפעלה באופן מחתרתי ברחוב דז'לנה 

34. שם לימד עברית ותנ"ך ושיתף את תלמידיו 

בכתיבותיו, בהן המחזה "איוב" שיצא לאור בגטו 

בהוצאת "דרור".

קיים  הדרור,  תנועת  ממנהיגי  צוקרמן,  יצחק 

הוא  זאת  עם  יחד  קצנלסון.  עם  קרוב  קשר 

של  העקרונית  תמיכתו  שלמרות  הופתע 

קצנלסון במרד בגטו הוא חיבר שיר על תלייתו 

וולה.  זדונסקה  בעיירה  ז'ליכובסקי  שלמה  של 

בשיר זה מתגלית עמדה לא צפויה של קצנלסון, 

ומהאופן  ז'ליכובסקי  ד' של  המתפעל מקידוש 

מציג  זה  שיר  התלייה.  עמוד  אל  ניגש  שבו 

לידי  שבאה  הגבורה  בנושא  מורכבת  תמונה 

ביטוי בדיונים פנימיים בגטו ורשה עם המשורר 

ובעמדות  ובחיבורים  בשיר,  הדיון  השיר.  סביב 

אותנו  מפגיש  בגטו,  אז  שנחשפו  הלא-צפויות 

ויכולים  אז,  שקרו  תוך-חברתיים  חיבורים  עם 

לקרות גם בימינו בחברה הישראלית.

יכולים  המכינות  חניכי  בקרב  אלו  דיונים 

לתרום להם לעיצוב עולמם לחיים בכלל, ולפני 

המשימה הגדולה של השירות הצבאי בפרט.

המכינות 
הקדם-
צבאיות

< גבורה בשעת מבחן

מקום  להן  קנו  הקדם-צבאיות  המכינות 

ניכר  אחוז  הישראלית.  בחברה  כבוד  של 

קצונה.  למסלול  בצבא  ממשיכים  מתלמידיהן 

את  להכשיר  השואפות  חינוכיות  כמסגרות 

חברתית  ולמעורבות  בצה"ל  לשירות  חניכיהן 

לאחריו הן עוסקות לא מעט בבירורים ערכיים 

שיבואו לידי ביטוי בשירות הצבאי ובאזרחות. 

אחד מערכי הבסיס שראוי לברר לפני השירות 

של  הנפש  תכונת  הגבורה.  ערך  הוא  בצבא 

גבורה היא ערך הניתן לרכישה. לשם כך דרוש 

בירור רוחני מה כלול בה וכיצד רוכשים אותה. 

לשאלה  גם  התייחסות  מצריך  הבירור  מהלך 

על מה יש לאדם לגבור, ואיך וכיצד ראוי לנהוג 

במרכז  חשבנו,  אלו  בשאלות  שונים.  במצבים 

ללימודי השואה במכללה ירושלים, שיש מקום 

לשלב לימוד תובנות מאחד ממצבי הקיצון שבו 

היה נתון עם ישראל בגלות – השואה. גב' תמר 

הצטרפו  זומר  אסתי  גב'  עם  שיחד  קאופמן, 

לצוות המרכז ללימודי השואה על מנת להרחיב 

מנת  על  למכינות  פנתה  המרכז,  פעילות  את 

בטבת  עשרה  סביב  הרעיון.  יישום  את  לבדוק 

יונתן  מכינת  מכינות:  שתי  עם  מפגש  קיימנו 

של קיבוץ עלומים ושלוחת נחל עוז של מכינת 

חילונית  ומכינה  דתית  מכינה  לכיש.  מיתרים 

במקרה  הגבורה  סוגיית  לליבון  למפגש,  חברו 

של מרד גטו ורשה.

השואה העמידה את היחיד, את המשפחה ואת 

החברה היהודית בפני מבחנים שלא הוכנו לכך 

ונוצר  שאלות,  עלו  האירועים  בלחץ  מראש. 

חלק  קשים.  בתנאים  החלטות  לקבל  צורך 

להם,  הצפוי  על  מידע  בהיעדר  היה  מהקושי 

ואי הבנה והפנמה מלאה של האירועים. מצבים 

אלו חשפו את קיומם של כוחות גבורה נפשית, 

מודעים  היו  שלא  אנשים  של  שונים  בגוונים 

לכך קודם. 

הייתה  לפתחם  שעמדה  מהשאלות  אחת 

הגרמני,  האויב  כלפי  הראויה  התגובה  מהי 

כיחידים וכקבוצה. בגטו ורשה, על מאות אלפי 

כיחידים  רבים  פעלו  בו,  הדחוסים  היהודים 

או  פוליטית  חלוקות  לעיתים  ובקבוצות, 

היבטי  שאלות.  אותן  עם  והתמודדו  חברתית, 

הדיון היו תלויים בשייכות הפוליטית-חברתית 

הם  אף  שותפים  היו  הגטו  רבני  הדנים.  של 

לדיונים אלו.

במציאות  האם  הייתה:  שהצגנו  השאלה 

שהייתה בגטו ורשה מותר היה למרוד?

כאחד  בציבור  נחשבת  ורשה  בגטו  המרידה 

כמיתוס  בנייתה  בשואה.  הגבורה  מסמלי 

פוליטיים,  לצרכים  השאר  בין  נעשתה  בארץ 

מצומצם.  היה  שם  שאירע  מה  על  כשהמידע 

מה  על  יותר  רב  למידע  הביאו  שחלפו  השנים 

המכינות  לחניכי  במצגת  בגטו.  שם  שהתרחש 

החיים  תנאי  הגטו,  הקמת  מציאות  את  הצגנו 

מבט  נקודות  נחשפו  בו.  שקרו  ותהליכים  בו 

הגטו  בתוך  אז  שהיו  והתלבטויות  מורכבות 

שאלה  עלתה  המורדים  בקרב  למרד.  ביחס 

תגובתם  להיות  צריכה  מה  קשה:  מוסרית 

במקרה של אקציה ורצח חלקיים? האם עליהם 

הראשון,  היהודי  רצח  עם  כבר  לפעולה  לצאת 

כולו?  הגטו  להרס  לחכות  עליהם  שמא  או 

הבאנו עמדות מגוונות: עמדת ראש היודנראט, 

הנוער,  תנועות  ראשי  ועמדת  צ'רניאקוב, 

עמדות אנשי הציבור ועמדות הרבנים. 
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בחודש  התקיים  החידון  של  הראשון  השלב 

שבט באופן מקוון, בבתי הספר של הנרשמים 

לחידון בהשגחת מורה רכז מטעם בית הספר, 

והוכתר בהצלחה לאחר שחמש מאות ושמונים 

תלמידים עלו לשלב השני.

א’;  השלב השני של החידון נערך בחודש אדר 

גם שלב זה התקיים באופן מקוון בבתי הספר.

לגמר  עלו  השני  השלב  תוצאות  בדיקת  לאחר 

שנים עשר תלמידים ושתים עשרה תלמידות.

מורשת  חידון  לגמר  העולים  את  מברכים  אנו 

השואה ומאחלים להם הצלחה רבה.

החידון  יתקיים  ולגבורה  לשואה  הזיכרון  ביום 

משפט  נערך  שבו  האולם  בכר,  ז’ראר  במרכז 

אייכמן לפני חמישים ושמונה שנים.

הזיכרון  שליחי  החידון,  זוכי  ייבחרו  זה  ביום 

לשנת תשע”ט.

 “יומני
 מה יהא
עליו?” 

< חידון מורשת השואה

חידון  בע”ה  ייערך  שבה  הרביעית  הפעם  זו 

בשנת  שנולדה  חינוכית  יוזמה  השואה,  מורשת 

תשע”ג במרכז ללימודי השואה ומתקיימת פעם 

בשנתיים. המרכז זוכה שוב, בשיתוף הפיקוח על 

היסטוריה ואזרחות בחמ”ד, להיות לחוט המחבר 

בחירה  מתוך   – השואה  לזיכרון  הנוער  בני  את 

אישית שלהם ללמידה עצמית שמטרתה לדעת, 

להזדהות ולזכור. 

“יומני מה יהא עליו?”, יומני בני נעורים שנכתבו 

השנה.  שנבחר  הנושא  זהו   – השואה  בתקופת 

ומחכים,  מעוצב  גדוש,  ספר  החידון,  ספר 

עשר  שלושה  כולל  הספר  הצוות.  ידי  על  הוכן 

נערים  יומניהם של שלושה עשר  פרקים מתוך 

ונערות שכתבו על הקורות אותם בימי השחור 

של השואה. 

ופותחים  ראשון  מכלי  עדויות  מהווים  היומנים 

שונים,  ממקומות  ונערות  נערים  לחיי  צוהר 

השואה.  בתקופת  שונה  ודתי  תרבותי  מרקע 

הרגישו?  כיצד  חלמו?  מה  על  חשבו?  מה  על 

מהפרקים  אחד  לכל  בעתיד?  להיות  תכננו  מה 

שבו  האזור  על  היומן,  כותב  על  מידע  מצורף 

היסטוריים  אירועים  ועל  השואה  בתקופת  חי 

שסבבו אותו. 

השנה נרשמו לחידון כאלף תלמידים ותלמידות 

הארץ,  ברחבי  ספר  בתי  עשר  ותשעה  ממאה 

תיכונים  בדרום:  ירוחם  ועד  בצפון  מקצרין 

מקיפים, כפרי נוער, אולפנות וישיבות.

לכל אחד מן הנרשמים נשלח ספר החידון. 

חידון מורשת השואה | תשע"ט

"יומני, מה יהא עליו"?
יומני בני נעורים שנכתבו בשואה

כתיבה ועריכה: אסתר פרבשטין

בהפקת המרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים

הפיקוח על היסטוריה בחמ"ד

נערים בעבודה חקלאית, קובנה, 1943

המרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים

02-6750992 | mls@michlalah.edu | moreshethashoah.michlalah.edu
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"מאז שהתחלתי לחשוב, אני חושבת רק על ארץ-ישראל... האפשרות ללמוד ולשוחח 
בשפת מולדתי האהובה, השפה העברית... תוך הרגשה שאני עובדת למען המולדת, 

משרתת את האומה... הרי זה באמת אושר!"
| מיומנה של רותקה |

"הוי,... כמה עיני כלות אליך ארצי, ארץ ישראל!!"
| מיומנו של משה |

"חכי לי, מולדתי היקרה. אני אבוא אליך במהרה, עוד קצת ואני שלך, ארץ ישראל!!!
קול פנימי קורא לי אליך. אני באה, אני מוכנה לזחול אליך על ברכי ולנשק את אדמת 

ארץ ישראל הקדושה."
| מיומנה של תמרה |

חידון מורשת השואה

מעלה לבונה

אולפנית טבריהאמית גבעת שמואל

אמית חיפה
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פינה במרכז

< ארון הבובות 

שבתמונה  הבובות  ארון 

מציג את המיזם “לכל ילד 

יש שם ובובה”, שנערך בבתי הספר על ידי גב' 

סוזן ויס, מצוות המרכז. 

ובנות  אימהות  התכנסו  בטבת  עשרה  לקראת 

בשנת בת המצווה לערב הנצחה.

בגילן  ילדה  על  לסיפור  האזינו  המצווה  בנות 

אחותה  עבור  תפרה  הילדה  מינסק.  בגטו 

שמצאה  וכפתורים  מגרביים  בובה  הצעירה 

בגטו, בזמן שאימן יצאה לעבודה. בנות המצווה 

ערכו יחד עם אימותיהן דיון על הסיפור בעזרת 

הסיפור,  על  מכוונת  וסקירה  הגטו  על  מידע 

והציפו יחד נושאים של ילדות, בגרות, אחריות 

והכרת הטוב.

בסוף הערב התבקשו הבנות לחפש שם של ילד 

ושם, או להביא שם  יד  שנספה בשואה באתר 

משפחתן.  עם  ונמנה  בשואה  שנספה  ילד  של 

הבת והאם יצרו בובות מגרביים וכפתורים כדי 

להנציח את הילדים האלה וכדי “להחזיר להם”, 

כביכול, מעט מילדותם האבודה. לכל ילד נכתב 

כרטיס הנצחה, ובו כתבו הבנות גם מרגשותיהן 

לאחר ערב מיוחד זה.

המצווה  בנות  של  ההנצחה  וכרטיסי  הבובות 

התמזגו עם עיצוב הכניסה לבית הספר בנושא 

יום הקדיש הכללי.

תזכורת
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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 
משלושת המחזורים שסיימו את הקורס ולהזמינן

לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ט

למנהלי מוסדות חינוך, 
מורים ומחנכים 

ולקהל הרחב

לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה
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