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התכנית נבנתה והופקה בעזרתה הנדיבה של ועדת התביעות
Conference on Jewish Material Claims Against Germany, inc.

מבוא
אמנות ואמנים בתקופת השואה
המושגים "שואה" ו"אמנות" רחוקים ,לכאורה ,זה מזה מרחק רב :אמנות הציור היא ביטוי לאסתטיקה ,ליופי,
להרמוניה ,להתבוננות ולמבע אישי .לעומת זאת זוועות השואה הפגישו את קרבנותיה עם אלימות ,אכזריות,
סבל ,דורסניות וניסיון למחוק ולשחוק את האישי ,הייחודי והפרטי.
החיים בשואה היו ,אפוא ,ניגוד חד לכל אמנות שהיא .כמו כן ,ברוב הגטאות ,ובוודאי במחנות ,לא היו תנאים
שאפשרו יצירה (נייר ,צבע ואפילו עיפרון ,מקום עבודה) ,ובנוסף – במקרים רבים נאסר על היהודים
פיזיים ִ
העיסוק בציור ,והוא היה כרוך בסיכון אישי רב.
לאור זאת ,מפליאה העובדה כי יהודים רבים ציירו בגטאות ובמחנות .לאחר השואה נמצאו כשלושים אלף
ציורים ,ויש לשער שיצירות רבות אבדו ואחרות – טרם נמצאו.
נראה כי הרצון העז ליצור היה חזק מאימת המוות ומן הסיכון שהיה כרוך בפעילות אמנותית.
מה הניע את אותם אמנים ליצור ולעסוק בביטוי כה עדין ,באמנות ,בשעה שנאבקו על הישרדותם האישית?
מניין שאבו כוחות ומוטיבציה ליצור בצל המוות?
אמנים ניצולי השואה נתנו לכך תשובות אחדות:
u

u

u

u

היו שחשו בצורך פנימי עז לעסוק ביצירה ,כדי לשמר את זהותם ולא לתת לתנאים הקשים לשחוק
אותה .כלומר ,הציור היה חלק מהמאבק על שמירת הצלם והזהות האישית.
היו שראו בכך דרך של התרסה ,מאבק של הרוח האנושית כנגד ההשפלה והדורסנות שבה נפגשו
האמנים ,כמו יהודים רבים אחרים באותה תקופה .היכולת לצייר אל מול אירועים נוראים כל כך מהווה
עדות אנושית מופלאה לרוח האדם העומדת מול כל קושי ,שנאה ואלימות.
הציור היווה מעין עולם אלטרנטיבי" ,עולם של צבעים" שבו האמן הוא השולט והיוצר ,בניגוד לתוהו
ובוהו המוחלט ולמציאות החשוכה שבה האדם הוא חסר אונים ,נשלט ומושפל.
היצירה היוותה דרך לשמר ולתעד את מציאות החיים ,מתוך מודעות לכך שהנאצים מבקשים לטשטש
את אשר עוללו ,ומתוך תובנה שחובתם היא ליידע את העולם ואת הדורות הבאים באמצעות יצירת
האמנות" .ציורים מחתרתיים" אלו צוירו ונשתמרו במסירות נפש ,והם מהווים עדות אישית וייחודית
לעולם היהודי בשואה.

u

u

אמנים ראו בציור דרך להעביר לדורות הבאים גם את עולמם הפנימי ,ערכיהם ומסרים שהיו יקרים להם
ואשר ראו בהם נכסים רוחניים ועוגן לעמידה ולהישרדות רוחנית.
בעולם הולך ומתפורר ,ובהעדר תמונות מצולמות ,היווה הציור דרך להנציח ולשמר את מראה הדמויות,
הן מתוך העבר והן מתוך המציאות הסובבת .ברוב המקרים ,אכן תמונות אלו הן זיכרון אחרון ויחיד
לדיוקנם של חברים ,בני משפחה ואישים.

הציורים ששרדו מהווים ,אפוא ,עדות בעלת ערך בתחום המחקרי-ההיסטורי ,אך בעיקר – עדות למיטב
שבאדם ,שגם בתנאי סבל ודיכוי הרוח והגוף המשיך ליצור ולבטא עולם ערכים אחר.

מבוא דידקטי
יחידת הלימוד שלפנינו עוסקת ביצירות אמנות הנותנות ביטוי לדרך מיוחדת של התמודדות עם אמונה וזהות
יהודית בשואה.
ציירים שציירו בשואה ,לעתים תוך כדי סיכון חיים ,ביטאו התנגדות לניסיון של הנאצים לשלול מהם כל זיק
של אנושיות כבני אדם וכל ביטוי ייחודי כאמנים .הם ביטאו בציורים גם רצון עז לתעד לדורות הבאים את מה
שעבר עליהם בגטאות ובמחנות.
אמנים שיצירותיהם משקפות תוכן יהודי וסמלים של זהות יהודית היו נחושים לאחוז בערכיהם ובאמונתם
בתקופת החושך שבה היו מצויים ,והקשר שלהם עם עברם היהודי בא לידי ביטוי ביצירותיהם.
היצירות שנבחרו ליחידה צוירו ברובן בתקופת השואה ,חלק מהן בידי אמנים שניספו בשואה וחלק בידי
אמנים ששרדו והמשיכו ליצור לאחר השואה .הבאנו גם יצירות שנעשו ע"י אמנים שלא היו בשואה בשל זיקתן
לתוכן היחידה.

המטרות בלימוד היחידה
א .להביא את הלומד לידי היכרות עם עולמו הפנימי-היהודי של האמן כפי שהוא משתקף ביצירתו.
ב .לחשוף את הדרכים האמנותיות שבהן משתמש האמן כדי לבטא את הערכים היהודיים ,ולעמוד על
הדרך הייחודית לו ,שבה ניסה לצייר את עולמו בתוך מציאות סובבת נוראה.
ג .להביא את הלומד לידי התבוננות מעמיקה ורגישה ביצירות אמנות .שיש בהן ייחוד אישי מחד גיסא,
וביטוי לגורל יהודי משותף מאידך גיסא.
ד .ליצור תמונה מקיפה ורב תחומית על התמודדות עם הזהות והמסורת היהודית ,באמצעות פתיחת
צוהר לתיעוד היסטורי ,ליצירות ספרות ולהגות מתקופת השואה.
ה .לאפשר דיון רב תחומי בנושא הזהות ,המבוסס על מקורות מתחומי הדעת השונים.
ו .להעביר את זיכרון השואה לתלמידים כזיכרון ערכי עשיר בתוכן יהודי ,המעניק כוח להווה ומטען רוחני
לעתיד.

תחום הדעת וקהל היעד
יצירות האמנות עומדות במרכזה של היחידה ,אולם יש להן זיקה לשיעורי היסטוריה או ספרות ,כמו גם ללימודי
יהדות וחינוך .היחידה הנה רב-תחומית ,וניתן לעשות בה שימוש בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי .מבחינת גיל
התלמידים היחידה מציעה מגוון שמתוכו תותאמנה יצירות לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה ,כאשר הדיון
והפעילות יותאמו לגיל ולאופי האוכלוסייה.
החומרים מתאימים גם להקמת מרחב למידה במועדי הזיכרון ,בעשרה בטבת – יום הקדיש הכללי ,וביום
הזיכרון לשואה ולגבורה ,או לקראת מסע לפולין.

		

מבנה היחידה
היחידה בנויה משבעה נושאים שנבחרו מתוך עולם הערכים היהודי שבא לידי ביטוי ביצירות אמנות .כל נושא
נוגע באמונה ,בזהות ובתקווה להמשכיות.

רשימת הנושאים:
 .1זכרנו לחיים – החיים לפני השואה
 .2לבל תיפסק התפילה – על תפילה ומתפללים
 .3והגדת לבנך – מסרים מדור לדור
 .4אותיות וגווילין – הספרים כסמל לעם היהודי
 .5מגן דוד וטלאי צהוב – זהות או זיהוי
 .6בית וארץ ישראל – כיסופים וגעגועים
 .7לחיי עולם – עם ישראל חי
החלק הפותח והחלק הסוגר של היחידה שונים מיתר החלקים בכך שהנם קצרים וחווייתיים .מטרתם ליצור
תוכן – מסגרת ליחידה ,ולחבר את הערכים לעבר היהודי ולתקוות העתיד.
ניתן ללמוד את יחידת הלימוד ברצף ,על פי הנושאים המובאים בה ,או לבחור נושא או יותר וללמדו כיחידה
עצמאית .ניתן להשתמש ביצירות כהרחבה לנושא שנלמד בתחומי הדעת שהוזכרו לעיל ,כגון בשעורי ספרות
בהקשר ליצירה מתוך תכנית הלימודים (כגון על הילד אברם) ,בשיעורי יהדות בזיקה לתכניות מסורת (כגון
תפילה) ובשיעורי היסטוריה בהקשר לאירועים רלוונטיים (כגון שרפת הספרים).

מבנה כל נושא
u

u

הקדמה :סקירה הנוגעת לנושא המרכזי ,וכוללת רקע על המשמעות היהודית הכללית של הנושא ועל
הקשרו בתקופת השואה .מטרתה למקד את הדיון ברעיון המרכזי של הפרק.
התבוננות וניתוח של יצירות אמנות :זוהי הפעילות העומדת במרכז הלמידה .היא כוללת :מידע
ביוגרפי על האמן ,ניתוח ממוקד של ההיבט האמנותי של היצירה ושאלות לדיון .הדיון נועד ליצור
פתח להעמקה בנושא ,לפתח דיאלוג משמעותי עם התלמידים או לסכם את הפרק .כדי למקד את
הלמידה ,הובאו הדברים בקצרה .אך המורה והלומד יוכלו להעמיק בנושא בעזרת הרשימה
הביבליוגרפית.

לאחר מכן נפתחים "חלונות" מספר המאפשרים למידה בין-תחומית של הנושא:
u

חלון לפעילות ויצירה – הצעות לפעילויות הכוללות יצירה בחומרים או עבודה יצירתית בסביבה
מתוקשבת .כאמור ,המורה יפעיל שיקול דעת דידקטי וחינוכי בבחירת הפעילויות ובהתאמתן לחטיבת
הביניים או לחטיבה העליונה ,על פי אופייה ורמתה של קבוצת הלומדים .רוב הפעילויות מנוסחות
באופן שיוכלו לשמש ישירות את התלמידים.

u

חלון להיסטוריה – קטעי עדויות ותיעוד בליווי שאלות לדיון.

u

חלון לספרות – שיר או קטע ספרותי בליווי שאלות לדיון.

u

חלון להעשרה – קטעי מידע בסוף החוברת.

החומר נלקט מתוך מקורות רבים .המקורות לקטעים שהובאו כלשונם צוינו בתוך יחידת הלימוד .ספרים
ואתרים ששמשו כמקור להשראה ולידע כללי הובאו ברשימה הביבליוגרפית בסוף יחידת הלימוד.
התנאים הקשים בהם צויירו חלק מהציורים באים לידי ביטוי באיכות ההדפסה שלהם.
תודה לבתיה ברוטין על העזרה המקצועית והסיוע לאורך כל הדרך.
תודה לרחל סבג על הליווי וההנחיה המקצועית.
תודה לכל האמנים והמוזיאונים שהעניקו לנו את האפשרות להציג את היצירות.

1

זכרנו לחיים
החיים לפני השואה

"לעולם לא אשכח את השבת
שהפכה את האביונים לנסיכים
והמשוגעים לנביאים"

זכרנו
לחיים
"מכל העמים מכל האומות ,אתה בחרתנו ...לכן תן לנו
שנים וכוחות אותך לשבח ,אותך לאהוב"
(מתוך כרטיס ברכה ,חיים גולדברג  /וורשה תרע"ב )1912

כפתיח ליחידת הלימוד מובאות יצירות אמנות המתארות את חיי
היהודים לפני השואה.
עד לשואה הייתה אירופה מוקד החיים היהודיים .באלפי קהילות
שוקקות חיים התקיימו מרכזי תורה וחסידות ,מוסדות חינוך,
עיתונים וספרים ,תנועות נוער ופעילות פוליטית.
לב לבה של יהדות תוססת זו הייתה המשפחה היהודית .למרות
תהליכים חברתיים שונים שנגסו במסגרות המסורתיות ,נשאר
התא המשפחתי ערך מרכזי בחיי הפרט והעם .ציר החיים של
המשפחה והקהילה היה הלוח היהודי :השבת ומועדי ישראל.
היצירות במבוא זה הן גלויות ברכה ,המדגימות את האמנות
העממית שהייתה נפוצה בקרב היהודים באותה עת .הגלויות
מאפשרות למתבונן להציץ לאורח החיים היהודי של ראשית
המאה כפי שהצטיירה בעיניהם של בני התקופה ,אף כי אין לסווגם
כיצירות אמנות מקובלות .אלו ציורים מתחום האמנות העממית,
שנתנו ביטוי לשעות היפות של אותם יהודים ,ביטוי לתקוות,
ברכות לחיים טובים ותיאור חגים ומועדים .בדרך זו רצינו להזכיר
את העולם העשיר ומלא החיים שממנו שאבו יהודים את ערכיהם.
מבחינה זו ,גם אם מקורן של הגלויות בפולין ,הרי הערכים מאפיינים
את המשפחה היהודית באשר היא.
בגלויות אלו ניתן ביטוי לאמונות ,לקשר העמוק בין בני המשפחה
ולתפקידיהם השונים ,לסגנון הבית ולעיצובו .מן הציורים עולה
האווירה שאפיינה את המשפחה היהודית בטרם עלה עליה הצורר.
כאשר נתבונן ביצירות בהמשך היחידה ,המתארות את היהודים
בתקופת השואה ,נשתדל להיות מצוידים בעולם העשיר שממנו
נלקחו היהודים וברגעים של אושר ,שמחה ותקווה שהיו מנת
חלקם.

אלבום גלויות ברכה
אודות האלבום:
גלויות הברכה מקורן באלבום ייחודי של גלויות מצוירות אשר הופיע בוורשה בשנים תרע"ב–תרע"ח
( .)1918–1912האלבום התגלה בין הריסות גטו ורשה בשנות החמישים ,וכיום נמצא בארכיון של הספרייה
הלאומית בוורשה.
גלויות הברכה פותחות צוהר אל חיי היהודים במזרח אירופה ,ומשלבות זיקה למסורת היהודית עם מסר
ציוני .הן מעוצבות כתצלומי סטודיו מבוימים בתוספת אלמנטים בציור ובריטוש.
נושא נפוץ במיוחד הוא מחזור השנה היהודי ,ובעיקר חגי תשרי :ראש השנה ,יום הכיפורים ,סוכות ושמחת
תורה – הכנות לקראת החגים ,פנים הבית היהודי הלובש חג וההליכה לבית הכנסת .גלויות אחרות מתארות
תמונות מחיי היומיום ,ומציגות בצילום עיסוקים אופייניים ליהודים.

אודות האמן:
על רבות מן הגלויות חתום האמן חיים גולדברג ("חגי") ,יליד העיירה לוקוב שבפולין (תר"ן– ,)1890תלמיד
ישיבה שכתב שירה ולמד ציור בגרמניה .פעילותו האמנותית הקיפה תחומים רבים :הוא היה צייר ,מאייר
ספרים ,קריקטוריסט וצלם ,אך עיסוקו העיקרי היה בדפוס ובגרפיקה .גולדברג יצר את הגלויה על כל שלביה:
הוא צילם בסטודיו את השחקנים שאותם העמיד בתפאורה משוחזרת ,הוסיף את האלמנטים המצוירים וגם
חיבר את האיחולים ביידיש ,לרוב כשיר מחורז קצר .גולדברג נספה באושוויץ בשנת תש"ג (.)1943
לתמונה נלווה טקסט (תרגום מיידיש)" :והריקותי לכם ברכה עד בלי די"
הנה באים ימים בהירים ומאושרים ואלוהים משפיע חסדו עליכם ,עד בלי די
הדליים מתמלאים – ואנו אותם מקבלים!

אודות היצירה:
במרכז היצירה עומדת בחורה בתוך מרתף יין ופניה אלינו; בידה האחת היא מחזיקה שלט "שנה טובה",
ובידה השנייה היא נשענת על אחת החביות ומחזיקה מפתח.
ברקע מופיעות ארבע חביות כשאחת מוסתרת ,ועליהן כתובות ברכות באידיש ובעברית :פרנסה ,גליק
(אושר) ,געזונד (בריאות).
מהחבית שהבחורה תומכת בה זורם שפע של יין; ברקע נראה חלון; עששית מוארת תלויה על הקיר .נעשה
שימוש בצבעים חמים ובמשיכות מכחול חלקות ומלוטשות.
למעלה כתוב קטע מפסוק" :והריקותי לכם ברכה עד בלי די" (מלאכי ג,י) .ברכות בהשראת הפסוק כתובות
בחרוזים בתחתית היצירה.
הסגנון הוא ֵראליסטי ,אך ניתן להבחין במשמעות הסמלית שנוצרת בדרך בחירת החפצים והתפאורה
ובשימוש בפסוק ובביטויים.
היצירה מנסה להמחיש את הפסוק "והריקותי לכם ברכה" – שפע של ברכה כיין הזורם בשפע.
חביות היין הן סמל לברכות ,אשר ככל שעובר הזמן הן משתבחות ,כמו היין ,וניתן לקבל אותן בשפע .המפתח
שביד הנערה הוא סמל לשערי השמים שייפתחו לרווחה בראש השנה.
המנורה היא סמל לתקוות האור בשנה החדשה .החלון מסמל את השנה הבאה ואת העתיד המאיר פנים ,כפי
שמופיע בקטע הברכה שבתחתית היצירה :הנה ימים באים ,בהירים ומאושרים.

| 12

גלויות ברכה 1918–1912
חיים גולדברג
Hayyim Goldberg
צילום ציור וריטוש
גלויה  14x9ס"מ

חלון לדיון
לפניכם גלויות ברכה נוספות של האמן חיים גולדברג:
w

"מכל העמים,
מכל האומות,
אתה בחרתנו,
אלוקים הטוב"...
לכן תן לנו שנים וכוחות
אותך לשבח ,אותך לאהוב!

w

הוא שב מאוחר מהעבודה,
אך חיוך על פניו.
הוא מתכונן מיד לחג
כמו כל היהודים אחיו.
הוא מתרחץ ראשית לכול
ונושם לרווחה!
הלאה ,דאגות של עול ופרנסה,
יחי ראש השנה!

w
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הכיתובית על הקיר:
"מתי מברכים את החודש?"

חלון לפעילות ויצירה
 .1תנו דעתכם לרקע הפיזי של הציורים – לריהוט,
לבגדים ,לחפצים ,לתמונות על הקיר – מה מבקשות
התמונות לספר על החיים היהודיים לפני המלחמה?

פעילות יצירתית ממוחשבת
חומרים נדרשים:

 .3החג רומם את היהודי מעל למציאות החולין – כיצד
בא הדבר לידי ביטוי בגלויות עממיות אלו?

תמונות ישנות כמו גלויות של שנה טובה שנמצאות
ביחידה.
ניתן לבצע מספר רב של פעילויות על גבי תמונות ישנות,
על מנת לחדש אותם ולקרבם למציאות של ימינו.

 .4האלבום של גלויות הברכה נמצא בין חורבות בגטו
ורשה בתש"י ( .)1950אילו מסרים יכול אלבום זה
להעביר לנו ,הצופים בו כעבור כמה עשרות שנים?

פעילויות בסיסיות

 .2כיצד משתקפת המשפחה היהודית ביצירות אלו?

 .5אילו מרכיבים נראים כמתאימים לתקופה שבה
נוצרו (העיבוד האמנותי ,התלבושות ,הטקסט ,הזהות
היהודית ועוד)?
אילו מרכיבים של גלויות הברכה נראים בעיניכם
מתאימים גם לתקופתנו?
 .6אלי ויזל – ניצול שואה ממשפחה חסידית בסיגט,
סופר והוגה שחיבר למעלה מארבעים ספרים ועוסק
רבות בהנצחת זיכרון השואה ,כתב:
"לעולם לא אשכח את השבת בעירי כשכל היתר
ישתכח ,היא תשאר חקוקה בזכרוני .אווירת החג
והשלווה ששררה במעונות העניים ביותר ,המפות
הלבנות ,הנרות ,הילדות הקטנות שסורקו בקפידה,
הגברים ההולכים לבית הכנסת .כשירי תשקע במצולות
הזמן ,אזכור עוד את אורה של השבת ,את חמימותה ואת
עומקה של השבת בעיר .התפילות הנלהבות ,שירי
החסידים ללא מילים ,האש ההשפעה המקרינה של
רבותינו.
מתוך :אלי ויזל ,להיות יהודי ,עם לבדד עמ' .29

 .1סרקו את התמונה למחשב.

 .2מצאו אובייקטים מהתקופה שלנו כמו :טלפון ,אוכל.
ניתן להוריד את התמונות מהאינטרנט או לסרוק
אלמנטים שונים.

מצאו בתיאור הספרותי של אלי ויזל ביטויים שיש להם
ייצוג בגלויות.
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 .1הכנסת אלמנטים בצורה מתוחכמת.

 .3שלבו את האובייקטים בתמונה המקורית.
תרגמו את הטקסט בתמונה:
"הנה באים ימים בהירים ומאושרים ואלוקים משפיע
חסדו עליכם ,עד  -בלי  -די.
הדליים מתמלאים – ואנו אותם מקבלים!"

פעילויות מורכבות
בעזרת תכנה לעיבוד תמונה (כמו תכנת פוטושופ) ניתן
לעבד את התמונה ולשנות בצורה מורכבת את התמונה.
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 .2שינוי פנים :ניתן לשלב תמונות אחרות במקום
הפנים או במקום כל האדם על ידי:
א .צילום תמונה במצלמה דיגיטלית או סריקת
תמונה נוספת.
ייבוא התמונה ושילובה בתמונה המקורית.
ב .ניתן לבצע פעילות שבה הלומדים מתחפשים
ומצטלמים.

2

ְל ַבל תיפסק התפילה
על תפילה ומתפללים

"אני ממשיך תפילתך
לבל תיפסק התפילה"

לבל
תיפסק
התפילה
"אני ממשיך תפילתך לבל תיפסק התפילה"
(אורי צבי גרינברג)

התפילה היא קולמוסה של האמונה .היא השיח שבין האדם לבוראו,
וימיה כימי האדם.
בסידור התפילה כונסו התפילות שנקבעו כתפילות החובה ,ובו
מצאו היהודים במרוצת הדורות ביטוי לרגשותיהם ולמאוויהם
כפרט וכציבור.
בית הכנסת הוא מקום התפילה של הציבור ומרכז החיים
הקהילתיים .לא בכדי היה הפתיח לאירועי השואה "ליל הבדולח",
בליל י"ד-ט"ו במרחשוון תרצ"ט ,ה ,9-10.11.1938-שבו נשרפו
למעלה מאלף בתי כנסת בגרמניה ובאוסטריה .לא היה זה אירוע
חד פעמי :שרפת בתי כנסת אירעה בעיירות ובערים ברחבי אירופה
עם הכיבוש הנאצי ,ובמקומות רבים שימשו בתי הכנסת מקום
כינוס היהודים לשם שליחתם למחנות ,מגורים לצבא האויב ואפילו
– אורוות לסוסים .שרפת בתי הכנסת וביזוי הקודש ,הותירו צלקת
עמוקה וכואבת.
בתקופת השואה אסרו הנאצים ברוב המקומות את התפילה
בציבור .אף שאת תפילת היחיד לא ניתן היה לשלול מן האדם,
ביקשו יהודים רבים תמיכה בתפילת הציבור ,בעיקר בימים הנוראים
ובמועדי ישראל ,והתכנסו לתפילות חרף האיסור .הם ראו בכך גם
התרסה נגד הנאצים ,אקט של התנגדות והצהרה של אמונה ,שגם
הגזרות לא יכלו לה.
w

w
במצבים הקשים הייתה התפילה לעוגן של אחיזה ,לאי רוחני,
כלשונו של ויקטור פרנקל בספרו "האדם מחפש משמעות" .היא
העניקה את התחושה שאין היהודי בודד בסבלו ,ושידרה תקווה
לעתיד טוב יותר.
על פי עדויות שונות ,גם אלו שעמדו מן הצד התפעמו ממעמד
של יהודים עומדים ומתפללים .ואכן ,מעמד התפילה היווה נושא
לציורים של אמנים רבים בזמן השואה ,בין אם ראו בה חלק מעולמם
ובין אם לאו.
היצירות מצביעות על היבטים שונים של מעמד התפילה – התפילה
בבית כנסת מאולתר ,התפילה במסתור ,התפילה במצבים שונים
והתפילה כהנצחה וזיכרון.
התפילה הפעימה את האמנים ,וקל לזהות ברוב הציורים העוסקים
בנושא זה את האור השפוך על מעמד התפילה אל מול המציאות
האפרורית והקודרת שמסביב .הן מעידות כי במאבק על התפילה

w

w
ניצח היהודי :עולם התפילה המשיך לפעום.
יצירותיהם של קרל שווזיג ופליקס נוסבאום צוירו על רקע מחנות
ההסגר בצרפת (סן-סיפריאן ,גירס) ,שהוקמו כמחנות זמניים עד
לגירוש היהודים לדרנסי ולאושוויץ .בציורים ניכרים סממני המחנה:
גדרות ,מגדלי שמירה וצריפים ,אך במחנות אלו טרם נשללו מהם
תשמישי הקדושה ,וגם בתי כנסת מאולתרים ניתן היה להקים.
יצירתו של פ' מוריץ נאגל צוירה על רקע החיים בטרזין.
החיים בטרזין הונצחו בלא מעט יצירות אמנות ,בשל התנאים
המיוחדים שהיו בו :לטרזין ,שהנאצים הציגו אותו לעולם כ"גטו
לדוגמה" ,הובאו אמנים רבים ,הנאצים סיפקו להם צבעים וחומרים
כדי ליצור את האשליה ואת התעמולה שהסוו את המציאות
האמיתית .אמנים נצלו את האפשרות לצייר את אשר חשו ואת
אשר היה חשוב בעיניהם.
(ראה עוד על כך בחלון להעשרה בסוף היחידה).

אודות האמן:
גרמניה ,תרנ"ח ( – )1898גרמניה ,תשט"ו ()1955
קרל שווזיג היה אמן לא יהודי .הוא נולד בגרמניה ולמד באקדמיה לאמנות בדיסלדורף.
שווזיג השתייך לקבוצת אמנים שביקרו את השלטון ונרדף בידי השלטון הנאצי.
בתרצ"ה ( )1935ברח לבלגיה ,שם קיבל מקלט מדיני.
בת"ש ( )1940נכבשה בלגיה בידי גרמניה ושווזיג הועבר למחנה סאן סיפריאן שבדרום צרפת,
ולאחריו שהה בעוד שלושה מחנות ובבית כלא בדיסלדורף.
במשך כל המלחמה ִהרבה לייצר ולרשום; רישומיו מתעדים את החיים במחנה ואת הדמויות
של הכלואים במחנות.
סגנון הרישומים הוא ֵראליסטי; ניתן ללמוד מהם על החיים במחנה ,והם בעלי ערך תיעודי רב.
בנוסף לכך צייר בצבעי אקריל ציורי נוף מעודנים הנותנים ביטוי ליופי ולמרחב שבטבע.
שרד את התלאות במלחמה למרות נכות שסבל בה מלידה ,והמשיך לצייר גם לאחר השחרור.

אודות היצירה:
בציור מתוארת קבוצה של תשעה מתפללים העומדים בקו אלכסוני בשתי שורות ,עטופים
בטליתות ומכוסי ראש .הדמויות נראות מרוכזות בתפילה.
ברקע ,מרחוק ובקווים מטושטשים ,ניתן להבחין בגדר תיל ובשומר חמוש ,המעידים על הרקע
של המחנה.
הציור עשוי בטכניקה של רישום בפחם ,בגוונים של שחור-לבן וגווני אפור.
בחירת הקומפוזיציה העשויה על פי חוקי הפרספקטיבה הקווית ,שבה הדמויות הגדולות
מצויות מלפנים ואילו הקטנות יותר מופיעות מאחור ,מטרתה לתאר את מרחב חלל התמונה
ואת המקום שבו מתרחשת התפילה.
בחירת הפרספקטיבה החדה מהווה דרך לרמז לצופים בתמונה על תפיסת האמן לגבי משמעותה
של היצירה .אין זו סתם קבוצה של יהודים מתפללים .בחירת היהודים המתפללים כקבוצה
מלוכדת השקועה בתפילה ,כאשר השומר והגדר ברקע מוקטנים ומטושטשים יחסית ,מצביעה
על כך שהיהודים יוצרים מציאות משלהם ,המתעלמת מן המציאות הפיזית שבה הם שרויים.
היהודים נראים גדולים ומלוכדים בתפילתם .המרחק הפיזי בין הדמויות יכול להוות סמל
למרחק הקיים בין עולם הכוח ,האלימות והאכזריות של כולאיהם לבין החירות והעצמה
המושגים באמצעות עולם הרוח והתפילה שבו הם מצויים .גם השימוש בצבעי שחור-לבן
והדגשת האור הרב המצוי על גבי הדמויות תורמים ליצירת האווירה והתחושה המוזכרות
לעיל .השוני בדרך התפילה של כל אחד מהם מבטא שמירה על ייחודיות ועולם פנימי אישי גם
בתנאים אלו.
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יהודים מתפללים 1940
קרל שווזיג
עיפרון על נייר

Karl Schwesig
 27×20ס"מ

אודות האמן:
גרמניה ,תרס"ד ( – )1904אושוויץ ,פולין ,תש"ד ()1944
פליקס נוסבאום נולד למשפחה יהודית ליברלית ומעורבת בתרבות ובחברה הגרמנית.
למד אמנות ,התפרסם כאמן וזכה להכרה ולהערכה.
בשנת תרצ"ג ( )1933זכה במילגה יוקרתית ברומא ,אך בזמן שהותו שם ראה שהתפיסה
הלאומנית של תורת הגזע משתלטת על האמנות ,ואז נשללה ממנו המילגה.
בשנת ת"ש ( )1940נאסר במחנה סאן סיפריאן שבצרפת .הוא הצליח להשתחרר וברח לבלגיה,
שם הסתתר עם אשתו בבית ידידים.
נוסבאום צייר במשך כל השנים ,כאשר השינוי בצבעוניות ובנושא ציוריו בולט.
בתחילה היו ציוריו אופטימיים ובעלי צבעים בהירים; עם החמרת המצב כלפי היהודים התקדרו
צבעיו והנושאים ביטאו את הלך רוחו של הצייר .הנושאים שהעסיקו את יצירותיו היו ייאוש
מהעולם ומהתרבות המערבית ופחד מן המוות.
הוא המשיך לצייר גם במקומות מסתור ,ובציוריו ניכרת התמודדות עם הזהות היהודית .הוא
נתפס ונשלח לאושוויץ שם נספה ב.1944-
ציוריו הוסתרו אצל ידידים בבלגיה ,ובשנת תש"ל ( )1970נתגלו מחדש.

אודות היצירה:
בציור מתוארים ארבעה גברים עטופים בטליתות .הם שקועים בתפילה ,על רקע של מבנה פח
עלוב ,ונראים מגבם .מימינם מתפלל בודד ,מרוחק מהם קמעא .ברקע שמים אפורים וענן בודד,
ועורבים שחורים מרחפים על פני המבנה.
במישור הקדמי החולי נראים קופסת שימורים ,עצם וקטע של גדר.
בציור מתאר נוסבאום את בית הכנסת במחנה סן סיפריאן בצרפת.
הציור עשוי בטכניקה של צבעי שמן על עץ .הוא עשוי בגוונים מונו-כרומטיים של שחור ,צהוב,
חום ואפור .הצבע השולט הוא הצבע השחור ,המתעמת עם הצבע הלבן של הטליתות .באפלולית
השורה על התמונה בולטים ארבעה כתמי האור הלבנים הבוקעים מטליתותיהם של ארבעת
המתפללים.
האור הבוקע מהטליתות בולט במשמעות הסמלית כמקור יחיד של אור במציאות קשה זו :אור
האמונה והתפילה.
בתמונה בולט מיעוט המתפללים ,שאינם מהווים קבוצה אחת ,ובסמוך להם המתפלל היחיד.
הדמות הבודדת היא כנראה דמות דיוקנו של האמן (פרשנות המובאת במאמרה של יהודית
שן-דר" ,תמימי אמונה ותמימי אמנות") .האמן עבר תהליך של שיבה ליהדות מתוך אכזבה של
מי שראה באמנות את עולם השייכות והתרבות שלו ,אולם האמנות לא הצליחה להוות עבורו
מחסה והוא נידון כיהודי .בתהליך התפכחות זה שב לחפש את זהותו היהודית.
היצירה נותנת מחד גיסא ביטוי לקושי ,לחידלון ולמוות שבמציאות המחנה ,ומאידך גיסא
מעמד התפילה מפיץ קרן אור גם בתוך אפלת המחנה.
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בית הכנסת במחנה 1941
פליקס נוסבאום
צבעי שמן על עץ

Felix Nussbaum
 49.8x64.8ס"מ

אודות האמן:
צ'כוסלובקיה ,תרמ"ט ( – )1889אושוויץ ,פולין ,תש"ד ()1944
פראנצ'ק נאגל נולד בצ'כוסלובקיה למשפחה יהודית ולמד אמנות בפראג.
בשנת תש"ב ( )1942נשלח לגטו טרזין ,וכמו אמנים אחרים המשיך לצייר בתוך הגטו ,בסתר,
כשהוא מתעד בציוריו את החיים בגטו .היהודים בסביבתו לא ידעו על האוסף הגדול של ציוריו.
בשנת תש"ד ( )1944נשלח לאושוויץ ושם נספה.
הוא החביא את ציוריו בעליית גג של אחד הבתים בגטו טרזין ,והם נתגלו רק בשנת תש"י
(.)1950

אודות היצירה:
הצייר מתאר בית כנסת מאולתר בתוך חדר מגורים .ברקע נראות מיטות מקופלות בצבעים
כהים ,וסדין לבן חוצץ ביניהן לבין המתפללים.
ריהוט בית הכנסת מאולתר ,ברצועת הבד ניכרים קישוטים ,פמוטים וקטע מהתפילה
הכתוב על רצועת בד.
ארון הקודש מכוסה בפרוכת אדומה הבולטת בצבעוניות שלה.
בחזית הציור – קבוצת המתפללים העוטים טליתות ומגבעות ,כשגבם מופנה אל הצייר.
הציור צויר בצבעי גואש על קרטון .קיימת הנגדה ברורה בין הצבעוניות הבהירה באזור התפילה
לצבעים הכהים מסביב.
הציור מצויר בסגנון ֵראליסטי ,ונראה כתיעוד של מעמד תפילה שהאמן צפה בו.
בולט הניסיון ליצור סביבה מכובדת ומהודרת ,עד כמה שניתן ,מעין בית כנסת בחדר המגורים
האפרורי והחד גווני.
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תפילה במגורים 1943
פראנצ'ק מוריץ נאגל
František Mořic Nágel
צבעי גואש על קרטון
 36x25ס"מ

אודות האמן:
שמעון לב נולד בישראל ( ,)1961הוא צלם ואמן רב תחומי העוסק בצילום ,בימוי וכתיבה.
בוגר מכללת הדסה במחלקה לצילום והאוניברסיטה העברית במחלקה ללימודי הודו ,ומורה
לצילום במדרשה לצילום גאוגרפי.
יצירותיו הוצגו בתערוכות יחיד ובתערוכות קבוצתיות .הן מוצגות במוזאונים ובאוספים
פרטיים בארץ ובעולם.
בחלק מיצירותיו ניתן לראות עיסוק בנושא הזהות היהודית והישראלית.

אודות היצירה:
היצירה מהווה מיצג המורכב מריהוט ישן של בית כנסת ששופץ בידי האמן .בתוך הריהוט ,על
גבי המושבים ותאי האחסון מוטבעות תמונות.
התמונות הן מהמעגל המשפחתי הקרוב של משפחת האמן שנספתה בשואה ,באושוויץ ובבלזץ,
וגם תמונות של דור ההמשך ,של אחיו ואחיותיו.
הריהוט ששופץ דומה במראהו לריהוט ישן מקורי וצבוע בגוונים חומים .התמונות של דמויות
המתפללים הנעדרים הן בצבעים שחור-לבן ,וכן הצילומים של דור ההמשך מודפסים גם בגוונים
שחור-לבן .דבר היוצר דמיון בין צילומים עתיקים לצילומים עכשוויים.
שילוב התמונות בריהוט בית הכנסת יוצר תחושה של נוכחות הדמויות בהוויה של התפילה .מצד
אחד ,המיקום מזָ מן תפילה לעילוי נשמתם של המתים ונתינת מקום של כבוד לאנשים שחלקם
נספו ללא ציון וקבר ,מצד שני השילוב בין התמונות מהעבר המשפחתי להווה יוצר תחושת
המשכיות בין הדורות ,המצויה מעבר לזמן ולמקום ,חיבור המתרחש דווקא בבית הכנסת.
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שרשרת הדורות 2007
Shimon Low
		
שמעון לב
מייצג תמונות מוטבעות על עץ

חלון לדיון
 .1כיצד בא לידי ביטוי ביצירות של שווינג ,נוסבאום,
ונאגל הניגוד בין התפילה לבין המציאות מסביב?
במה השתנה מעמד התפילה בשואה מתפילה בעת
שגרה ובמה לא השתנה?
 .2האם קיימים דברים משותפים בתיאור התפילה
ביצירות אלו? (התייחסו לרקע ,לזווית המבט ,לצבע
ועוד).

יצירתו המפורסמת של מאוריצי גוטליב "תפילת יום הכיפורים"
שצוירה בתרל"ח ( )1878מתארת מעמד של תפילה בבית הכנסת.
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 .3השוו בין "תפילת יום הכיפורים" של גוטליב לאחת
מהיצירות בנושא "תפילה".
u

		
u

		
		

אילו הבדלים בולטים בין יצירה זו לבין היצירות
הקודמות?
אילו דברים משותפים ביניהן?
התייחסו למקום ,למרחב ,לצבעוניות ,לאווירה,
לתיאור הדמויות ועוד.

חלון לפעילות ויצירה
חומרים:
דפי בריסטולים ,צבעים.

שלב א:
כל תלמיד מקבל שני בריסטולים.
u

ציירו באופן מופשט ציור המתאר "תפילה במחנה
ריכוז" .השתמשו בקווים או בצבעים על מנת לתת
ביטוי לנושא.

שלב ב:
u

u

u

בבריסטול אחד ציירו בגוונים הנותנים ביטוי לנושא
תפילה.
בבריסטול האחר ציירו בגוונים הנותנים ביטוי למחנה
ריכוז.
"לבל תיפסק התפילה" – איזו משמעות יש לאמירה זו
בחיינו כיום? הביעו אותה ביצירה כלשהי (ציור,
טקסט).

u

האמרות הבאות לכל אחת מארבע
התאימו את אחת ִ
היצירות שביחידה ,והסבירו מדוע התאמתם את
האמרה ליצירה המסויימת:
צלמוֶ ת לא אירא רע"...
"גם כי אלך בגיא ָ
(תהלים כג ,ד)
"אם אין בתי כנסיות ובתי מדרשות ,אין הקב"ה
משרה שכינתו בעולם" (סנהדרין קה ,ב)

"ולעולם תמצא העשירי מיוחד לקבל הקדושה"
(מהר"ל מפראג ,גבורות השם פרק מ"ו)
"אם אין טלית ,מתעטפים בארבע כנפות הארץ
ומתפללים" (ר' מנחם מנדל מקוצק)
"ואפילו אם המילים ממאנות לבוא ,אל תתייאש
גם הרצון לשוחח עם הבורא הוא כשלעצמו דבר
נשגב מאד" (ר' נחמן מברסלב)
כתבו את הקטע לצד היצירה שבחרתם והציגו זאת בתערוכה
כיתתית.
ניתן לשלב קטעי מקורות נוספים לפי בחירתכם.
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חלון לספרות
שיר ההמשך ּבְהִלוֹ | אורי צבי גרינברג

על המחבר:

שרוּ ִפי ַב ׁש ַמיִ ם! ִה ֵּנה עו ֵֹמד ש ִׂר ְיד ָך ָבעו ָֹלם
ָא ִבי ְ ׂ
וְ כו ֵֹר ְך ְרצוּ ַעת ְּת ִפ ִלין ׁ ֶשל יָ ד ְל ַבל יִ ָּפ ֵסק
ַאף ְל ׁ ַש ֲח ִרית -יוֹםֶ -א ָחדָּ -בעו ָֹלם ַה ֶה ְמ ׁ ֵש ְךְּ -ב ִהלוֹ—
ֲאנִ י ַמ ְמ ׁ ִש ְיך ְּת ִפ ָּל ְת ָךְ :ל ַבל ִּת ָּפ ֵסק ַה ְּת ִפ ָלה:
ש ַאת נַ ְפ ׁ ֵשנוּ ַה ְּגדו ָֹלה ַהנּ ו ֶֹצ ֶצת ְּב ֶד ַמעַ :עד ּבוֹא ׁ ִשילה-
ַמ ְ ׂ

אורי צבי גרינברג גדל בעיר לבוב בבית יהודי דתי מנצר
חסידי.

ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ֶש ְּל ָך ִמ ׁ ָּשם ֵהם ָע ַלי ָּכאןְ ׁ :ש ֵמי יְ רוּ ׁ ָש ַליִ ם ָּת ִמיד
ראשי ִּב ְת ִפ ִּלין ָל ּב ֵֹקר וּ ְל ֵעינֵ י ְּב ֵצאת ּכו ָֹכ ִבים),
(ל ִ
ְ
אשי ַה ְּיהוּ ִדים ְּב ָכל ֲא ׁ ֶשר ֵהם נִ ְמ ָצ ִאים.
ׁ ֶש ָהיוּ וְ ִה ָּנם ְל ָר ׁ ֵ
ִמ ְּמקוֹם ׁ ֶש ֵהם נֱ ֶע ָק ִרים ַּב ֲחרוֹן ַאף ַהגּ וֹיִ ים
ַמ ְפ ִליגִ ים ִמ ׁ ָּשם ַה ׁ ָּש ַמיִ ם ַה ָּי ִפים  -וַ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשם  -זֶ ה ׁ ַש ַחק גּ וֹי.
ִאם ֵאין ֵעינֵ ינוּ רוֹאוֹת ּב ֹו  -הוּ א ֵאינֶ נּ וּ ְבנוֹי
ַעל ַּד ַעת-זֹאת ִהנְ נִ י עו ֵֹמד :יְ הוּ ִדי ֻמ ֵּכה זְ ַמן וּ ָמקוֹם
ִעם ְרצוּ ַעת ַה ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ַעל ַה ָּיד
ִעם ְּת ִפ ַּלת נֶ ֶפ ׁש ָּכזאת ְּב ִע ְב ִרית
ף-לגְ ֻא ָּלה נִ גּ וּ נִ י
ִעם ּכ ֶס ִ
ְּבעו ַֹלם ְמ ַר ְּצ ִחים ׁ ֶש ָּכזֶ ה!
ֲאנִ י ָבז ִל ְמ ַר ְּצ ַחיֲ ,אנִ י רו ָֹאם ְּבנֵ י ֲחלוֹף
ְּכ ַחיּ וֹת עו ָֹלם...
ַעד ּבוֹא ׁ ִשילֹה וְ ָאז ִאם ׁשוּ ב יָ קוּ ם ָע ַלי אוֹיֵ ב-
ֹאכל ָּב ׁ ָשר וְ ִת ׁ ְש ֶּתה ַדם ֲח ָל ָליו
ַח ְר ִּבי ּת ַ
ַּכ ָּכתוּ ב ַּבחֻ ָּמ ׁש
וְ נֶ ְא ָּד ִרים ַּב ּכח יִ ְהיוּ ָבנַ י וּ ְבנו ַֹתי ַּב ַּמ ָּסה
ִּב ׁ ְש ֵמי ַה ׁ ָש ַמיִ ם עוֹנִ ים ִלי ָא ֵמן

בגיל  20פורסמו שיריו בכתבי עת שונים.
במלחמת העולם הראשונה גויס לצבא האוסטרי ,עבר
במקומות שונים והיה עד לפוגרום שעשו הפולנים בלבוב
ביהודים בתרע"ח (נובמבר  .)1918חוויית הפוגרום הותירה
את רישומה וניכרת בכתביו.
גרינברג חי בוורשה ובברלין עד לעלייתו ארצה בשנת
( )1924תרפ"ד ,מאז כתב רק בעברית.
בפרוץ מלחמת העולם השנייה שהה בפולין אך הצליח
לברוח לארץ .משפחתו נספתה בשואה .תחת כובד האסון
חדל גרינברג לפרסם במשך כחמש שנים.
לאחר שתיקה ארוכה חזר לפרסם שירים ,וספרו "רחובות
הנהר ,ספר האיילות והכח" שפורסם בתשי"א ()1951
מהווה תגובה מעמיקה על השואה.
בשירים ניכר הזעם ,הכאב והרצון לנקמה בגויים יחד עם
כיסופים חזקים לגאולה ואהבה עצומה ליהודים שנספו
בשואה.

למחשבה...
u

u

u

אורי צבי גרינברג תרנ"ו–תשמ"א ()1981–1896
u

u
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מה מסמלים התפילין בשיר?
כיצד יוצר הדובר בשיר קשר אל העבר בתפילתו? כיצד
באה לידי ביטוי ההמשכיות דרך התפילה?
מה המשמעות של "השמים" בשיר?
באיזה מובן התפילה בשיר מתוארת כמעמד שמעבר
לזמן ולמקום?
באילו דרכים יוצר השיר דיאלוג עם יצירות האמנות
שביחידה ?

חלון להיסטוריה
מקורות רבים מספרות הזיכרונות בשואה מתארים את
הקשר העמוק בין היהודי לתפילה ,הן באופן אישי והן כחלק
מן הציבור .לפניכם קטעים שנכתבו במקומות ובנסיבות
שונים ,ומעבירים את תיאור המעמד ואת משמעותו
הפנימית.

תפילות בטרזין
"בגטו התקיימו תפילות בציבור ולשם כך הוקצו מקומות
מיוחדים ,בעיקר בעליות הגג של הבתים .בערבים התקיימו
גם הרצאות...
בגטו נעשה דבר מיוחד ומעטים ידעו על קיומו .קבוצה של
כמה צעירים החרדים לדבר ה' השיגה אישור מהנהלת הגטו
לגור בצוותא באחת מפינות הקסרקטינים .המקום הוקף
במחיצות ארעיות ולתוכו הוכנס ספר תורה עם ארון קודש
קטן .הקבוצה מנתה כחמישה עשר בחורים וגם אני הייתי
אחד מהם.
מידי יום ביומו התקיימה במקום תפילה בציבור ,שיעורי
תורה ניתנו בערבים ובשבתות ,בעיקר על-ידי בן דודי
ששימש כרב הקבוצה .פעולות אלה שימשו חיזוק ועידוד
עבור כולנו .על דלת הכניסה היה שלט ועליו כתוב 'בית חלוץ
של אגודת ישראל' ".
הרב סיני אדלר ,ניצול פראג-טרזין-אושוויץ ,שבטך ומשענתך ,עמ' 21

"זמן קצר לאחר שהגיעו לטרזין הטרנספורטים הגדולים
מאזור הריין ,מאוסטריה ומצ'כסלובקיה ,אורגנו מנייני
תפילה מדי יום בעליות הגג של שני קסרקטינים :הרב
היחידי ששרד ,הרב ד"ר ניהוז ( )Neuhausבקסרקטין
גני ( )Genieוהרב ד"ר אונא ( )Unnaמפראג בקסרקטין
מגדבורג ( .)Magdeburgהמניין הזה שהיה אורטודוקסי
התקיים פעמיים מידי יום .לאחר גרושו של הרב ד"ר אונא
מילא הרב ד"ר פרידברג ( )Friedbergמקופנהגן את
מקומו .בנוסף לכך אורגנו מתוך הקרבה של זמן ועבודה,
בצורה המכובדת ביותר ,מניינים נוספים שהמתפללים

שלהם היו יוצאי אותה עיר.
אינני בטוח שאני זוכר את כל המניינים שהתקיימו ,אבל
זכורים לי המניין של יוצאי המבורג בהנהגתו של הרב ד"ר
וייס ,שהתקיים בדיר צאן ב.Bahnhofstrasse-
המורה ברלינגר ( )Berlichingerקיים מנין בנוסח דרום
גרמניה באיזה מחסן ב .Langenstrasse-ד"ר מולהויזר
( ) Muelhauserמאוגסבורג ( ,)Augsburgשהיה עיוור,
והמורה אדלשטין מסוגנהיים ( )Sugenheimקיימו מנין
באותו הרחוב ,בפינה של עלית גג .ד"ר סלמובסקי מברלין
קיים מנין תפילה בחגים .אחרי שהגיעו היהודים מהולנד,
קיימו גם מנין תפילה בנוסח המקובל אצל יוצאי ספרד.
מנין זה החזיק מעמד רק זמן קצר משום שיהודי הולנד
נשלחו לאושוויץ זמן קצר אחרי הגיעם לפה".
עדות ברנרד קולב ,ארכיון יד ושם  90/033מיום 26.11.62

תפילה חשאית בגטו ורשה
" 'הקלויז' [חדר התפילה] כמעט מלא .החזן מתפלל בטון
ובזמרה ,ולא תכיר בו ובמתפללים שהעולם קרוב לרדת
תהומה .הם לבושים טלית ותפילין .אם תעצום לרגע עיניך
ולא תביט באנשים האלה ,בפניהם הצנומים ...ותקשיב רק
לזמזום תפילתם ,תהיה בטוח שנפלת לבית אלוקים בשעת
שקט ושלווה ...גם צעירים במחנה המתפללים ,ומספרם
אינו מצער .גם המה משתתפים ביצירת אטמוספרה של
שכחת החומר ומסירת הנשמה לעבודה נעלה ,עילאית,
שדכדוך הגוף אינו מענינה וסבל הרגע כאפס ניחשב...
נכנס בי פתאום חום כזה שלא הרגשתיו כל ימי המלחמה.
מי שהוא ,מה שהוא ,נשאני מפה ,טלטלני ,והעמידני בתוך
קהל יהודים מימי הבינים ,הלוחמים ומתים בעד דתם...
בעולם – רצח ,חמס ,שוד ומרמה .ברחוב – קר ,בלב – צער
וכאב ,אבל ממעל לכל אלה מרחף כח אחר ,עליון ונצחי .כח
הדורות שהיו ושיבואו".
מיומנו של ראובן בן שם (פלדשווה) ,ארכיון יד ושם ירושלים
()959/033
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תפילות בגטו לודז'
"אף על פי שבאופן רשמי אין בנמצא בתי חסידים ,הרי
בבתי תפילה הרשמיים ,הליגליים והאי ליגליים ,לומדים שם
אברכים ובחורים כמו לפני המלחמה .ברחוב מרינארסקה
 – 15המרכז לחסידי גור – יושבים בחורים למאות ,צנומי
הלחיים ודקי הבשר והוגים בקול את דברי אלוקים חיים.
גם ביאקובא  – 10המקום המרכזי לחסידי אלכסנדר,
לומדים בחבורות.
את לימוד של דף יומי לומדים בכמה בתי תפילה פרטיים,
אחרי או בין מנחה ומעריב ,יען כי על פי רוב מתקיימת
תפילת מנחה ומעריב רק משכני החצר של אותו בית.
מחצרות אחרות אי אפשר לבוא אחרי שעה תשע בערב".
קטע מעיתון המחתרת של אלתר שנור" ,מן המיצר" – ראו עליו
בפרק "מגן דוד וטלאי צהוב".

תפילה בבית הילדים של יאנוש קורצ'ק
"כמה ימים קודם ראש השנה [תש"ב] בא יאנוש קורצ'ק
לביתנו ורעיון חדש בפיו – שאסייע לו בארגון תפילה בבית
היתומים ...בפני קרא את הפתעתי ,והשיב' :בזמן הזה חשוב
שתהיה תפילה בבית היתומים .תפילות יש בהן כדי להביא
בני אדם להתרוממות הרוח בימים המרים האלו' ".
גוטה ,מאת גוטה שטרנבוך ,תרגום מאנגלית.

או בחשכת משאית הבקר הנעולה ,שבה חזרנו ממקום
העבודה הרחוק ,עייפים ,רעבים וקפואים בבגדינו הקרועים
והבלויים".
ויקטור פרנקל ,האדם מחפש משמעות ,עמ' .50

תפילת "מלכויות"
"הם [אסירי המחנה] חפשו תפילה ישנה שיש בה כמיהה
עזה לשדד את המערכות הקיימות ,ומביעה את הרעיון
שהסבל והיסורים שהם מנת חלקם ,תוצאות הן של כוחות
שטניים ,קוסמולוגיים ,שאין להם ,לסובלים ,חלק וגורם
בהם .תפילה כזו מצאו בתפילת 'אלוקינו ואלוקי אבותינו,
מלוך על כל העולם בכבודך' ,שהיא חלק מתפילת העמידה
בראש השנה .בתפילה זו אנו מבקשים מאלוקים שימלוך
הוא בעצמו ,שייקח את הרסן בידו ולא יניח לכוחות שטניים
אלו לשלוט".
דוד הלבני ,התפילה בשואה ,בתוך :מחזור וולפסברג ,עמ' .26

למחשבה...
נסו להבחין בזיקה בין יצירות האמנות לספרות ולתיעוד
ההיסטורי בשואה.
u

u

תפילה באושוויץ
מתוך הגותו של ויקטור פרנקל:
"התעניינותם של האסירים בענייני דת ,ככל שהתפתחה,
היתה כנה מאוד ,וקשה לשער התעניינות כנה ממנה .עומקה
ועוצמתה של האמונה הדתית הפתיעו והפעימו לא אחת
אסירים חדשים .רושם עז ביותר עשו תפילות מאולתרות,
תפילת יחיד או תפילה בציבור ,שנערכו בפינה של צריף
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u

כיצד מובעת בהן התחושה כי התפילה היוותה קרן אור
בשואה?
האם ניתן לומר כי יותר מששמרו ישראל את התפילה
שמרה התפילה אותם? נמקו.
כיצד מקשרת האמירה "לבל תיפסק התפילה" בין
יצירות האמנות ,השיר והתיעוד ההיסטורי?

3

והגדת לבנך
מסרים מדור לדור

"ואת פתח לו בהבדל
הדק בין שם לכאן"

והגדת
לבנך
"כי ידעתיו ,למען אשר יצווה את בניו"
(בראשית יח ,יט)

סוד הקיום של עם ישראל הנו בהעברת המסורת מדור לדור ,כפי
שכתוב בקריאת שמע" :ולמדתם אותם ,את בניכם ,לדבר בם" ,ובא
לידי ביטוי מרכזי במצוות הפסח "והגדת לבנך" .החינוך היהודי
עמד בראש סולם העדיפויות של המשפחה ,תוך מתן כבוד לשרשרת
הדורות .בקהילה היהודית ניתנה עדיפות ראשונה להקמת מוסדות
חינוך ,זאת מאז תקופות קדומות ,כאשר בחברה הכללית טרם נוצר
מושג זה.
בתקופת השואה נשברה בתהליך הדרגתי מסגרת החינוך היהודי
בקהילה .ילדים רבים נותרו ללא מסגרת חינוכית ,כשעול הקיום
של המשפחה מוטל עליהם .לא ארך הזמן וגם המשפחה התפרקה,
כאשר אבות נשלחו למחנות עבודה ,או שההורים נפטרו בתנאים
הקשים בגטו.
הדאגה לחינוכם ולעיצוב דור העתיד הטרידה מאוד את ההורים
ואת המחנכים אשר במסירות ותוך סיכון הקימו בסתר כיתות
לימוד חלופיות ,קבוצות לומדים קטנות ומחתרות של לומדי
תורה .גם הפעילות בתנועות הנוער המשיכה להתקיים ,בדרך כלל
בקבוצות קטנות ובתנאי מחתרת.
חרף זאת העבירו הורים לילדיהם ערכים ומסרים חינוכיים בדרכים
שונות :בדוגמה אישית של עמידה מוסרית ,באמירות קצרות של
פרידה שנחרטו בזיכרונותיהם ,בלימוד ובציור.
בנושא "והגדת לבנך" בחרנו להביא יצירות אמנות אחדות הנותנות
ביטוי לניסיון להעברת המסורת דרך יצירות האמנות.
ביצירות אלו ,שנועדו לילדיהם ,העבירו להם ההורים מסרים
רוחניים ,ועל כן ניתן לראות בהן מעין צוואה רוחנית.
יצירות הספרות המצורפות ליחידה משקפות את עולם הילדים
שגדלו ללא הוריהם ,ואת ניסיונם לדלות את המסורת שההורים
רצו להעביר אליהם ולא הספיקו.

אודות האמן:
בלגיה ,תרנ"ד ( – )1894בוכנוואלד ,תש"ה ()1944
קרול דויטש נולד באנטוורפן למשפחה יהודית מסורתית.
הוא היה אמן אוטודידקט ומקורב לאמן הבלגי הנודע ג'יימס אנסור.
סגנון יצירותיו היה נאיבי ,והוא צייר בעיקר דיוקנאות ונופים עירוניים.
בשנת תרצ"ו ( )1936ביקר בארץ ,והושפע מהסגנון של אסכולת בצלאל.
בזמן מלחמת העולם השנייה ,בין השנים תש"א–תש"ב ( ,)1942–1941שהו קרול ואשתו
פילה דויטש במקום מסתור בבלגיה ,ובשנת תש"ג ( )1943נשלחו למחנה המעבר מכלן.
קרול דויטש מת מאפיסת כוחות בכסלו תש"ה (דצמבר  )1944במחנה בוכנוואלד.
בתם של קרול ופילה דויטש הוסתרה יחד עם סבתה אצל משפחה קתולית במזרח בלגיה.
בתחילת שנת תש"ה ( )1945שבו הבת והסבתא לדירת המסתור ,ולמרבה המזל נמצאה
קופסת עץ עטורה בסמלים יהודיים ובתוכה תשעים ותשעה ציורים לחמישה חומשי תורה,
ציורים שצייר קרול בדירת המסתור עבור בתו .הבת תרמה את האוסף למוזאון יד ושם.

אודות היצירה:
יצירה זו היא חלק מהאוסף של תשעים ותשעה ציורים לחמישה חומשי תורה.
בציור מתוארים באופק קווי גלי הים העומדים כחומה .חומות המים מצוירות באופן אלכסוני
היוצר עומק ומשווה לשמים מראה משולש .גלי הים מצוירים בגוונים כחולים-ירוקים ואילו
השמים בגווני תכלת בהירים .הדמויות נראות זעירות ומתוארות רק ברמז.
בכל תשעים ותשעה הציורים הסגנון הוא נאיבי ,ובולטת השפעה של סגנון ה"אר נובו" והשפעת
הסגנון של אסכולת בצלאל באור ובהווי המזרחי המתואר בתמונות .נראה שבאופן מיוחד
קיימת השפעה של האמן ליליאן שביצירותיו בנושא התנ"ך קיים שילוב בין הנאיבי ,האור של
ארץ ישראל ושילוב עיטורים.
הצבעוניות של היצירה יוצרת אווירה פסטורלית וחלומית ,אך אופן תיאור הגלים יכול לרמז
ליצירה הידועה של מונק "הצעקה" ,יצירה הנותנת ביטוי למחאה ומצוקה.
בציור בולט גובה הגלים לעומת קטנות בני ישראל העוברים בתוך הים ביבשה.
פרופורציות אלו מעמיקות את תחושת הנס ,ויחד עם זה מבליטות את אפסות האדם.
מבעד לסגנון הנאיבי של הציור ,המיועד לבתו של האמן ,ניתן להבחין בזעקה האילמת ,בתחושת
אפסות האדם ובתפילה החרישית לנס של יציאת מצרים מחודשת בתקופה קשה זו.
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והמים להם חומה
1942-1941
קרול דויטש
Carol Deutsch
גואש וטכניקה מעורבת על ניר
 40x26ס"מ

אודות האמן:
צ'כיה ,תרס"ט ( – )1909אושוויץ ,פולין ,תש"ד ()1944
בדז'יך פריטה נולד וגדל בצ'כיה ,ועסק בציור ובגרפיקה בפראג.
בטבת תש"א (ינואר  )1941נולד לו ולאשתו הנזי בנם תומאס-תומי ,וזמן קצר לאחר מכן
גורשה המשפחה לטרזין .פריטה היה בין האסירים שעסקו באמנות.
במסגרת עבודתם הם נדרשו לצייר עבור הנאצים ,ובשירות התעמולה הנאצית ,ציורי נוף
ודיוקנאות משפחתיים ,ונאסר עליהם לצייר ציורים פרטיים .אך פריטה ואמנים אחרים ציירו
תוך סיכון נפשם ציורים המתעדים את המתרחש בגטו והבריחו אותם אל מחוץ לגטו.
פריטה צייר גם צרור איורים עבור בנו ליום הולדתו השלישי .ציורים אלו הוחבאו בגומחה בקיר
ונמצאו על ידי ליאו האס ,ידידו של פריטה ,שגידל את בנו ומסר לו את הציורים.
בשנת תש"ד ( ,)1944בעקבות גילוי הציורים שצוירו בידי פריטה וחבריו ,נשלח פריטה
לאושוויץ ושם נרצח.

אודות היצירה:
יצירה זו היא חלק מאוסף התמונות "תומי" .ציור זה ייחודי בקובץ היצירות בספר.
בציור מתואר ילד עם לחיים עגלגלות ,כיפה ,פאות ומשקפיים ,קורא בספר תפילה.
הילד מתואר בקווים עגולים .הסגנון הקווי המעוגל בציור מזכיר קריקטורה .קיים שימוש
בכתמי צבע בגוונים חומים כאשר הרקע בהיר .סביר להניח שהילד בציור אינו דומה לתומי
במציאות .תומי לא היה שמנמן במצב התזונה בגטו ,ובנוסף לכך לא היו לתומי פאות וכיפה.
השימוש בקריקטורה כעיוות המציאות הנו דרך שיכולה להעלות חיוך ,אך גם להביע את התקווה
של האב שבנו יזכה לחיות חיים בריאים ונורמליים במסגרת המסורת היהודית.
קיים פער בולט בין האווירה והעולם שהאמן מצייר עבור בנו לבין הציורים שצייר כדי לתעד את
התקופה .דרך יצירות אלו ניסה האב להעביר לבנו את חלומות העתיד ,את הנורמליות שביקש
לטעת בחיי בנו ואת הדרך שבה ביקש להקנות לו דעת ושורשים.
יצירות אלו מנסות לבנות עולם אלטרנטיבי למציאות הקיימת ,ומבטאות את הכוח העצום של
הורה גם בתקופה רעה זו להמשיך לחנך לחיים טובים ומאושרים.
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תומי מתפלל 1944
בדז'יך פריטה
צבעי מים ודיו

Bedřich Fritta

אודות האמן:
אוסטריה ,תרנ"ו ( – )1896אושוויץ ,פולין ,תש"ב ()1942
פריץ שלייפר נולד בווינה .לאחר סיום לימודיו עבר לפריז .עם פרוץ מלחמת העולם השנייה
נשלח למחנה גירס ,מחנה ההסגר בדרום צרפת .ברשימות המחנה הוא מופיע תחת השם
פרדריק שלייפר ,ומקצועו :צייר.
הוא גורש למחנה דרנסי באב תש"ב (אוגוסט  ,)1942ובחודש אלול (ראשית ספטמבר) למחנה
ההשמדה אושוויץ ושם נספה.

אודות היצירה:
היצירה צוירה על רקע החיים במחנה ההסגר גירס שבצרפת ,בחג הפסח תש"א (( )1941ראה
על כך בחלון להיסטוריה).
ביצירה מתוארת התקהלות של קהל רב.
הקהל נושא עיניים לעבר גבעה קטנה ועליה עומד הרב ונושא דרשה.
הוא עומד מאחורי דוכן המעוטר במגן דוד .ברקע ניתן לראות את הרי הפירינאים ,ומצד שמאל
מצוירים צריפי המחנה.
ביצירה קיים שימוש בצבעי יסוד ובצבעים משלימים ,חמים וקרים.
הצבע האדום שעליו מגן דוד יוצר את תחושת הפאר ,והגוון הכחלחל בקהל ובנוף יוצר תחושה
של רוחניות.
המעמד מתואר כמרשים מאוד בעזרת הפרספקטיבה שבה התל מצטייר כגבוה מפסגתם של
ההרים שברקע .מיקומו של הרב על פסגת הגבעה נראה כמרכז הציור.
גדרות התיל והצריפים נראים קטנים ,וזה נותן ביטוי מוחשי לתחושת ההתעלות הרוחנית
שהייתה חזקה מהמציאות של המחנה.
האמן מתאר את הרב אנסבכר בתור מנהיג רוחני נעלה ,כמשה רבנו במעמד הר סיני .ייתכן גם
שהאמן מבקש למסור לנו את תפילתם של רבים שיהיה בכוחו של המנהיג הרוחני העכשווי
להוציאם מעבדות לחירות ,כפי שעשה משה לעם ישראל.
האמן צייר את ההתכנסות הזו פעמים מספר בשינויים קלים .אחדות מיצירות אלו שרדו.
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דרשה של מוה"ר אנסבכר 1941
Fritz Schleifer
פריץ שלייפר
צבעי מים על נייר  24x27ס"מ

חלון לדיון
 .1בדז'יך פריטה ,אביו של תומי ,צייר ברוב
יצירותיו את המצבים הקשים בטרזין .לעומת זאת,
בציור שצייר לבנו מתואר עולם אופטימי ושמח
של ילדים – מה ניתן ללמוד מפער זה על גישתו
החינוכית של פריטה?
 .2מה המשותף ליצירות:
"והמים להם חומה" – קרול דויטש,

חלון לפעילות ויצירה
מכתב | לאה נבנצל
ָּכ ַת ְב ְּת ִלי ִמ ְכ ָּתב
ָּכ ְך ֻס ַּפר
קבוּ ק
ִה ְכנַ ְס ְּת ְל ַב ּ
ָחתוּ ם ְּב ׁ ַש ֲעוָ ה
אוּ ַלי ׁ ָש ַל ְח ְּת אותו
ַעל ְּפנֵ י ַה ַּמיִ ם
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּב ְרבוֹת ַהיָ ִמים
ֶא ְמ ָצ ֶאנּ וּ .
יתי ְל ִה ׁ ְש ַּת ֲע ׁ ֵש ַע
ִל ְפ ָע ִמים נִ ִּס ִ
ימה)
(אם ז ֹו ַה ִּמ ָּלה ַה ַּמ ְת ִא ָ
ִ
ַּבנ ַֹסח-
למי שאספני ,עמ' .16

לאה נבנצל ,שגדלה כילדת מסתור ולא פגשה את הוריה,
מנסה לדמיין מה נכתב במכתב שנכתב לה בגיל שלושה
חודשים על ידי הוריה ,לפני שמסרוה לשכן הפולני ,אך
מעולם לא הגיע לידה.
הציעו נוסח למכתב זה.
"תומי מתפלל" – ברז'יך פריטה?

מזוודה שאי אפשר לקחת
 .1ציירו או כתבו שמות של חפצים משמעותיים שהורים
היו רוצים לצייד בהם את ילדיהם בתקופת השואה
לפני הפרידה מהם.
 .2בחרו חפץ אחד המייצג ערכים יהודיים מתוך
המזוודה.
 uפסלו את החפץ בחומר או פלסטלינה.
 uבחרו בשם ליצירה שייתן ביטוי ליצירה כעדות
		 וזיכרון למסורת שהורים רבים רצו להעביר לילדיהם
		 ולא הספיקו.

נסו להגדיר את "הצוואה הרוחנית" של כל אחת מהן.
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חלון לספרות
לאה נבנצל

על המחברת:

משקל

לאה נבנצל (לבית הרשמן) נולדה באפטא-פולין בתש"ב
( )1942לזוג הורים צעירים ,פיפא וצבי הרשמן .ההורים
נשלחו למחנה ההשמדה טרבלינקה והפקידו אותה אצל
שכן פולני.
היא גדלה כילדת מסתור ,ורק בגיל חמש נודעה לה זהותה
היהודית והיא הוחזרה לעם היהודי.
במחזור השירים "למי שאספני" ,שממנו לקוחות היצירות
הנ"ל ,מביאה המשוררת את קורות חייה ,את סיפור
הסתרתה ,הצלתה והשבתה לעמה וליהדותה ,ואת
התמודדותה עם העדר הזיכרונות מבית אבא ,את החיפוש
המתמיד אחר שורשים ,את השיח שלה עם הקב"ה ואת
התחקותה אחר פשר השואה.
הנושא של "והגדת לבנך" לאחר השואה מופיע משתי
נקודות מבט :מצד ההורים לבני הדור השני ,ומצד הבנים
שתוהים על משמעות הקשר להורים.

וְ ִכי יִ ׁ ְש ַא ְל ָך ִּבנְ ָך
ַה ָּתם
ֵּכ ַיצד ֶא ְפ ׁ ָשר ָל ׁ ִשים ָּכל ָּכ ְך
ַה ְר ֵּבה ִמ ׁ ְש ָקל
ַעל ְּפרוּ ַסת ֶל ֶחם ַא ַחת יְ ֵב ׁ ָשה
זְ רוּ ָקה ַל ַּפח
ׁ ֶש ׁ ּשו ֶֹק ֶלת ְּבק ׁ ִֹשי ֲח ִמ ׁ ָּשה ְּג ַרם
שוֹת ִמ ֶּזה
ָל ָּמה ַל ֲע ׂ
ִענְ יָ ן
וְ ַא ְּת ְּפ ַתח ל ֹו
ַּב ֶה ְב ֵּדל ַה ַּדק
ֵּבין ׁ ָשם ְל ָכאן.
כדור מושלם האגפנתוס ,עמ' .34

יזכור
ְּב ֶעזְ ַרת ַה ָּנ ׁ ִשים
ַּבת ׁ ֶש ַבע
ֵעינֵ ֶיהן ָע ַלי,
לו ֲֹח ׁשוֹת
ִּכ ְמ ַעט ְּבקוֹל ָרם
"נוּ נוּ
יִ זְ ּכֹר"
זֶ ה ַה ְּז ַמן ְל ִה ְת ַח ֵּבר
ְל ִמי?
ְל ָמה?
ֵעת יָ ַדי ַה ַּד ּקוֹת
או ֲֹחזוֹת ַּב ִּס ּדוּ ר
וְ תו ִֹכי
ימים ַּד ִּקיקוֹת
ׁשו ֵֹלח נִ ִ
ְּכמ ֹו ָענָ ף ֶאל ַה ׁש ֶֹר ׁש
למי שאספני ,עמ' .33

למחשבה...
u

u

u

u

בשיר "משקל" קיימת רמיזה למצוות "והגדת לבנך"
מהגדה של פסח .חשבו ,מדוע מופיע כאן רק הבן
התם ,ומה המשמעות של בחירה זו?
באיזו דרך מסמלת "פרוסת הלחם היבשה" את הקושי
של ההורים להעביר את זיכרון השואה לדור הבא?
"ההבדל הדק בין שם לכאן" – מהי המשמעות של
"שם" ו"כאן"? מדוע ,לדעתכם ,ההבדל מוגדר כ"דק"?
האם קיימת כאן אירוניה?
בשיר "יזכור" המשוררת כותבת" :תוכי שולח נימים
דקיקים כמו ענף אל השורש" –
מה מסמל ההיפוך של "ענף אל השורש"?
מהי משמעותו של דימוי זה על פי כל השיר?
מה משמעותו על פי הביוגרפיה של המשוררת?
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חלון להיסטוריה
השואה הייתה תהליך כאוב ומתמשך של פרידה מבני
המשפחה וריחוק פיזי בין הורים לילדיהם.
אך הקשר הנפשי נשאר עמוק כשהיה ,והאחריות כהורים
ליוותה אותם עד הרגע האחרון ,מתוך תקווה שהילדים
ישרדו את השואה ,יעבירו את ערכי המשפחה לדורות
הבאים ויראו עולם טוב יותר.
בקטעים הבאים בחרנו להביא קטעי תיעוד המשקפים את
המחויבות "למען אשר יצווה את בניו" עד הרגע האחרון,
רגע הפרידה.

נר של הבדלה
אריה מלריך תיאר את הפרידה מאמו בגטו ריגה ,לשם
נשלחו מגרמניה:

"לפתע עצרו כולם את נשימתם בהשתאות ...אשה יחידה
רצה לקראתנו מתוככי הגטו .היא לא עוצרת .ממשיכה ללכת
על אף השלג העמוק ,רוח סערה משתוללת .לא מהססת רגע
וממשיכה בריצתה ,מתעלמת ממשמרות הקלגסים ...מי
היא אותה אשה ...האם אני רואה נכון ...זו אמא שלי רצה
לקראתי .מה שכחתי .האם רצונה להביא לי אוכל ובעבור
זאת סכנה את עצמה?
כשדמעות בעיניה הושיטה לי אמי נר הבדלה חצוי ...בני
יקירי ,אומרת לי אמי היקרה ,אנא הקפד תמיד על המבדיל
בין קודש לחול ,בין יום השביעי לששת ימי המעשה ...שמור
שבת קודש ולעולם לא יאונה לך כל רע ...נשקה נשיקת
פרידה ורצה לגטו...
חוויה מרגשת זו עולה לנגד עיני מידי שבת בשבתו."...
אריה ליב מלריך ,נר הבדלה ,עמ' .55–54

תפילת בוקר
רפאל אולבסקי ,לימים ממנהיגי מחנה העקורים ברגן בלזן,
סיפר על ראש הצריף שלו באושוויץ ,יהודי בעל אישיות
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מוסרית חיובית ,שהיה משכים כל בוקר מוקדם מן האחרים
וממלמל לעצמו משפטים אחדים .לשאלתו של אולבסקי,
השיב:
"כשנפרדתי מאבי הוא אמר לי' :חיים בני יקירי ,אתה יוצא
לדרך רחוקה ומי יודע לאן דרך זו מוליכה אותך .אינך יכול
לקחת עמך זוג תפילין ,לכן זכור שיש אצלנו תפילה שאנו
אומרים אותה מדי בוקר עוד לפני רחיצת הידיים – מודה
אני' .החלטתי לשמור על דברי אבי ולומר את התפילה
הזאת מדי בוקר אחרי הקימה ,ואני מקיים את ההחלטה
הזאת מיומי הראשון ועד היום הזה' :מודה אני לפניך מלך
חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך' .ואני
שואל אותך ,רפאל ,שהנך בקי באותיות הקטנות ,היש
תפילה גדולה וטובה מתפילת 'מודה אני'?".
רפאל אולבסקי ,הדמעה ,עמ' .221

מכתב אחרון מאם לבתה בת השש
 7ביולי 1944
ילדונת שלי יקרה ואהובה מכל,
כשילדתי אותך אהובתי שלי ,לא העליתי על דעתי שאחרי
שש וחצי שנים איאלץ לכתוב לך מכתב בתוכן זה .ראיתיך
בפעם האחרונה ביום הולדתך החמישי ,ב 13-בדצמבר
 .1943הייתי באשליה שאראה אותך שוב בטרם עוזבנו,
אך עתה אני יודעת שזה לא יקרה .איני רוצה לסכן אותך.
אנו נוסעים ביום שני והיום יום שישי בערב .אביך ,פולה,
אני עם עוד  51חברינו לצרה ,עומדים לנסוע ליעד בלתי
ידוע .אינני יודעת ,ילדתי היקרה שלי ,אם אראה אותך עוד.
לוקחת אני עמדי את דמותך האהובה ,כפי שהיית בביתנו,
את קול קשקושך הילדותי ,החמוד ,את ריח גופך הטהור,
את קצב נשימתך ,את חיוכך ואת בכייך; נוטלת אני עמי
את הפחד האיום ,התהומי ,אשר לב אמך לא היה מסוגל
לשכך אפילו לרגע אחד .לוקחת אני עמי לדרכי את דמותך
מ 13 -בדצמבר  ,1943עם מבטך הבוגר טרם זמן ,את טעם
נשיקותיך המתוקות מדבש ואת חיבוק זרועותיך הקטנות,

גוזלי שלי .זהו המטען שאני נוטלת עמי לדרך ,אולי ההשגחה
תזכנו לעבור בשלום את הסיוט הזה ותחזירך ,אוצרי שלי,
לזרועותינו .אם זה אכן יקרה ,או אז אסביר לך הרבה
דברים אשר עוד אינך מבינה ויש להניח שלעולם לא תביני
אם תתחנכי בסביבה אחרת ובאווירה של חירות .ילדונת
קטנה שלי ,ברצוני שתקראי מכתב זה כאשר ,אם ירצה
השם ,תגדלי ותהיי בוגרת דייך ומסוגלת לבקר את מעשינו
כלפייך .משתוקקת אני בכל מאודי ,ילדתי האהובה שלי,
שלא תגני אותנו ,שתאהבי את זכרוננו ואת זיכרון כל האומה
השנואה כל כך ואשר בה שורשיך .גוזלי שלי ,אני רוצה שלא
תתביישי ולא תתכחשי למוצאך ,אני רוצה שתדעי שאביך
היה אדם שאין כדוגמתו ,מעטים בעולם כולו ,והיית יכולה
רק להתגאות בו .כל חייו חי בהיטיבו עם הבריות ולמעשים
טובים ,הלואי והאל יברך את כל דרכו באשר ילך וישמור
עליו ויתן לו לזכות לקבלך בחזרה אל לבו .אוצרי שלי ,את
כל עולמו של אביך ,שאיפתו היחידה ,הפיצוי היחיד על כל
הסבל והייסורים ,לכן הייתי רוצה שתזכרי אותו לטובה אם
הגורל לא יאיר לנו פנים ...השתדלי להיות טובה כמו אביך
ואבות אבותיך ...עוד דבר הייתי רוצה שתדעי ,שאמך היתה
אדם זקוף קומה ,למרות כל ההשפלות שירדו עלינו מידם
של אויבינו ,ואם ייגזר עליה למות ,היא תמות בלי לגנות,
בלי בכי ,אלא תעלה על שפתיה חיוך של בוז כלפי תלייניה.
מאמצת אני אותך אל לבי ,נושקת בלהט ומברכת אותך בכל
העצמה של לב ואהבה של אם.
אמך

למחשבה...
u

u

u

באילו דרכים הביעו ההורים את אהבתם לילדים?
אילו מסרים שונים העבירו לילדים בבקשותיהם
האחרונות?
היצירות "תומי"" ,והמים להם חומה" אף הן מעין
מכתב מאב לילדיו ,האם גם בהן נמצאים מסרי
דומים?
שערו ,מדוע בחרו דווקא במסרים אלו.

שרה ויחיאל גרליץ מבנדין (פולין) הפקידו את בתם היחידה
דיתה ,בת שש ,אצל חבר פולני ושמו פלורצ'ק; מתוך תחושה
שהם לא ישובו עוד לראות את בתם הם השאירו לה מכתב
שהייתה אמורה לפתוח כשתתבגר .בני הזוג ניצלו ,ויחד עם
בתם דיתה עלו לישראל.
י' בכרך (עורך) ,אלה דברי האחרונים ,מכתבים אחרונים מן השואה,
מכתב .96
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הציור והדרשה
דרשת הרב אנסבכר במחנה סן סיפריאן
הקטע הבא נכתב במחנה סן-סיפריאן ,בדרום צרפת:
"אנשים דתיים ,עפ"י אמונתם ,התאספו באחד הצריפים
לתפילת ערבית של ערב שבת .חדשות רעות מן החזית הגיעו
אלינו – גרמניה פולשת לצרפת .הדאגות הציפו אותנו :מה
יקרה למשפחותינו ,שנשארו מאחור ,ומה צפוי לנו.
הצלחנו לארגן רק סידורי תפילה בודדים ,אך עקבנו מילה
במילה אחר 'בעל התפילה' שלנו .לפני סיום התפילה אמרנו
את תפילת 'עלינו לשבח' (תפילה שנאמרה עפ"י המסורת
ע"י ההרוגים על קידוש השם בימי האינקויזיציה) .היה זה
ערב שבת ללא ברכת הבנים ,ללא הנשיקה לה ציפו אהובינו
תמיד ,ללא מזון ,אפילו ללא מי שתיה להרוות גרון צמא...
לפתע ,כאילו גברה הדממה .בעל התפילה שלנו ,רב צעיר,
הרב ליאו אנסבכר מפרנקפורט ,הוציא מכיסו שתי פרוסות
דקיקות של לחם יבש ,והחל לומר קידוש של ליל שבת.
הו ,עמי ,עמי .לעולם לא אשכח את 'קידוש השם' הזה.
עיניים רבות הביטו בערגה אל שתי הפרוסות הדקות .בעיני
היו פרוסות אלו כלחם הפנים במשכן."...

שימו לב :שלייפר צייר את הדרשה חמש פעמים.
יש שינויים קלים בין היצירות.

u

אריה אברמסון ,קידוש ליל שבת ראשון במחנה סן-סיפריאן,
ארכיון יד ושם .265/09
u

u
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אילו מרכיבים משקפים את המציאות ביצירה ואילו
את תחושותיו של האמן? באיזו מידה ניתן לומר כי
היצירה משקפת את התחושה בעת הדרשה יותר
מאשר את המציאות הסובבת?
קיימת זיקה בין מעמד הדרשה למעמד הר סיני – מה
ניתן ללמוד מזיקה זו על התחושות והמסרים שהאמן
רוצה להעביר?
קראו את הקטע על הרב אנסבכר המופיע בחלון
להיסטוריה .מצאו דברים משותפים ליצירה "דרשת
הרב אנסבכר" ולקטע ההיסטורי ,ומצאו מה ייחודה
של היצירה האמנותית לעומת הדרשה? נסו לשער מה
אמר הרב בדרשה המתוארת ביצירה.

4

אותיות וגווילין
הספרים כסמל לעם היהודי

"אמרו לו תלמידיו :רבי ,מה אתה רואה?
אמר להן :גוילין נשרפין ואותיות
פורחות באויר"

אותיות
וגווילין
"גווילין נשרפין ואותיות פורחות באויר"
(עבודה זרה יח ,א)

היהודי והספר ירדו כרוכים לעולם .תולדות עם ישראל הם קורות הספר
היהודי ,וקורות הספר משקפים את היצירה הרוחנית לאורך הדורות
ואת התמודדותו של עם ישראל על קיומו .דורות רבים הועתקו הספרים
בכתב יד ,ומאז המצאת הדפוס – לא היה בית יהודי שלא היה בו ספר.
גם בצאתם לדרכי נוד ובמהלך גירושים שאירעו בתקופות שונות ,נטל
עמו היהודי הנודד בתרמילו את ספרו.
ספרי הקודש זכו ליחס מיוחד אשר בא לידי ביטוי בהלכות ובמנהגים
שרפה יש
שלא מצאנו דוגמתם בתרבויות אחרות .כך ,לדוגמה ,בעת ֵ
להציל ספרים קודם להצלת חפצים אחרים; לא ישב אדם על ספסל
שיש בו ספרים; לא יניח אדם חפץ על ספרים; יפנה את הדרך למי
שנושא ספרים; לא יכה אדם את רעהו בספר ולא יגן על עצמו בספר,
ויגנוז ספרי קודש שיצאו מכלל שימוש.
במהלך ההיסטוריה ידעו שונאי ישראל כי פגיעה בספר ִהנה פגיעה
באשיות קיומו של עם ישראל ,ואכן קיימו לא אחת שרפות המוניות
ָ
של ספרים .הידועה ביניהן היא שרפת התלמוד בפריז ,שבעקבותיה
נכתבה קינתו של מהר"ם מרוטנבורג "שאלי שרופה באש" (ראה בחלון
להעשרה).
שרפת הספרים בפריז אירעה בעקבות הלשנתו של המומר ניקולאס
דונין ,שהיה גם בין המסיתים במסעי הצלב .אז נערך ויכוח פומבי על
היהדות והשתתפו בו מגדולי ישראל ,ואף שהפריכו את טענות הנוצרים
ציווה המלך לערוך שרפה פומבית של התלמוד ביום השישי לפרשת
חוקת ,ה"ד ( .)12.6.1244במשך שתי יממות הועלו באש עשרים וארבע
עגלות עמוסות ספרי תלמוד וספרי קודש אחרים .לזכר אירוע זה ,שגרם
לחסר נורא בכתבי התלמוד שהיו עדיין כתובים בכתב יד ,כתב מהר"ם
מרוטנבורג את הקינה הנאמרת עד היום בתשעה באב( .מהר"ם ,ר'
מאיר מרוטנבורג ,1294–1220 ,נחשב כרבה של כל יהדות אשכנז,
פוסק ופרשן התלמוד שנמנה עם בעלי התוספות ).שרפת התלמוד
בפריז הייתה הראשונה בתולדות ישראל ,ואחריה אירעו עוד שרפות
w

w
ספרים ,כמו שרפת התלמוד ברומא בב' באלול שי"ג ()12.8.1553
ועוד.
במהלך השואה ניהלו הנאצים במקביל למלחמה ביהודי גם מאבק
בספר היהודי שבו ראו ביטוי לרוח היהודית.
האירוע הפומבי שהיה מכוון להכפיש את היהודים ולשבור את רוחם
היה שרפה המונית של ספרים בכיכר האופרה בברלין ,בז' באייר
תרצ"ה ( 10במאי  .)1935אנשי  .S.Aוסטודנטים שרפו כ20,000 -
ספרים שכללו ספרי קודש ובעיקר ספרי חול שמחבריהם או כותביהם
היו יהודים .שרפת הספרים נועדה לבטא את התפיסה ולהגביר את
התעמולה שהגזע היהודי נחות גם מבחינה תרבותית ,והשפעתו על
התרבות האירופית היא מסוכנת.
שרפות ספרים המשיכו לאחר כיבושן של ערים ועיירות בפולין .המאבק
נגד הספרים ו"אקציות של ספרים" המשיכו בגטו .הנאצים ערכו מבצע
מיוחד במסגרת "מבצע רוזנברג" – שוד התרבות היהודית – ובו נישלו
את היהודים מספריהם .כך נשדדו גם אוספי ספרים פרטיים וספריות
ציבוריות ידועות .הספרים נשלחו לגריסה לתעשיית הנייר בגרמניה,
מלבד ספרים "נדירים" או בעלי חשיבות מבחינתם ,שנועדו להיות
מוצגים במוזאון שיתעד את השמדת התרבות ה"נחותה" .מאות אלפי
ספרים יהודיים אבדו בשואה ,ואחרים הוסתרו או נתגלו במחסנים
לאחר השחרור.
w

w
היינריך היינה ,סופר ממוצא יהודי ,כתב באחד ממחזותיו במאה התשע
עשרה" :מקום שבו שורפים ספרים ,שם ישרפו בסוף גם את בני האדם".
בגרמניה הנאצית הפכו דברים אלה למציאות מצמררת.
הקשר בין הספר ליהודי והתנכלותם של הנאצים לספרים הפכו את
הספרים לסמל מרכזי גם באמנות.
ביצירות שנבחרו ,המתארות שרפת ספרים ,ניתן לראות ביטוי להשמדת
העם היהודי ,וכמו כן ביטוי למדיניות ההשמדה הנאצית כולה שהייתה
ברברית ,אנטי-תרבותית ואנטי-רוחנית.
מן היצירות השונות עולה התחושה כי הספרים נשרפו ,אך האותיות
"פרחו" באוויר והמשיכו את קיומן הרוחני.

ְמ ַצאוּ הוּ לְ רַ ִּבי חנינא ֵּבן ַּתרְ ִדיוֹן ׁ ֶש ָהיָ ה יו ׁ ֵֹשב וְ עו ֵֹסק ַּב ּתוֹרָ ה וּ ַמ ְק ִהיל
ְק ִהלּ וֹת ָּברַ ִּבים וס"ת ֻמ ָּנח לוֹ ְּב ֵחיקוְֹ .ה ִביאוּ הוּ וְ ְּכרַ כוּ הוּ בס"ת,
וְ ֵה ִקיפוּ הוּ ְּב ַח ִבילֵ י זְ מוֹרוֹת וְ ִה ִּציתוּ ָּב ֶהן ֶאת ָהאוֹר ,וְ ֵה ִביאוּ ְספוֹגִ ין ׁ ֶשל
ֶצ ֶמר וְ ׁ ְשרָ אוּ ם ַּב ַּמיִ ם וְ ַה ִּנחוּ ם ַעל לִ ּבוְֹּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא ֵּת ֵצא נשמתו ְמ ֵהרָ ה.
שרַ ְפ ִּתי לְ ַב ִּדי
ָא ְמרָ ה ל ֹו ִּבת ֹו ַא ָּבאֶ ,ארְ ַאךָ ְּב ָכךְ ? ָא ַמר לָ ּהִ :אלְ ָמלֱ י ֲאנִ י נִ ְ ׂ
שרַ ף וס"ת ִע ִּמיִ ,מי ׁ ֶש ְּמ ַב ֵּק ׁש ֶעלְ ּבוֹנָ ה
ָהיָ ה ַה ָּד ָבר ָק ׁ ֶשה לִ יַ ,ע ְכ ׁ ָשו ׁ ֶש ֲאנִ י נִ ְ ׂ
ׁ ֶשל ס"ת הוּ א יְ ַב ֵּק ׁש ֶעלְ ּבוֹנִ יָ .א ְמרוּ ל ֹו ַּתלְ ִמ ָידיו:רַ ִּביָ ,מה ַא ָּתה רו ֶֹאה?
ָא ַמר לָ ֶהן :גְ וִ ילין נִ ׁ ְשרַ ִפין וְ או ִֹתיּ וֹת ּפוֹרְ חוֹת.
(תלמוד בבלי ,מסכת עבודה זרה יח ע"א).

אודות האמן:
רוסיה-פולין ,תרמ"ז ( – )1887אושוויץ ,תש"ג ()1943
אייזיק פדר היה יליד אודסה ,בן למשפחת סוחרים ,ונאלץ לצאת מארצו בשל פעילות שנתפסה
כאנטי ממסדית .הוא נסע לברלין ולז'נבה ,שם למד אמנות ,ובשנת תר"ע ( )1910עבר
לפריז ,שם המשיך בלימודיו באקדמיית ז'ולייאן .פדר נמנה עם ציירי "אסכולת פריז" ,והציג
את יצירותיו בתערוכות חשובות .בשנת תרפ"ו ( )1926ביקר פדר בישראל ,הנופים השונים
והססגוניות של הדמויות הפכו למקורות השראה ביצירותיו ,שבהן תיאר דמויות שונות כמו
חלוצים ,בחורי ישיבה ,תימנים ,ערבים ובדואים.
לאחר כיבוש צרפת נעצר פדר בידי הנאצים ונכלא .באלול תש"ב (ספטמבר  )1942נשלח
למחנה דראנסי ,שם צייר דיוקנאות של הכלואים.
בח' באדר א' תש"ג ( 13בפברואר  )1943גורש פדר לאושוויץ.

אודות היצירה:
בציור מתואר גבר צעיר יושב על כיסא כשבידו ספר .ידיו מדפדפות בספר ,אך עיניו מתבוננות
במשהו מעבר לספר ,הוא לבוש בג'קט אפור ולראשו כובע ברט.
הטלאי הצהוב על בגדיו בולט מאוד .לעומת הדאגה והעצבות הניכרים ממבע פניו .מפתיעה
ומרשימה ישיבתו הזקופה עם ספר וניסיונו להגות בכתוב .השימוש בגוונים כחולים נותן ביטוי
לבדידותו.
האמן עסק בציור דיוקנאות של האסירים ,וסביר להניח שזה אחד מהאסירים במחנה.
הטלאי הצהוב ומבע העיניים מסגירים את המקום שבו נמצא האסיר .אך בחירתו להגות בספר
נותנת ביטוי לכך שהוא לא נכנע לגורלו כאסיר ושמר על חיי רוח.
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גבר צעיר עם ספר
1943–1942
אייזיק (אדולף) פדר
Aizik-Adolphe Feder
עפרונות צבעוניים על נייר
 38x49ס"מ

אודות האמן:
גרמניה ,תרפ"ז ( – )1927ישראל ,תשנ"ח ()1998
אלה ליברמן-שיבר נולדה בשנת תרפ"ז ( )1927בברלין למשפחה מבוססת.
בתרצ"ח ( )1938נאלצו בני המשפחה לעזוב את גרמניה בשל מוצאה הפולני של האם.
בני המשפחה נשלחו לאושוויץ ,ושם הצליחו האם והבת לשרוד בגלל יכולתה של אלה לצייר
דיוקנאות עבור אנשי הס"ס .הן שרדו גם את מצעד המוות בטבת תש"ה (ינואר  .)1945בתש"ז
( )1947עלתה אלה ליברמן לישראל.
בין השנים תש"ה–תש"ח ( )1948–1945יצרה האמנית סדרת ציורים המתארת את זוועות
היום-יום בשואה.

אודות היצירה:
בציורים מתוארים ספרים מושלכים לתוך מדורת אש ,כשחומר הבערה הוא צלב קרס עשוי
מעצים .הציור הוא רישום בגווני שחור-לבן.
הכיתוב על הספרים חלקו באותיות עבריות וחלקו בלועזית .בספר התורה משולבות אותיות
המזכירות את לוחות הברית .ספר התורה נקרע ,אך לא נשרף .ציור האותיות על ספר התורה
המבוקע מזכיר בצורתו את צורת לוחות הברית בציורים.
בראש התמונה כתוב בגרמנית" :חילול המדע והתרבות בידי הברברים של המאה ה."20 -
ייתכן שהציירת מתייחסת לאירוע של שרפת הספרים היהודיים שהתרחשה בראשית השלטון
הנאצי .הציור מתאר את שרפת הספרים כאירוע אלים וברברי ,אך יחד עם זה הספרים בציור
עדיין שורדים .תיאור זה מזכיר לנו את החיזיון המובא בספר שמות" :והנה הסנה בוער באש
והסנה איננו ֻא ַּכל" (שמות ג ,ב).
צלב הקרס אינו מצליח לכלות את חלקת התרבות והרוח היהודית .הספרים נשרפים ,אך הרוח
והתרבות המיוצגים בהם נשארים ,כפי שנאמר על שרפת ספרי התורה:
"גווילין נשרפין ואותיות פורחות" (תלמוד בבלי ,מסכת עבודה זרה יח ע"א).
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שרפת ספרים 1945
אלה ליברמן-שיבר
Ella Liebermann-Shiber
עפרון על נייר
 22x28ס"מ

אודות האמן:
נולד בארה"ב ,תשי"ד ()1954
דיוויד וונדר למד במכון  Pratlבניו יורק.
עבודותיו מוצגות במוזיאונים ובספרות ברחבי העולם.

אודות היצירה:
יצירה זו ,שיצאה לאור בתשמ"ד ( ,)1984היא אחת מהיצירות שאוירו בידי דוד וונדר ב"הגדה
לזכר השואה" .הגדה שהוקדשה ע"י משפחת וולך לזכר משפחותיהם שהושמדו בשואה.
בציור מתוארים ארבעה ספרים גדולים מונחים על שולחן :ספר סגור ,ספר פתוח ,ספר עולה
בלהבות וספר פתוח עם אותיות.
בציור בולט השימוש באור ובצל באופן דרמטי ותוך שימוש בצבעים חמים .הספרים מצוירים
באופן ֵראליסטי אך משמעות הציור היא סמלית ,וכל ספר מסמל אחד מארבעת הבנים שבהגדה.
הבן החכם מתואר דרך הספר הפתוח שאותיות כתובות בו.
הבן הרשע הוא זה ששורף את הספרים ,וכאן כנראה קיימת הקצנה של הבן הרשע כסמל
לאויבים ,כפי שהיה באיורים המסורתיים בהגדות .שרפת הספרים מתקשרת למעשי הנאצים.
הבן התם פותח את הספר ,אך הספר כבר ללא מילים ,ואילו הבן שאינו יודע לשאול אינו פותח
את הספר .הספרים השונים מסמלים את המשבר הרוחני שהתרחש בעקבות השואה ואת
התגובות השונות עליה.
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הגדה לזכר השואה 1984
		
דוד וונדר
פסטל ,מים ודיו

David Wander

חלון לדיון
יאל ֵמ ִאיר (ליפשיץ מגוסטינין),
ָא ְמרוּ ָעלָ יו ַעל רַ ִּבי יְ ִח ֵ
ַּתלְ ִמיד ֹו ׁ ֶשל רַ ִּבי ֶמנְ ֶדלִ י ִמקו ְֹצקֶ ׁ ,ש ָהיָ ה או ֵֹהב ְס ָפרִ ים וּ ְמ ַכ ְּב ָדם
ְּב ָכל נַ ְפ ׁשו וּ ְבכֹל ְמאוֹדוְֹּ .כ ׁ ֶש ָהיַ ה נִ ְכנַ ס לְ ֶח ֶדר ׁ ֶשיֵ ׁש ּב ֹו ְס ָפרִ ים
שהוּ ָהרִ אשוֹן לָ ַק ַחת ֶס ֶפר וּ לְ ַע ֵּין ּבוֹ .וּ ְּכ ׁ ֶש ֵה ִביאוּ לְ ָפנָ יו
ָהיָ ה ַמ ֲע ֵ ׂ
ֵס ֶפרָ ,היָ ה ָקם לִ ְכבוֹד ֹו וְ לוֹקח ֹו לְ יָ ד ֹו ְּב ִח ָּיבהַ .אף הוּ א ָהיָ ה
שוֹת
הוֹלֵ ךְ ָּת ִמיד ַא ֲחרֵ י ֲחצוֹת לַ יְ לָ ה לְ ָב ֵּתי ְּכנֵ ִסיוֹת וּ לְ ָב ֵתי ִמ ְדרָ ׂ
וּ ַמ ֲע ִמיד ִּב ְמקוֹמו ֵֹת ֶיהם ָּב ֲארוֹנוֹת ֶאת ָּכל ַה ְס ָפרִ ים ׁ ֶשהוּ ְצאוּ
ְּב ֶמ ֶשךְ ַהיוֹם וְ הֻ ְּנחוּ ַעל ַה ֻשלְ ָחנוֹת .רָ אוּ ַהלו ְֹמ ִדים ֶאת ִמנְ ָהג ֹו
יאל ֵמ ִאיר ָהיָ ה
ׁ ֶשל רַ ָּבם וַ ִּינְ ֲהגוּ גַ ם ֵהם ָּכבוֹד ַּב ְס ָפרִ ים .וְ רַ ִּבי יְ ִח ֵ
או ֵֹמרֵ :ס ֶפר – נִ ׁ ְש ָמתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם הוּ א.
מתוך :אלפסי ,החסידות.

חלון לפעילות ויצירה
יצירת עטיפה לספר בנושא:
"ספר  -נשמתו של אדם הוא"
בפעילות זו ניצור עטיפה לספר בהשראת היצירות ביחידה
בנושא ספרים.

פריסה:
כאשר יוצרים כריכה של ספר היא מורכבת משלושה
חלקים:
 uחלק קדמי
 uשדרה
 uחלק אחורי

" .1ספר – נשמתו של אדם הוא".
כיצד באה ִאמרה זו לידי ביטוי בכל אחת מהיצירות.
" .2הסנה בער ...והסנה איננו ֻא ַּכל"
כיצד בא רעיון זה לידי ביטוי בכל אחת מהיצירות?

חלק אחורי

u

u
u

ש
ד
ר
ה

חלק קדמי

נעצב בחלק הקדמי כותרת תמונה ואלמנטים
המייצגים את המשמעות של הספר בעם היהודי.
נעצב בשדרה את שם הספר ואלמנטים נוספים.
נעצב בחלק האחורי את הסיפור.

ניתן להרחיב את הפעילות וליצור עם התלמידים מיצגים
שונים המבטאים את הרעיון.
המיצגים יהיו תלת-ממדיים וישלבו ספרים ,טקסטים מתוך
ספרים ,סמלים (טלאי ,מגן דוד ,טלית) ,חפצים שונים.
הלומדים ייצרו את המיצגים ,יצלמו אותם במצלמה
דיגיטלית וישלבו אותם בכריכה של הספר המעוצב.
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חלון לספרות
רפים מצלצלים בחלומותי | טניה הדר
ָר ִפים ְמ ָצ ְל ְצ ִלים ַּב ֲחלוֹמו ַֹתי
ַּפ ֲעמוֹנֵ י-זָ ָהב
ן-ת ַר ְדיוֹן,
ִמגּ וּ פוּ ׁ ֶשל ר' ֲחנִ ינָ א ֶּב ְּ
ִמגּ וּ ָפם ׁ ֶשל ֲאבו ַֹתי ַהשׂרוּ ִפים
ָּב ִאים וְ תו ִֹלים ִּבי ֵעינֵ ֶיהם ֲהפוּ כוֹת
וְ ִרמוֹנִ ים ִּב ֵיד ֶיהם,
ימוֹנִ ים ַח ִּיים ִמ ֶּצ ַבע ָה ֲא ַד ְמ ַּדם,
לֹא ִר ּ
ִר ּמוֹנֵ י ַה ּתו ָֹרה ַהשׂרוּ ִפים
יתי ָּב ָאה ִע ָּמם
לוּ יָ כ ְֹל ִּתי ָלמֹד ִלי ֶק ֶבר ָהיִ ִ
יתי ַמ ׁ ְש ִח ָירה
לוּ יָ כ ְֹל ִּתי ַה ׁ ְש ֵחר ָּפנַ י ָהיִ ִ
ל-ה ֲאטוּ ָמה
ת-ה ַּב ְרזֶ ָ
לוּ יָ כ ְֹל ִּתי ִה ְת ּכו ֵֹפף ִמ ַּת ַחת ַל ֶד ֶל ַ

על המחברת:
טניה הדר נולדה בשנת תש"ז ( )1947במחנה עקורים
בגרמניה ,להורים ניצולי השואה מגטו ברנוביץ בפולין.
אביה שהיה רופא ראשי במחנה ,היה ציוני נלהב ופעל
למען העלייה לארץ .בשנת תש"ח ( )1948עלתה המשפחה
לישראל והתגוררה בעיר העולים לוד.
טניה הדר למדה באוניברסיטה העברית בירושלים ספרות
עברית ,היסטוריה וחינוך .היא מתגוררת בירושלים ועוסקת
בחינוך ,בעריכה ובביקורת ספרים.
בשיריה משלבת טניה הדר בין מורשת העבר לבין ההווה
הארצישראלי ,בין תחושות של געגועים ואבדן לבין מציאות
יציבה.
היא מתמודדת עם נושא השואה מנקודת מבט של בת דור
שני לשואה.

למחשבה...
u

u

טניה הדר מתבססת על המדרש המספר על רבי
חנינא בן תרדיון (מובא בראש הפרק) .הבא דימויים
בשיר השאובים ממדרש זה .מהו הדמיון על פי השיר
בין ר' חנינא בן תרדיון לבין "אבותי השרופים"?
המושגים "פעמון" ו"רימון" מקורם בבגדי הכהן
הגדול בבית המקדש .מה הם מייצגים בשיר כקבוצה,
ומה מייצג כל אחד מהם?
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חלון להיסטוריה
במבוא לפרק זה קראתם על המאבק שניהלו הנאצים
נגד הספר היהודי ,ועל שרפות הספרים ההמוניות שלובו
בתעמולה אנטישמית .מול האש המתלקחת וביזוי ספרי
הקודש עמדו היהודים ,שהספר היה משאת נפשם ,ואשר
ארון הספרים היה המקום היקר והקדוש להם .היה זה
מאבק של "סיפא" כנגד "ספרא".

 .2ספרים בגטו קובנה:
"ככל שהיה צר המקום ,תמיד נמצאה פינה קטנה
בשביל הספרים .יהודי קובנה שמרו עליהם בהקפדה
והוקרה .הספרים היו התענוג היחידי שנשאר ליהודים
השקועים בעבודת כפיה מפרכת ,בחינת 'זאת נחמתי
בעניי' .קריאה ועיון בספרים השכיחו מליבם ,לפחות
לרגע קט ,את הצרות והתלאות שבהן היו נתונים...
היתה זו תופעה בלתי נדירה לראות קבוצת יהודים
הסוללים את שדה התעופה או חוטבים עצים,
משוחחים על ספרות ,מוסיקה ...כשהם שקועים עד
הברכיים בשלג או בבוץ".

" .1מעשה שאירע באלכסנדר ,בעת שהגרמנים הבעירו
שרפה וחללו ספרי תורה ,טליתות ,תפילין ,ספרי
קודש ותשמישי קדושה אחרים .באותו יום שהציתו
מקומות קדושים אלה ,אספו מספר רב של ספרי
תורה והוציאו אותם לשוק .שם הבעירו מדורה גדולה
ושרפו את כולם .בעצם ההילולה של שריפת הספרים
עבר במקרה תושב אלכסנדר ,מוטל הוכמן .קצין
גרמני קרא לו וציווה עליו שיקרע ספר תורה אחד.
היהודי סרב בכל תוקף לשמוע בקולו .הקצין ניסה
להכריחו לכך ,על ידי מכות ,אבל ללא תוצאות – ר'
מוטל הוכמן בשלו .נתמלא הקצין חימה והחל לגעור
בו ,שאם לא יקרע מיד את ספר התורה ירה יירה,
ומוטל הוכמן מסרב .נתן הקצין פקודה לירות ביהודי.
שני חיילים הובילוהו והעמידוהו על יד קיר והכינו
רוביהם לירייה .ר' מוטל הוכמן הרים קולו וצעק:
'שמע ישראל!' .באותו רגע עבר החרשתן הגרמני
החשוב באלכסנדר – קוך ,מכיר טוב של הוכמן .ואף
שהיה קוך שונא ישראל ,החל לבקש את הקצין ,שהיה
נוכח כאן ,שימחול להוכמן ויחונן אותו .נתרחש נס
ממש ,והקצין הסכים לכך .הוא ציווה להכות את
הוכמן מכות קשות והחיילים בצעו את פקודתו.
הוכמן עמד בניסיון ואת ספר התורה לא קרע".

ב' שולגאסר ,השמדת הספרים בגטו קובנה ,קובץ תיעודי זכור
ד ,עמ' 37-34

במקורות הבאים תמצא תיאור של השרפה כפי שהובאה
בעדויות של יהודים שנכחו במקום ,ולעומת זאת קטע
מעיתון גרמני המתאר את האירוע:

הרב שמעון הוברבנד ,קידוש השם ,עמ' 29-28
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 .3תיאור שרפת הספרים של ספריית ישיבת חכמי
לובלין ,מתוך עתון נאצי:
"היתה לנו גאווה מיוחדת להרוס את בית הספר
התלמודי הגדול בין ישיבות פולין ,שהוציא רבנים
ליהודים בכל פינות העולם… הבאנו את הספריה
הגדולה אל השוק בלובלין ,הבערנו אותה .עשרים
שעות בערו הספרים .יהודי לובלין התאספו סביב
מוקד הספרים וייללו תמרורים ,כמעט שהתחרשנו
מצעקותיהם .הבאנו את התזמורת הצבאית שניגנה
המנונים לאומיים שלנו בקול אדיר ,עד שייללת
היהודים נבלעה בצלצול התופים ותרועות החיילים".
"די דויטשע יוגענט צייטונג"

למחשבה...
u

מה הם "הגווילין הנשרפים" ומה הן "האותיות
הפורחות" בכל אחד מהמקורות ההיסטוריים?

5

מגן דוד וטלאי צהוב
זהות או זיהוי

"שאוהו בגאון,
את הטלאי הצהוב"

זהות
או
זיהוי
"שאוהו בגאון ,את הטלאי הצהוב"
(רוברט וולטש ,אפריל )1933

ה"מגן דוד" הנו סמל יהודי עתיק יומין .הוא נמצא חקוק או מצויר
על גבי מצבות ומזוזות ,בסמלים של קהילות ובאיורים לבתי כנסת.
במאה הי"ט נבחר על ידי חובבי ציון כסמל של התחייה הלאומית
של עם ישראל.
בתקופת השואה בחרו הנאצים דווקא בסמל זה כדי לסמן את
היהודים .ענידת סימן היכר על הבגד הייתה אחת הגזרות מתקופת
שלטון האסלאם ,ובעיקר תחת השלטון הנוצרי בימי הביניים.
הסימן נחשב ל"אות הקלון" וצורתו הייתה בדרך כלל עגולה .אולם
השילוב של מגן דוד עם טלאי היכר והשימוש שעשו בו הגרמנים,
מייחדים את תקופת השואה.
צו ענידת הטלאי היה שלב ראשון ומשמעותי ביותר במלכודת
שהלכה וסגרה על היהודי :היהודי נעשה מסומן ,משמע דמו הפקר.
יהודים גורשו מתורים ,היו אובייקט להתעללות ומעמדם היה בריש
גלי מחוץ לחוק .הסימון ִאפשר לטבעת שסגרה על היהודים והגטו
להתהדק סביבם בקלות.
צורת הטלאי לא הייתה אחידה ,היו גטאות שבהם היה זה טלאי
צהוב שנתלה מפנים ומאחור ,כמו גטו קובנה וגטו לודז' ,והיו
מקומות שבהם הייתה החובה לשאת סרטי זרוע ועליהם מגן
דוד בצבע כחול .אלו גם אלו היוו מלכודת שלא איפשרה ליהודים
להימלט מהגורל האכזר שהנאצים תכננו עבורם.
סמל המגן דוד הפך להיות סמל של השפלה ובידוד ,סמל היוצר
פחד ,חוסר יכולת להימלט מהזהות היהודית .ואולם ,למרות זאת,
התגלו גם תגובות נגדיות שקראו לשאת את הסמל בגאווה ,וקראו
להמשיך לראות בו סמל של עם הסגולה.
הכוכב היהודי – מגן דוד – חזר למשמעותו הראשונית בסמלה של
מדינת ישראל ,והוטבע גם באות הגבורה של צה"ל.
הטלאי הצהוב הוא אחד מסמליה המובהקים של השואה באמנות.
באמנות השואה הוא מופיע בהקשרים שונים .לאחר השואה הוא
מהווה דרך לבחון את הזהות היהודית בתקופת השואה ואת הדרך
לזכור ולהזכיר את הנספים הרבים.

אודות האמן:
פולין ,תרע"ט ()1919
אלינה אולומוצ'קי נולדה בוורשה למשפחה יהודית.
היא החלה לצייר בגיל צעיר ,ובהיותה נערה פרצה מלחמת העולם השנייה והיא נשלחה לגטו
ורשה.
בהיותה בגטו היא רשמה וציירה את הדמויות ,האירועים והמראות שראתה סביבה .בהמשך
המלחמה נשלחה לאושוויץ ,הועסקה על ידי אחראית הצריף בציור שלטים ובקישוט ,ובסתר
המשיכה לצייר את המתרחש סביבה .היא החביאה את הציורים שלה ,והם נמצאו לאחר
המלחמה.
בין השנים תש"ז–תשי"א ( )1951–1947למדה אמנות בלודז' בפולין ,ובשנת תשל"ב ()1972
עלתה לארץ והמשיכה לצייר את אימי השואה.

אודות היצירה:
ביצירה נראה נער בבגדים בלויים כשהוא עומד כרוכל ומציע למכירה סרטי "מגן דוד" ,הסרטים
נמצאים בתוך תיבה התלויה על צווארו באמצעות רצועות.
הציור הוא בקווים ובכתמים ,כאשר חלק מהקווים דקים ובהירים ,צבעוניות מונוכרומית הנעה
בין גוונים שחורים לאפורים כהים ובהירים.
קווים אלו מעלים את דמות הנער הכחוש כחסר ממשות ויציבות ,כביטוי לקושי הקיומי
היומיומי בגטו.
לתיאור דמות הנער יש ערך תיעודי-היסטורי ,המצביע על מצב טרגי ואירוני של הנער .בצל
מצבו הקיומי הקשה הוא מתפרנס ממכירת ה"אות" לאחיו ,שלאחר שיקנו את הטלאי וישאו
אותו יזהו אותם כנידונים למוות.
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מוכר סרטי זרוע בגטו
1941

אלינה אולומוצ'קי
Halina Olomucki

אודות האמן:
גרמניה ,תרס"ד ( – )1904אושוויץ ,פולין ,תש"ד ()1944
פליקס נוסבאום נולד בגרמניה למשפחה יהודית ליברלית ומעורבת בתרבות ובחברה הגרמנית.
למד אמנות ,התפרסם כאמן וזכה להכרה ולהערכה.
בשנת תרצ"ג ( )1933זכה במילגה יוקרתית ברומא ,אך בזמן שהותו שם ראה שהתפיסה הלאומנית
של תורת הגזע משתלטת על האמנות ,ואז נשללה ממנו המילגה.
בשנת ת"ש ( )1940נאסר במחנה סאן סיפריאן שבצרפת .הוא הצליח להשתחרר וברח לבלגיה ,שם
הסתתר עם אשתו בבית ידידים.
נוסבאום צייר במשך כל השנים ,כאשר השינוי בצבעוניות ובנושא ציוריו בולט.
בתחילה היו ציוריו אופטימיים ובעלי צבעים בהירים; עם החמרת המצב כלפי היהודים התקדרו
צבעיו והנושאים ביטאו את הלך רוחו של הצייר .הנושאים שהעסיקו את יצירותיו היו ייאוש
מהעולם ומהתרבות המערבית ופחד מן המוות.
הוא המשיך לצייר גם במקומות מסתור ,ובציוריו ניכרת התמודדות עם הזהות היהודית .הוא נתפס
ונשלח לאושוויץ שם נספה ב.1944-
ציוריו הוסתרו אצל ידידים בבלגיה ,ובשנת תש"ל ( )1970נתגלו מחדש.

אודות היצירה:
בציור מתואר דיוקן עצמי של האמן ,כשהוא מחזיק בתעודת זהות של יהודי ועונד טלאי צהוב,
מאחוריו חומה הסוגרת אותו.
ברקע ,מעבר לחומה ,מופיע בית אירופאי טיפוסי ובו חלונות הנדמים כסורגי מאסר ,לצד הבית
עצים הנראים מתים וגדועים ,ומעליהם מרחפות ציפורים שחורות על רקע שמים קודרים .הצבעים
של הציור קודרים ומונוכרומיים.
הציור מצויר באופן ֵראליסטי ואקספרסיבי ,ומרכיביו השונים מקבלים משמעות סמלית ברורה.
אף על פי שהציור נראה מציאותי ,תעודת הזהות והטלאי הצהוב אינם שייכים לצייר :ידוע כי
לנוסבאום לא הייתה תעודת זהות שהעידה על מוצאו היהודי ,והוא גם לא ענד טלאי צהוב .האמן
בחר בדרך זו לבטא את הרגשתו ואת תחושת הגורל המשותפת לו ולאחיו היהודים .אם נשווה את
תעודת הזהות המקורית של נוסבאום שנמצאה ,לזו שצוירה ,נראה כי בציור מחוקים במכוון שם
הארץ ומקום הלידה – גרמניה .הצבע האדום והבולט של הבול שהודבק במקור הפך בציור לתיאור
המילה בצרפתית "יהודי –  "Juifשנכתבה באותיות ברורות ומודגשות ,בניגוד ללאומיות הקודמת
המחוקה במכוון .הכובע שמוסיף לעצמו האמן מדגיש את היותו נרדף ומסתתר ,חסר ארץ ובית
– פליט .בין הטלאי הצהוב שעל דש מעילו ובין תעודת הזהות שהוא מחזיק ,ידו הימנית של האמן
מצביעה על עצמה כאומרת" :אני יהודי".
החומה שמאחוריו יוצרת את התחושה שאין לאן לברוח הן במישור הפיזי ,כפליט ,והן במישור
הרוחני ,כיהודי .העצים הנראים מתים וגדועים ,הציפורים השחורות והשמים הקודרים נותנים
ביטוי למצבו הנפשי של האמן ופחד המוות הקיומי שחווה בעת הסתתרותו.
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דיוקן עצמי

עם פספורט 1943
פליקס נוסבאום
Felix Nussbaum
שמן על בד
 56x49ס"מ

אודות האמן:
נולד באוסטריה ,תרפ"ט ()1929
אריך בראואר הוא אמן יהודי ,שעבר את תקופת השואה כנער בווינה .הוא ניצל הודות למקום
מסתור שבו שהה בתקופת המלחמה.
הראליזם הפנטסטי בווינה.
אחרי מלחמת העולם השנייה היה ממייסדי אסכולת ֵ
בראואר הוא בעל כשרונות מרובים – זמר ,אדריכל וצייר .הוא שוטט באפריקה ,חי בארץ שנים
מספר וכשלא זכה ל"הכרה" ולביטוי מספקים חזר לגור וליצור בווינה ,אך ממשיך לצייר גם
בארץ.
בין היתר עיצב קיר בנושא "דמויות ונושאים מהתנ"ך" בקניון קסטרא בחיפה.

אודות היצירה:
ביצירה מתוארת כלה עצומת ממדים .בגדיה מיוחדים ונראים ככתונת פסים בצבעים כחול-
לבן ,כשעל הבגד שזורים פרחים בגוונים בהירים .הבגד נראה כגלימה עם ראש הנראה כהינומת
כלה.
הכלה עונדת טלאי צהוב ועליו כתוב "הרי את מקודשת לי" .בשתי ידיה הפרוסות לצדדים היא
אוחזת בזוג רימונים בוערים באש העומדים לפני פיצוץ מידי.
ליד רגלה הימנית נראית מגילה גלולה שרופה בקצה אחד ובקצה האחר מוכתמת בדם ,ועליה
כתובה המילה "כתובה".
סוראליזם וסימבוליזם.
הראליזם הפנטסטי לבין ֵ
היצירה נעה בין ֵ
הציור עשוי בצבעוניות עזה כשצבעי היסוד וירוק שולטים בציור ,הצבעוניות של הגלימה מסמלת
את עם ישראל בכחול ולבן ,כתונת הפסים והפרחים מסמלים את המונח הסמלי "כשושנה בין
החוחים" ,הייחוד של עם ישראל הנמשל לכלה בשיר השירים.
האמן בוחר לציין את עצמת הקשר בין הכלה – עם ישראל ,לבין חתנה – הקב"ה ,דווקא על רקע
סיפור השואה ,ובוחר את גטו ורשה כתפאורת רקע.
הגטו מתואר ביצירה בשעת חורבנו .אנשים נמלטים ברחובות ,חלקם כבר מתים ,חלקם
מסתתרים בבורות הביוב ,ועל רקע המהומה רצה האישה היהודיה גבוהה מכולם ,נחרצת
במהלכה ומבטה פונה כלפי השמים ,דבר המצביע על נאמנות ללא סייג ,ומזכירה את נבואת
ירמיהו (ל"א)" :זכרתי לך חסד נעוריך ,אהבת כלולותיך ,לכתך אחרי במדבר".
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הכלה מוורשה 1994
Erich Brauer
אריך בראואר
טמפרה על קרטון  50x65ס"מ

אודות האמן:
נולד בליטא ,תרצ"ג ()1933
בשנת תש"א ( )1941נשלח עם משפחתו לגטו וילנה ,ובהיותו בן תשע הציג בגטו וילנה תערוכה
של ציוריו.
אביו נרצח בגטו ,והוא עצמו שהה בגטו וילנה ובמקומות מסתור שונים יחד עם אמו.
בשנת תש"ח ( )1948עלה לישראל ולמד ציור בבצלאל ובאקדמיה לאמנות בפריז ,מתשט"ו
( )1955עיצב תפאורות ותלבושות להצגות.
מאז תשכ"ו ( )1966התגורר שמואל בק בישראל ,בצרפת ,באיטליה ובארה"ב והציג תערוכות
ולסוראליזם.
ֵ
מראליזם להפשטה
מספר .סגנונו של בק מתפתח ומשתנה עם השנים ֵ
ביצירותיו קיימת התמודדות מורכבת ורבת פנים עם נושא השואה והזהות היהודית.
בשנים האחרונות הוא מתגורר ויוצר בארה"ב.

אודות היצירה:
בציור מקבץ של בתים צפופים הנראים כמעין מצודה נטושה ,עשויים אבן המתפוררת קמעא.
הבתים מקורים בגמלונים חדים ובמגדלונים.
במרכז הגגות של מקבץ הבתים נפער פתח שצורתו וצבעיו מזכירים את צורת הטלאי הצהוב.
מקבץ הבתים נראה כמקום נטוש ללא צמח וחי.
היצירה מצוירת בסגנון ֵראליסטי ובגוונים מונוכרומיים של אדום ,צהוב וחום השולטים בגווני
התמונה והשמים שברקע.
מקבץ הבתים נראה כמעין בית עלמין ומצבה ובא להזכיר את גטו וילנה ,המקום שבו חי האמן
בתקופת המלחמה שנים מספר .הנוף המתואר הוא נוף סמלי – סמל וזיכרון לגטו היהודי
שנותר ללא כל יהודי.
העיר החרבה הדוממת ,אשר טלאי צהוב במרכזה ,באה להזכיר את סיפור המקום.
הגטו על בתיו הוקע אל מחוץ לתחומי ההתיישבות ,ובדיוק כמו תושביו היהודיים סומן בטלאי
צהוב.
ייתכן שהמגדלונים המבצבצים באים להזכיר את הארובות של מחנות ההשמדה.
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הגטו 1976
שמואל בק
Samuel Bak
שמן על בד
 156x121ס"מ

חלון לדיון
u

המגן דוד והטלאי הצהוב זהים בצורתם אך נותנים
ביטוי למצב של בחירה וייחודיות לעומת מצב של
כפייה וסבל .באיזו דרך באים לידי ביטוי שני היבטים
אלו ביצירות שביחידה?
באיזו דרך באים לידי ביטוי היבטים אלו בשירו של
אלתר שנור (בחלון לספרות)?

חלון לפעילות ויצירה
מגן דוד וטלאי צהוב  -פעילות להפקת כרזה
מרכיבי הכרזה
מטרת הכרזה היא למשוך את תשומת לבו של הקהל
המתבונן.
לרשות המעצב עומדים האמצעים הבאים:
 .1כתב – כותרת ו/או טקסט
 .2צילום ,איור או ציור
 .3צבע – בקו ,כתם או צורה ,ושימוש בטכניקות גרפיות
שונות.

הפעילות
המטרה :יצירת כרזה המראה את הקשר בין הטלאי הצהוב
לבין מגן דוד.
נשלב בין כתב ,צילום ,איור וצבע.
u

u

u

שירו של אלתר שנור (ישראל איצינגר)
על הטלאי הצהוב.
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נשתמש בשירו של אלתר שנור "טלאי" המופיע בחלון
לספרות ,או בחלקו ,או בקטע שתחברו ברוח
הדברים;
נשתמש בתמונות או באיורים של טלאי צהוב ומגן
דוד;
נשתמש באלמנטים גרפיים שונים כמו
 uצורות :ריבועים ,מלבנים ,כוכבים;
 uכתמי צבע;
 uסמלים :מגן דוד ,טלאי ,טלית.

חלון לספרות
מגן דוד | אלתר שנור

פסוקו של דוד | יוכבד בת מרים

ַהיוֹם אוֹתו ְֹת ָך ָצהֹב
ַעל ָע ְר ֵּפי סו ְֹב ֵלי ָר ָעב,
וְ תו ֶֹלה ַא ָּתה ֵמ ָאחוֹר וּ ְל ָפנִ ים
ְלאוֹת ָקלוֹן – זֶ ה ׁ ָשנֵ י ׁ ָשנִ ים.
עוֹד יָ ִמים יַ ִּגיעוּ  ,יְ ֵמי ַה ְּג ֻא ָּלה,
וְ הוּ ׁ ַש ְב ָּת ֶאל ְמקו ְֹמ ָך ְּכ ַב ְּת ִח ָּלה,
ְל"אוֹת ָמגֵ ן" ַעל ָּב ֵּתי ְּכנֵ ִסיּ וֹת
וְ ַעל ְמקוֹמוֹת ׁ ֶש ָראוּ י ָּבם ִל ְהיְ וֹת.
וְ ֶדגֶ ל יְ הוּ ָדה ְּב ָך יִ ְתנו ֵֹסס ָּב ָר ָמה,
ְּת ִהי זֵ ֶכר ְל ָצרוֹת ,עֹנִ י וְ ָצ ָמא.
וְ גַ ם ֶס ֶמל ַה ֵחרוּ תַ ,ה ְּג ֻא ָּלה וְ ַה ְדרוֹר,
ֶס ֶמל ַה ׁ ִש ָירהֵ ,עת ָהאוֹר.

וָ ֶא ְפ ַּתח ֶאת ַה ֵּס ֶפרִ .מיָ ִדי ַה ְמ ַע ְל ֶע ֶלת
יָ ָצא ַה ָּפסוּ ק וַ יִ ְק ָרא ֶאת ַע ְצמוֹ –
וַ ָּי ָקם ֵמ ָה ָא ֶרץ ָּדוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך
ש ְמלו ָֹתיו וּ ָב ָרה ֶאת ַל ְחמוֹ.
וַ יְ ַח ֵּלף ִ ׂ

פורסם בגטו לודז' בעיתון המחתרת "מן המיצר" ,תש"א (.)1941

על המחבר:
ר' ישראל דב איצינגר ,אלתר שנור תר"ע–תש"ה (–1910
)1944
מורה וסופר ,חי בלודז' ופרסם מאמרים וסיפורים עוד לפני
המלחמה תחת השם "אלתר שנור" .היה מעורכי השבועון
של פועלי אגודת ישראל בלודז' .ריכז סביבו חוג של סופרים
חרדיים ,בעיקר צעירים ,שהחלו בגטו את ראשית צעדיהם
בכתיבה .בגטו לודז' ארגן בחשאי חדרים ללימוד תורה
לילדים והצליח במסירות נפש ובנחישות לערוך ולהוציא
לאור את עיתון המחתרת שלו "מן המיצר" ,ובו קטעים
רבים של כרוניקה מחיי הגטו .חרף שנותיו הקשות בגטו
לא נפלה רוחו .בגירוש האחרון מגטו לודז' נשלח לאושוויץ,
ושם נספה .לפי עדותו של ירחמיאל בריקס נשא שנור
בידו החבושה ,בדרכו האחרונה ,תרמיל עם כתביו .אחדים
מכתביו נמצאו בארכיון לודז' והועברו לישראל.

זֶ ה ְּפסוּ קוֹ ַה ָּנגִ ידְּ ,פסוּ קוֹ ׁ ֶשל ַה ֵא ֶבל.
זֶ ה צוֹם ַה ַּמ ְלכוּ תַ ,ה ְמחו ֶֹק ֶקת ִמ ׁ ְש ָּפט.
ִמצוֹם ְּתב ַֹר ְך ׁ ְשבוּ ָעת ֹו ַה ִּנ ְל ֶה ֶבת:
ְל ַק ֵּים ַה ִּקינָ ה ְּב ֶבגֶ ד וְ ַפת.
וִ ִיהי נָ א ֲהדוֹם ִל ׁ ְש ַל ִּביַ ,ה ּמו ֵֹת ַח
י-ש ָמי,
ּ ֻס ָּל ִמי ַה ּ ֻמ ָּצב ִּב ׁ ְש ֵמ ׁ ָ
ּב ֹו עו ֶֹלה וְ הו ֵֹל ְך ֶאת מוֹתוֹ ְלנַ ֵּצ ַח
ַהגֶ ּט ֹו ֶש ִּלי ְּבצ ַֹהב ַה ְּט ָלאי.
שירים בגטו ,תש"ג ()1943

על המחברת:
יוכבד בת-מרים ,תרס"א–תש"מ ()1980–1901
יוכבד בת-מרים נולדה כיוכבד ז'לזיניאק בקפליץ'
שבבלרוס ,בשנת תרס"א (.)1901
שיריה הראשונים פורסמו בכתב העת "התקופה" ,בשנת
תרפ"ב (.)1922
היא עלתה לארץ ישראל בשנת תרפ"ח ( .)1928את שיריה
המוקדמים קיבצה לימים בספר שיריה "מרחוק" ,שיצא
לאור בארץ בשנת תרצ"ב (.)1932
השיר "פסוקו של דוד" הוא שיר פתיחה לספר שיריה
"שירים בגטו" שנכתב בתש"ג ( )1943בעיצומה של
השואה ,ובו המשוררת כמו מצהירה מראש על כך שהקובץ
יכיל שירים שבהם הגטו "שלה" יהיה "עולה והולך את מותו
לנצח" ,כלומר ,שהשירים יעניקו חיים חדשים לגטו ,לאחר
שבעת כתיבתם כבר צעד הגטו לקראת מותו.
יוכבד בת-מרים נחשבת כאחת המשוררות הגדולות של
השירה העברית החדשה.
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חלון להיסטוריה
למחשבה...
u

u

u

הפסוק בבית א' לקוח משמואל ב ,יב ,כ ,ומתאר את
תגובת דוד לאחר שנודע לו על מות בנה של בת-שבע.
מה משמעותו בשיר זה ,וכיצד היא באה לידי ביטוי?
פסוקו של דוד נתפס בבית האחרון כביטוי סמלי,
המורה לדוברת את הדרך שעליה ללכת בה בעמידתה
מול הגטו .מהי הדרך? מה משמעות הסולם בבית זה,
ומה משמעות הטלאי הצהוב?
בשיר כמעט לא קיים רמז לצד החזותי של מגן דוד
וטלאי צהוב ,ובכל זאת ניתן לחוש במשמעותם
הסמלית .כיצד?

סימון היהודים נוצר כדי להשפילם ולהפכם לטרף קל בפי
הנאצים והסביבה הנכרית .ואולם ,הניגוד בין הסביבה
שהשילה מעליה את המוסר האנושי לבין הערכים שספגו
מילדות הביאה יהודים רבים לכך שלמרות ההשפלות הם
נשאו את יהדותם מתוך גאווה ,וקראו לראות גם בטלאי
סימן המייחד אותם כעם סגולה גם בעת אשר כזאת.
 .1ב -ח' ניסן תרצ"ג ( )4.4.1933נערך בגרמניה יום
חרם כללי על חנויות יהודיות ,והעסקים סומנו במגן
דוד .רוברט וולטש ,מראשי ציוני גרמניה ,פרסם בעתון
"יודישע רונדשאו" קריאה ליהודי גרמניה" :שאוהו בגאון,
את הטלאי הצהוב אין זו אמת שהיהודים בגדו בגרמניה
אם בגדו במישהו ,הרי שבגדו בעצמם ,ביהדותם ...היום...
ליהודי ניתן אות כסימן ליהדותו .הוא מקבל את הטלאי
הצהוב ...תקנה זו נועדה לגנאי ולבזיון ,אך אנו נקבלנה,
וברצוננו להפכה לאות של כבוד".
השואה בתיעוד ,בעריכת י' ארד ,י' גוטמן וא' מרגליות ,עמ'
49–47

 .2בדרשותיו לאחר גזרת הטלאי אלול תש"ב (מספטמבר
 )1941פנה הרב יוסף קרליבך מהמבורג לבני
הקהילות בקריאה לראות בטלאי אות של כבוד .הוא
פתח בדברי המדרש ,שאבותינו במצרים נגאלו משום
ששמרו על ייחודם "שלא שינו את שמם ,ולא שינו
את לשונם ,ולא שינו את לבושם" .ענידת הטלאי
מבדילה אותנו מן הסביבה ,והיא מהווה חותם
וסימן היכר לעיני כל שאנו "עם סגולה" .שומעיו יצאו
מן הדרשות מעודדים בבטחון ,אומץ ואמונה.
מרדכי אליאב ,אני מאמין ,עמ'  ;35–34מ"תורה עם דרך ארץ"
עד מחנה הריכוז ,הוצאת "שם עולם" ,2002 ,עמ' 32

למחשבה...
u
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כיצד נתפסת גזרת הטלאי כנושאת מסר חיובי בכל
אחד מהמקורות?

6

בית וארץ ישראל
כיסופים וגעגועים

"אל תירא ,אל תירא ,אברם
כי גדול ועצום אשימך.
לך לך ,דרך ליל מאכלת ודם,
אל הארץ אשר אראך"

בית
בארץ
ישראל
כיסופים וגעגועים
"ציון הלא תשאלי לשלום אסיריך ,דורשי שלומך והם יתר עדרייך"
– רבי יהודה הלוי ביטא בשירו את אהבתם וכיסופיהם של היהודים
לארץ ישראל גם בעודה בחורבנה .הארץ היוותה סמל לעבר המפואר
ותקווה לגאולה.
העלייה לארץ ישראל לא פסקה במרוצת הדורות :אמנם בארץ נותר
ישוב יהודי דל ומצומצם ,אך יחידים וגם קבוצות עלו והתיישבו בה.
במאה הי"ט חל גידול משמעותי בממדי היישוב ,והוא הלך וגדל
במאה העשרים בעיקר בשנות המנדט הבריטי.
ערב השואה הלכה ונבנתה הארץ ,אך במקביל הוטלו הגבלות על
מספר העולים מצד שלטון המנדט הבריטי .למרות זאת ,יהודים
רבים הכינו את עצמם לעלייה בהכשרות ובדרכים אחרות ,וניסו
לעלות חרף הקשיים גם בעלייה בלתי לגלית.
השואה – שינתה את פני כל המציאות :מעולם לא הייתה ארץ
ישראל כה רחוקה מהיהודים כפי שהייתה בתקופת השואה .אך
במקביל ,התעצמה קרבת הלב .חלה ההתפכחות מן האמון והעמל
שהשקיעו בחיים בגולה .התעצמו החלומות והתקוות :ארץ ישראל
כבית פיזי ורוחני – הייתה הניגוד הקיצוני לחיי ייסורים ועבדות
תחת המשטר הנאצי.
יצירות האמנות שצוירו בתקופת השואה נתנו ביטוי לאותם
חלומות .סמלי הארץ צוירו בציורים ובאיורים לכתבים ,והובעו
בשירה ובהגות.
לאחר השואה הגיעו הניצולים למסקנה כי אין להם בית אחר אלא
ארץ ישראל .רבים מהם עלו בעלייה חוקית ובלתי חוקית עוד בטרם
הוכרזה המדינה ולאחר הקמתה ,ורבבות עלו לאחר הקמתה.
בית חדש קם ליהודים .אך כדרכו של לב רגיש לא פגו הגעגועים
לשורשים ,אל הבית שהיה בגולה ,ואיננו .מורכבות זו מוצאת את
מקומה באמנות שלאחר השואה.

אודות האמן:
אלי ליכטבלאו נולד בעירה קורשוב .בשנת תש"ב ( )1942נשלח יחד עם אשתו לגטו טרזין
ושהה שם עד שנת תש"ה (.)1945
הוא הרבה לצייר בהסתר בגטו .כאשר נעשו חיפושים אחר יצירות אמנות מחתרתיות ,הוא קרע
את ציוריו לגזרים אך שמר אותם .בשנת תש"ט ( )1949עלה לארץ.
לאחר המלחמה שיחזר האמן את הציורים מהגטו באמצעות הגזרים של היצירות.
במשך עשרות שנים עסק בעיצוב חלונות ראווה.

אודות היצירה:
בציור מתואר אדם השוכב במיטתו ,מעליו בועת חלום ובתוכה תיאור של ארץ ישראל.
ארץ ישראל מתוארת כמקום מזרחי עתיק ומחודש .יש בו גמלים ,מבנים עתיקים וחדשים ,שיח
הצבר ושילוב של הטלאי הצהוב.
האמן הוסיף את הביטויים הבאים" :חלוצים"" ,פטה מורגנה"" ,בית אבות של העלייה השישית",
ביטויים המביעים תקווה וחזון לארץ ישראל כמקום מציאותי.
הניגוד לארץ ישראל הוא המקום שבו נמצאת הדמות המוקפת גדר תיל וטלאי צהוב.
השימוש הוא בכתמי צבע ומשטחי צבע .קיים ניגוד ברור בין צבעים בהירים לכהים ,וכמו כן
ניגוד בין האור לצל ובין הדמות לבין כל הסביבה.
הדמות והמיטה מוארים ,בניגוד לרקע הכהה.
ניגוד זה מתאר את הניגוד שבין ארץ ישראל לבין המציאות בגטו ,אך גם את הניגוד שבין העולם
הפנימי לבין המציאות החיצונית.
סגנון הציור דומה לקריקטורה ,איור או קומיקס בדרך השימוש בקו ,בסכמטיזציה של
הצורות (חוסר ירידה לפרטים) ובצבעוניות הבלתי מציאותית .כמו כן ,שילוב הטקסט בנימה
הומוריסטית במקצת תורם לאפיון זה של הציור.
הרעיון העולה מהציור הוא של געגועים לארץ ישראל כמקום של אור ,חופש ובנייה ,לעומת
הגטו המתואר כמקום סגור וחשוך .היכולת לחלום נותנת ביטוי לחיי הרוח והנפש שאינם
כלואים במקום הפיזי.
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חלומות על ארץ ישראל 1943
(Erich Lichthtblau (Eli Leskly
אלי ליכטבלאו
צבע מים ודיו על נייר  21x29.7ס"מ

אודות האמן:
נולד בצ'כוסלובקיה ,תרפ"ט ()1929
יהודה בקון גדל בבית מסורתי-דתי .באלול תש"ב (ספטמבר  ,)1942בהיותו בן  ,13גורש לגטו
טרזין.
בטרזין למד אצל האמנים הכלואים ליאו הס ,אוטו אונגר וקרל פליישמן (שני האחרונים נרצחו
במחנות ההשמדה) .בכסלו תש"ד (דצמבר  )1943שולחו בקון ואביו לאושוויץ .אביו של האמן
נפטר שם ,והוא עצמו שרד .באושוויץ היה בקון בקבוצה של כעשרים ילדים שתפקידם היה
לגרור עגלות שעליהן הועמסו גופות המתים .סצנות אלו תועדו בידי האמן ביצירותיו .במחנה
צייר בקון על נייר עטיפה ,ואת היצירות החביא במקומות מסתור .חלקן הושמדו בידיו מחשש
שתימצאנה בעת עריכת חיפושים בחדרים.
הוא שוחרר על ידי האמריקאים בכ"ב אייר תש"ה ( 5במאי  ,)1945בהיותו בן חמש עשרה וחצי.
הוא שב לצ'כוסלובקיה ,ובשנת תש"ו ( )1946עלה לארץ.
בקון למד אמנות בפראג ,בירושלים (בבית הספר לאמנות "בצלאל") ,בלונדון ,בפריז ובניו
יורק .שנים רבות לימד ציור בבית הספר לאמנות "בצלאל" ,ועד היום הוא עוסק באמנות ומציג
את יצירותיו ברחבי העולם.
ביצירותיו ניתן לראות תיעוד ֵראליסטי של ההתרחשות בתקופת השואה ,וכמו כן חתירה
לציורים המביעים באופן סמלי את נושא השואה.

אודות היצירה:
היצירה מחולקת לשלושה חלקים .במרכז הציור ישנו שביל ,כשבמרכזו דמות בגווני צהוב בהיר
מושכת אחריה דמות בכחול לכיוון עץ הדקל ודמות שרועה על הקרקע ללא רוח חיים כשדם זב
מראשה .משני צדי השביל גדרות תיל וארובות בגוונים כהים .בחלק התחתון של הציור כתוב
בצ'כית "החזירו לי את האמונה".
ביצירה יש כתמי צבע ,משיכות מכחול גסות ,צבעים עזים ,חמים וקרים ,צבעים כהים מאוד
(ברקע) ובהירים מאוד בשביל .השביל מואר מאוד ,והרקע חשוך ,ההצללה אינה מציאותית,
ולא ברור מהו מקור האור .הקומפוזיציה אלכסונית ,פתוחה; קיים אלכסון בולט של השביל,
והרקע פתוח וא-סימטרי .הציור מתרחק מהמציאות בעקבות ההפשטה ,הצבעוניות הסמלית,
הקיטוע וההשטחה ,דבר הנותן ביטוי לרעיון סמלי.
בנוף נראים מבני תעשייה עם עשן אדום המסמל דם – בית חרושת למוות .השואה היא הרקע
הקודר ,החשוך .השביל מסמל את היציאה מחושך לאור בצבעוניות עזה ובהירה .על השביל
האלכסוני יש דמות כתומה המסמלת חיות ותסיסה ,לעומת הדמות הנטויה כלפי מעלה.
הדמות הכחולה נראית כפופה וחסרת אונים .בקצה השביל יש עץ תמר ,ונראה שזה סמל לארץ
ישראל .הארץ נראית כסמל לתקווה ,אור והתחדשות.
ביצירה זו ניתן לראות את האפשרות לצאת מהסבל הנורא אל חיים אחרים ,אך יש בה ביטוי
לכוחות הרבים המצריכים את החזרת האמונה ו"עלייה" פיזית ,נפשית ורוחנית מעמק הבכא
לפתח של תקווה.
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חלום  -החזירו לי את האמונה 1945
Yehuda Bacon
יהודה בקון
צבעי גואש ופחם על נייר

אודות האמן:
ליטא ,תרצ"ג ()1933
שמואל בק נולד בווילנה.
בשנת תש"א ( )1941נשלח עם משפחתו לגטו וילנה ,ובהיותו בן תשע הציג בגטו וילנה תערוכה
של ציוריו.
אביו נרצח בגטו ,והוא שהה בגטו וילנה ובמקומות מסתור שונים יחד עם אמו.
בתש"ח ( )1948עלה לישראל ולמד ציור בבצלאל ובאקדמיה לאמנות בפריז ,מתשט"ו ()1955
עיצב תפאורות ותלבושות להצגות.
מאז תשכ"ו ( )1966התגורר שמואל בק בישראל ,בצרפת ,באיטליה ובארה"ב והציג תערוכות
ולסוראליזם.
ֵ
מראליזם להפשטה
מספר .סגנונו של בק מתפתח ומשתנה עם השנים ֵ
ביצירותיו קיימת התמודדות מורכבת ורבת פנים עם נושא השואה והזהות היהודית.
בשנים האחרונות הוא מתגורר ויוצר בארה"ב.

אודות היצירה:
בציור מתואר נוף הררי ,כשבמרכז מצוירת אות בי"ת גדולה עשויה אבנים ,התומכת בציור של
בית .ברקע יש בתים שנפלו.
הצבעוניות וההצללה הם באופן ֵראליסטי .קיימת כניסה לפרטים ומקור אור ברור .אך ההעמדה
של האות ,שהיא סימן מופשט ,במרכז הציור ,הופכת את הציור לסמלי.
חלקים מהציור צבועים בגוונים כהים וקרים ,ואילו המרכז והאות בי"ת צבועים בצבעים חמים
הנותנים ביטוי לחמימות .הציור בסגנונו זה יוצר מפגש מעניין בין מרכיבים נטורליסטיים לבין
הסימבולי .האות בי"ת היא אחת מאותיות הא"ב העבריות ומסמלת את ההתחלה" ,בראשית",
וכמו כן את המילה "בית".
הציור מסמל את היהודי הנודד שאינו מוצא את ביתו הקבוע בכתובת זו או אחרת.
הבית הנצחי נמצא בקרבו בתוך האות בי"ת ,וכפי שהעיד האמן השייכות שלו היא לבני עירו
היהודים בווילנה .משהוכחדו בני עירו קיים אצלו חיפוש מתמיד אחר הבית.
ציור זה צויר בשנת תשס"ד ( )2004ונותן ביטוי לאמן שהוא ניצול שואה ועדיין לא מצא את
ביתו הקבוע.
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בית 2004
שמואל בק
Samuel Bak
שמן על בד
 102x76ס"מ

חלון לדיון
 .1ארץ ישראל – מציאות או חלום; כיצד משתקפת
הדילמה הזו בכל אחת מהיצירות?
אילו נופים נבחרו בכל אחת מהן ומהי המשמעות
הסמלית של הנוף?
 .2המעבר משואה לתקומה – מהגולה לארץ ישראל
– נראה כתהליך מורכב בכל אחת מהיצירות .הצביעו
על ההיבטים השונים של הנושא בכל אחת מהן.
 .3סימון ה"מגן דוד" ,הסמל של הטלאי הצהוב ,נמצא
פעמים מספר ביצירה "חלומות על ארץ ישראל"
בתיאור המציאות ,ואילו ב"חלום" הוא מופיע פעם
אחת.
מדוע ,לדעתכם ,בחר האמן לצייר סמל זה גם בחלום
על ארץ ישראל?

חלון לפעילות ויצירה
חומרים:
קופסה ,תמונות ,צילומים ,קטעי טקסט ,צבעים ,דבק.

שמות היצירות ביחידה הם:
חלומות על ארץ ישראל ,חלום ,בית.
 .4בחר באחד השמות ואסוף תמונות וטקסטים סביב
הנושא.
 .5צייר והדבק על קופסה בטכניקה מעורבת של קולאז'
ציורים ותמונות בנושא שבחרת.
 .6לתוך הקופסה ניתן להכניס חפצים ותצלומים אישיים
הקשורים לנושא שבחרת.

חלום על ארץ ישראל  -פעילות יצירה
המטרה:
יצירת תמונה של חלום על ארץ ישראל על בסיס התמונה
של אלי ליכטבלאו ,חלומות על ארץ ישראל.1943 ,
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הפעילות:
u

u

u

u

עיון ודיון בתמונה בהיבט של חלומם של אנשים
בשואה על ארץ ישראל.
יצירה של ציור אישי בתמונה ריקה.
ניתן להרחיב את הפעילות לכיוונים נוספים כמו:
 uציור לאחר ריאיון אישי של ניצול שואה;
"זיכרונות מבית אבא" – ציור על אדם שעלה לארץ
ישראל ,ובה הוא חולם על זיכרונות ביתו שעזב
בגלות.

| 87

חלון להיסטוריה
ארץ ישראל הייתה פתח לתקווה ומקור לגעגועים בתקופת
השואה .שירי הארץ הושרו בגטאות וצוירו בעיתונות
מחתרת .בגטאות נערכו תפילות לשלומה ,ובעיצומה של
השואה היו רבים שניסו לפרוץ אליה נתיב בדרכי ההעפלה.
בעת השואה עלו גם הרהורי חרטה על זניחת העלייה לארץ
ועל הביטחון המדומה שלהם בגולה ובסביבה הנכרית,
ובעקבותיהם ,הרהורי תיקון :לעלות לארץ מיד בתום
המלחמה .אך גם לאחר השואה לא נתמלאה בקלות
משאת נפשם .המאבק על העלייה לארץ המשיך בנתיבות
ה"בריחה" ,במחנות העקורים באירופה ובמחנות המעצר
בקפריסין ,והגיעה לשיאו בתנועת ההעפלה.

" .1אם הבנים שמחה"
בבודפשט שבהונגריה כתב הרב יששכר שלמה טייכטל ,רב
סלובקי ,ספר דרשות על אהבת ארץ ישראל וחובת העלייה
אליה.
...כל כוחנו ודמנו נתנו לאמנו החורגת .ועכשיו זכינו לקבל
ממנה הכרת תודה ,על כל טרחותינו שטרחנו בעדה – לקחה
מקל והלקתה אותנו מכות אכזריות בלי רחמנות ובלי
חמלה ,ופצעה אותנו מכף רגל ועד ראש אין בנו מתום .וגם
גרשה אותנו כלה גרש יגרש ,ונטלה ממוננו מידינו ,והוכרחנו
לצאת מביתה בערום ובחוסר וכמה מאחינו בני ישראל מתו
במיתות משונות על ידה ,לאלפים ולרבבות.
אלו הפעולות של אמנו החורגת .ועתה היש ליתן לה אמון
גם להבא ,שנחזור אליה שנית ...אם אנו רוצים לתקן בזה מה
שקלקלו אבותינו ,אז צריך שיהיה בדמיון שווה ממש למה
שהיה אז .וכמו שאז יצא הפרופגנדה (התעמולה) לרעה נגד
ארץ ישראל מהראשים וממנהיגי העדה ,כמו כן עתה ...שהם
יהיו הראשונים בזה לפקוח עיני העם ולדבר על ליבם ,שמה
לנו להשתקע בארצות הגלות ...דעל ידי שישראל אוהבים
אבניה ועפרה של א"י ,אנו מקרבין את עת מועד הגאולה.
הרב י"ש טייכטל ,אם הבנים שמחה ,עמ' רד ,רסא.

| 88

 .2מיומנו של נער
משה פלינקר ,נער בן שש עשרה מהולנד ,ברח עם משפחתו
לבלגיה ושם כתב את יומנו .משה היה נער הוגה ,אוהב עם
ישראל וארץ ישראל ,ובעל אמונה עמוקה .יומנו נתגלה על
ידי אחיותיו לאחר השואה.

ובכל פעם בחשבי בה ,אני מתמלא כליון נפש אליה ונפשי
עורגת אל ארצי שכה אהבתי ואוהב אני עוד עכשו ...ואני
רואה אותה לנגד עיני .רואה אני את קו החוף ,רואה אני
את תל-אביב ,את יפו ואת חיפה .ובתוך הארץ רואה אני
את ירושלים ,וסמוך לה את הר הזיתים מתנשא ,ועוד רואה
אני את הירדן מהלבנון ועד ים המלח ,רואה אני אותו זורם
וגם הארץ מעבר לירדן רואה אני ...כמה פעמים שאלתי את
עצמי אם אזכה עוד בחיי לעמוד על אדמתה הקדושה אם
עוד יתנני הקב"ה לעמוד וללכת בה?
מתוך "הנער משה" ,משה פלינקר עמ' .73

 .3תפילתו של הרבי
עליזה קרווסר הייתה בת למשפחה חסידית שהשתייכה
לחסידי רבי קלמן ק' שפירא ,הרבי מפיאסצנה .אדמו"ר זה
אמר דברי חסידות ורשם אותם לאורך כל התקופה .היה
ידוע בדאגתו לכלל ,בעידוד שנתן ובאהבתו לארץ ישראל.
היא מספרת על תפילה מיוחדת בוורשה ,בה המצב היה
קשה ביותר ,ואף על פי כן – התפללו על ארץ ישראל.
כשהגיעו השמועות על פלישת הצבא הגרמני לאל עלמיין,
ביקש הרבי הקדוש מפיאסצנה מכל עדת המתפללים עמו
בבית הכנסת לומר פרקי תהילים לשלום היהודים בא"י
שחייהם בסכנה.
אביבה קרווסר סדן ,לחיות על קו הקץ ,עמ' .32

למחשבה...
u

u

u

ציינו ביטויים של קשר לארץ ישראל המצויים בקטעים
התיעודיים.
הטקסטים כוללים דרשה ,קטעי יומן וזיכרונות .האם
ניתן לראות שוני בדרכי ההבעה לגבי ארץ ישראל בכל
אחד מהם?
מצאו זיקה בין קטעי התיעוד לבין יצירות האמנות על
ארץ ישראל.
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חלון לספרות
על הילד אברם | נתן אלתרמן
ִּב ְהיוֹת ֹו יָ ׁ ֵשן ַעל ַמ ְד ֵרגוֹת ֵּבית ֹו ְּב ּפו ִֹלין ְּכתֹם ַה ִּמ ְל ָח ָמהִ ,מ ַּפ ַחד
ִל ׁ ְש ַּכב ְּב ִמ ָּטת ֹו
ִעיר ּפו ָֹלנִ ית,
יָ ֵר ַח ָרם,
וּ ְכ ָת ִמיד ֲענָ נִ ים ְּב ׁ ַשיִ ט.
ְּבבוֹא ַליְ ָלה ׁשו ֵֹכב ַה ֶּי ֶלד ַא ְב ָרם
ַעל ַא ְבנֵ י ַמ ְד ֵרגוֹת ַה ַּביִ ת.
ִמ ְתיַ ֶּצ ֶבת ִא ּמ ֹו ְל ָפנָ יו ִמ ָּקרוֹב
ְּו ְב ַרגְ ֶל ָיה ָּב ָא ֶרץ ֵאינֶ ָּנה נוֹגַ ַעת.
וְ או ֶֹמ ֶרתַ :א ְב ָרםַ ,קר ַה ֵּליל וְ ָרטֹב.
ַּביְ ָתה ּבוֹאַ ,ל ִּמ ָּטה ַה ּ ֻמ ַּצ ַעת.
וְ עוֹנֶ ה ָל ּה ַא ְב ָרם:
ִא ִּמיִ ,א ִּמי,
ישן ַּב ִּמ ָּטה ְּככֹל יֶ ֶלד.
לֹא ִא ׁ ַ
יתי,
ִּכי או ָֹת ְך ָּב ּה ָר ִא ִ
ִא ִּמיִ ,א ִּמי,
יְ ׁ ֵשנָ ה וּ ְב ִל ֵּב ְך ַמ ֲא ֶכ ֶלת.
ִמ ְתיַ ֵּצב ָאז ָא ִביו וּ מו ׁ ִֹשיט ֵא ָליו יָ ד
וְ גו ֵֹער ּבוָֹ ׁ ,שקוּ ף וְ גָ בו ַֹּה.
וְ או ֵֹמר לוַֹ :א ְב ָרםּ ,בוֹא ַה ַּביְ ָתה ִמ ָּיד
ְּבנִ י ַא ְב ָרםִ ,ח ׁיש ַה ַּביְ ָתה ּבו ָֹאה.
וְ עוֹנֶ ה ל ֹו ַא ְב ָרם:
ָא ִביָ ,א ִבי,
ׁ ָשם ֶא ְפ ַחד ַל ֲעצוֹם ָה ֵעינַ יִ ם.
יתי,
ִּכי או ְֹת ָך ׁ ָשם ָר ִא ִ
ָא ִביָ ,א ִבי,
ֹאש ָך ַעל ְּכ ֵת ַפיִ ם.
דוֹם יָ ׁ ֵשן ְּב ִלי ר ׁ ְ
ָאז נִ ֶּצ ֶבת מוּ לוֹ ֲאחוֹת ֹו ַה ְּק ַט ָּנה
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וְ קו ֵֹראת ל ֹו ַה ַּביְ ָתה ְּב ֶב ִכי.
ַא ְך עוֹנֶ ה ָל ּה ַא ְב ָרםָ ׁ :ש ָּמה ַא ְּת יְ ׁ ֵשנָ ה
ִעם ִּד ְמ ַעת ַה ֵּמ ִתים ַעל ֶל ִחי.
ְל ָפנָ יו ִמ ְתיַ ְּצבוֹת ָאז ׁ ִש ְב ִעים ָה ֻא ּמוֹת
וְ אוֹמרוֹת:
ִהנְ נוּ ָע ֶל ָיך!
ְּב ׁ ִש ְב ִעים ְּפ ֻק ּדוֹת חוֹק וְ ׁ ִש ְב ִעים ַק ְר ּ ֻדמוֹת
ֶאל ַה ַּביִ ת ַה ֶּזה נְ ׁ ִש ֶיב ָך!
יחה
וְ או ְֹת ָך ַּב ִּמ ָּטה ַה ּ ֻמ ַּצ ַעת נַ ִּנ ָ
וְ יָ ׁ ַשנְ ָּת ָּב ּה ּדֹם ְּכ ָא ִב ָיך!
וְ ַא ְב ָרם ַּב ֲחלוֹם
"א ִבי"!
צו ֵֹעק ָ
וְ קו ֵֹרא ׁ ֵשם ִא ּמוֹ וְ עוֹנָ ה ִהיא:
ְּבנִ יַ ,א ׁ ְש ֵריִּ ...כי לוּ ֵלא ַה ַס ִּכין ִּב ְל ָב ִבי,
ְל ָב ִבי ִּבי נִ ׁ ְש ַּבר ִל ׁ ְשנָ יִ ם.
ָאז ַּב ֵּליל ָה ׁ ְש ַל ְך ָהס
וְ יָ ֵר ַח הוּ ַעם,
וּ מוּ ל ְּב ַרק ִּפגְ יוֹנוֹת ׁשו ֲֹח ִרים ַל ַּציִ ד,
ָהיָ ה ְד ַבר ֲאדֹנָ י ֶאל ַא ְב ָרםֶ ,אל ַא ְב ָרם
ַהיָ ׁ ֵשן ִּב ְפרוֹזְ דוֹר ַה ַּביִ ת.
ֵלאמֹרַ :אל ִּת ָירא
ַאל ִּת ָיראַ ,א ְב ָרם
ימ ָּך.
ש ֶ
ִּכי גָ דוֹל וְ ָעצוּ ם ֲא ִ ׂ
ֶל ְך ְל ָךֶּ ,ד ֶרך ֵליל ַמ ֲא ֶכ ֶלת וָ ָדם,
ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ַא ְר ֶא ָּך.
ֶל ְך ְל ָךֶּ ,ד ֶרך ֵליל ַמ ֲא ֶכ ֶלת וָ ָדם
ְּכ ַח ָּיהְּ ,כתו ָֹלעְּ ,כ ִצ ּפוֹר.
ְמ ָב ְר ֶכ ָיך ֲאנִ י ֲא ָב ֵרךַ ,א ְב ָר ָהם,
וּ ְמ ַק ְּל ֶל ָיך ָאאֹר.
-כ ְךַ .ל ֶּפ ֶרק ַה ֶּזה ְּבקוֹרוֹת ָה ִע ִּתיםָּ

יטים!
ׁ ֵשם ק ָֹרא ָּבעו ָֹלםַּ :ב ֲעיַ ת ַה ְּפ ִל ִ
ַא ְך לֹא ז ֹו ַה ְּב ָעיָ ה,
ַל ְב ָל ִרים ְּבנֵ י ַחיִ ל...
יקים וָ ַתיִ ל!
וְ לֹא ִהיא ַה ּקו ַֹר ַעת ִּת ִ
וְ לֹא ִהיא מו ִֹל ָיכה ַה ְס ִפינוֹת ֱא ֵלי יָ ם!
ִּכי מו ִֹל ְיך או ָֹתן ַר ַעם ַע ִּתיק וְ גָ בו ַֹּה,
ִּכי מו ִֹל ְיך או ָֹתן ַצו ֵלדו ָֹתיו ׁ ֶשל ָה ָעם,
ִּכי מו ִֹל ְיך או ָֹתן ְּד ַבר ה' ֶאל ַא ְב ָרם.
וַ ֶּי ְח ַרד ַא ְב ָר ָהם וַ יִ ּפֹל ַעל ָּפנָ יו
וַ ֵּי ֵצא ִמ ִּני ַביִ ת וָ ׁ ַש ַער
ִּכי ַה ַּצו ׁ ֶש ָר ַעם ַעל ַא ְב ָרם ָה ָאב
רו ֵֹעם ַעל ַא ְב ָרם ַה ַּנ ַער.

למחשבה...
u

u

u

קראו את התשתית המקראית לשיר ,בבראשית פרק
י"ב פסוקים א'–ב'; פרק ט"ו פסוקים י"ח–כ"א;
פרק כ"ב .מה הקשר הקיים בין "אברהם האב"
ל"אברהם הנער"? מה תורם קשר זה למשמעות של
העלייה לארץ לאחר השואה?
כיצד בא בשיר לידי ביטוי הנושא "משואה לתקומה"?
איזו משמעות יש בשיר ל"בית" ולביטויים "מדרגות
הבית"" ,פרוזדור הבית" ו"שער הבית"?

על המחבר:
נתן אלתרמן תר"ע–תש"ל ()1970–1910
עלה לישראל בשנת תרפ"ה ( ,)1925ולמד בגימנסיה
"הרצליה" בתל אביב.
אלתרמן כתב שני סוגי שירה :שירה פוליטית ,שפורסמה
בעיתונים "הארץ" ו"דבר" ועסקה באקטואליה ,ושירה
לירית והגותית שפורסמה בספרים "כוכבים בחוץ"",שמחת
עניים"",שירי מכות מצרים" ו"עיר היונה" .שיריו הפוליטיים
כונסו בשני ספרי "הטור השביעי" .לאחר קום המדינה
עסקה שירתו של אלתרמן בנושאים חברתיים ופוליטיים
פנימיים ,ולאחר מלחמת ששת הימים תמך אלתרמן ברעיון
ארץ ישראל השלמה.
אלתרמן הצטיין ביכולתו לכתוב על תופעות חברתיות
ומדיניות ועל ההווי היום-יומי שלנו בהומור דק וקולע ,תוך
העמקה במסר שאותו ביקש להעביר.
השיר "על הילד אברם" התפרסם בטור השביעי.
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לחיי עולם
עם ישראל חי

"אילנות חסונים ,מעמיקי שורש
אילנות-עד אנחנו ,נותני פרות
מזינים לעולם .לעד נהיה"

"עוף אחד הוא,
חול שמו.
ולא נגזרה עליו מיתה ,שלא טעם מעץ הדעת.
אלף שנים הוא חי
ולבסוף,
אש יוצאה מתוך קנו ושורפתו.
ומשתייר בו כביצה,
והוא חוזר ומגדל אברים וחי".
(ילקוט שמעוני בראשית ג' ,רמז כ"ז)
אחד עשר מיליון יהודים ,אחת עשרה מיליון נפשות שקקו ,שאפו,
קיוו וחלמו באירופה שלפני המלחמה.
קהילות ,משפחות ,ילדים ,יצירות רוח – עלו באש הגדולה.
אודים רוטטים ,חסרי אונים ,נדהמים מעצמת השרפה ,מן השנאה
והדממה – קמו.
אחד מעיר ,שניים ממשפחה תהו:
האומנם הותיר אותנו המוות פה?
לעיניהם ,הלך ונפער החסר הנורא ,היקרים שהיו ואינם עוד .ואיוותר
רק אני לבדי- - -
קרעי זכרונות ,ניגונים .רסיסי משפטים צפו מעבר לבלהה –
והיו לצוואה.
ובמפתיע ,פרץ של חיוניות ,התחדשות ובניין אחז בשרידי השואה.
מן האפר קמו ועלו דמויות שהפכו למנהיגים ,שרידים שהקימו
משפחות ,עם חרב שבנה את חייו בארצו והקים קהילות יהודיות
בתפוצה .סוד קיום מופלא ,שאין עוד כמותו ,והבטחה אלוקית "לא
מאסתים ולא געלתים לכלותם".
יהודית גולן ,עוף החול ,שיקומה הרוחני של שארית הפליטה ,תסריט ,גנזך
קידוש השם בני ברק תשס"ו.

בחרנו לסיים יחידת לימוד זו בשיר שנכתב בגטו לודז' בשנת ת"ש
( )1940וביצירת אמנות שצוירה בישראל בשנת תש"ן ()1990
והוצגה בהונגריה .שתי היצירות יוצרות ביניהן דיאלוג ונותנות
ביטוי לאמונה שלמרות הכול – עם ישראל חי וימשיך לחיות.
הריקוד היהודי נמשך מעל הזמן והמקום .העץ שנגדע ,אך לא נכרת,
שורשיו נטועים עמוק והוא מצמיח ענפים חדשים.

"גדול כוחו של הריקוד ,שהוא מרומם את האדם טפח מעל גבי הקרקע"
(רבי אהרן הגדול מקרלין)

אודות האמן:
תל אביב1941 ,
דינה זילברברג היא אמנית ,ציירת ,מעצבת תפאורה ,מורה לאמנות וכתבת בנושאי אמנות.
למדה במדרשה לאמנות ברמת השרון ובמכון אבני.
יוצרת בטכניקה של שמן ,פסטל ,אקריליק ,אקוורל וטכניקה מעורבת .בעיקר בסגנון
אימפרסיוניסטי.
הנושאים מגוונים :דמויות ,נשים  ,נוף ,בתי קפה ,יהדות.
הציגה תערוכות יחיד והשתתפה בתערוכות קבוצתיות רבות בארץ .ייצגה את ישראל בהונגריה
בתערוכה בינלאומית ראשונה בבודפשט ,בשנת תשנ"א (" – )1991שלום לחופש".

אודות היצירה:
ביצירה מתוארים חסידים רוקדים ,כאשר קיים שילוב וטשטוש בין הרקע לדמות .קיים שימוש
בצבעי יסוד ובצבעים משלימים בצבעוניות אקספרסיבית שאינה מתעדת את המציאות אלא
מעבירה את תחושת הריקוד וההתעלות.
אין ביצירה כניסה לעומק .משיכות המכחול "גסות" .הצורות בציור יוצרות תחושה של תנועה
וזרימה .קיים קיטוע של הדמות – אמצעי המגביר את תחושת התנועה.
הראליסטי למופשט ומעבירים את הרעיון של
כל המרכיבים הללו מרחיקים את היצירה מן ֵ
ריקוד סוחף ,רוחני ,מעבר לזמן ולמקום.
האמנית הציגה את היצירה בתערוכה בינלאומית בהונגריה בתשנ"א ( ,)1991שם הוסיפה
הסבר על משמעות היצירה.
"הרגשתי שאני חייבת לנצל את ההזדמנות שניתנה לי וכי עלי לצייר ציור אחר בעל מסר,
שכן מדינה זו היא אחת ממדינות אירופה שהשתתפה בהשמדת העם היהודי .לכן ציירתי את
'הריקוד החסידי' ובאמצעותו העברתי את המסר הברור כי עם ישראל חי וקיים .עם ישראל
'רוקד' חרף כל מה שעבר העם היהודי לדורותיו!"
htm.http://www.all-art.co.il\knowledge\art-general\art_Dina-Zilberberg003
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הריקוד החסידי 1990
דינה זילברברג
שמן על בד

Dina Zilberberg
 150x400ס"מ

חלון לספרות
אַל י ֵאוּׁש! | ירחמיאל בריקס
ַא ְך רוּ ַח חו ֶֹל ֶפת ִהיא,
ַאל יֵ אוּ ׁש ,יַ ְל ִדי!
יקים ֲאנַ ְחנוּ ,
ִא ָילנוֹת ַע ִּת ִ
יקי ׁש ֶֹרש ָּב ֲא ָד ָמה,
ַמ ֲע ִמ ֵ
ִעם ַצ ָּמרוֹת ְּגדוֹלוֹת ַמ ֲע ִטירוֹת עו ָֹלם,
רוּ חוֹת ַעזּ וֹת ֶאת ָע ֵלינוּ ִּת ְתל ׁ ְֹשנָ ה
ְּתנַ ֵּק ְפנָ ה פֹארו ֵֹתינוּ
ַא ְך לֹא ֶאת ַע ְטרו ֵֹתינוּ .
לֹא ַת ֲעקֹר ָהרוּ ַח,
לֹא ְת ׁ ָש ֵר ׁש
יקי ׁש ֶֹר ׁש.
ִא ָילנוֹת ֲח ֻס ִּניםַ ,מ ֲע ִמ ֵ
ֹת-עד ֲאנַ ְחנוּ ,
ִא ָילנו ַ
נו ְֹתנֵ י ֵפרוֹת ְמזִ ינִ ים ָלעו ָֹלם.
ָל ַעד נִ ְהיֶ ה!
ַא ְך רוּ ַח חו ֶֹל ֶפת ִהיא,
ַאל יֵ אוּ ש ,יַ ְל ִדי!

למחשבה...
הריקוד המתואר בתמונה מייצג התרוממות
והיסחפות רוחנית – מעבר לזמן ולמקום .מצאו
ביחידת הלימוד יצירות וטקסטים שהריקוד מסמל אותם.

בשיר "אל יאוש" מתואר העץ ששורשיו עמוקים לעומת זאת,
היצירה "הריקוד החסידי" מתארת ריקוד המנתק מהקרקע
– מה דומה ומה שונה ברעיונות שעליהם מושתתות
היצירות? האם ניתן לראות השלמה בין היצירות?
"ציירתי את 'הריקוד החסידי' ובאמצעותו העברתי את
המסר הברור כי עם ישראל חי וקיים .עם ישראל 'רוקד' חרף
כל מה שעבר העם היהודי לדורותיו!" .הבע את התחושה הזו
באמצעות יצירה משלך.

גטו לודז'1940 ,

נר – אפשר לכבות ,אך את עצם האור – אי אפשר לכבות
(רבי אריה ליב אלתר מגור ,בעל ה"שפת אמת").
נסו לגלות את הפתגם לאורך היחידה.
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חלון להעשרה

מעולמו של אמן בתקופת השואה

אסתר לוריא" ,נערה עם טלאי" ,קובנה 1943
אסתר לוריא ,רישומים :נשים במחנה עבודה ,י.ל .פרץ ,תל אביב1962 ,

אסתר לוריא ,הציירת מגטו קובנה
		
תרע"ג–תשנ"ח ()1998–1913
אסתר לוריא נולדה בלטביה ,עלתה לארץ והתפרסמה בשנות השלושים כציירת .היא הרבתה לצייר
דיוקנאות ונופים .בשנת תרצ"ח ( )1938זכתה ב"פרס דיזנגוף" לרישום ,שהיה הפרס היוקרתי ביותר,
עבור יצירתה "התזמורת הארץ ישראלית" .בשנת תרצ"ט ( )1939יצאה להשתלמות באירופה ובטיולה
ערכה גם ביקור משפחה בלטביה ובליטא ,שם הוצגה אחת התערוכות שלה .עם פלישת הנאצים נכלאה
בגטו קובנה עם יהודי המקום .לוריא המשיכה לצייר בגטו וגם במחנה שטוטהוף ,מחנה שאליו נשלחו
נשים מגטו קובנה ,ותיעדה את המציאות החדשה שבה חיה .ציוריה – ועדותה המסופרת והכתובה –
מהווים "עדות חיה" (כשם אחד מספריה) לחיים בגטו ובמחנה ,עדות המאפשרת התבוננות בעולמם
של היהודים וחדירה לעולמו של האמן בתקופה ובתנאים אלו.
לוריא שרדה את השואה ,שבה לארץ והמשיכה ליצור עד פטירתה בשנת תשנ"ח ( .)1998בשנת תש"ו
( )1946הוענק לה שנית "פרס דיזנגוף" על הרישום "הנערה בטלאי הצהוב" ,רישום שעשתה בגטו
קובנה .במשפט אייכמן שימשו יצירותיה חלק מהעדויות .כיום ,רוב יצירותיה מתקופת השואה מצויות
באוסף האמנות של מוזאון "בית לוחמי הגיטאות" ובמוזאון "יד ושם".
לפניכם קטעים מתוך עדות מפורטת שכתבה אסתר לוריא על חייה ועל יצירתה במהלך המלחמה.
הקטעים משקפים את המניעים ליצירה בתקופת השואה ,את יחס הסביבה היהודית ליצירה ,את יחס
הנאצים לנושא זה ואת הקשיים המיוחדים שעמדו בפני האמן ,ולצייר למרות זאת.
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הציור בגטו קובנה
כל המתרחש מסביב היה כה זר ומוזר ,כל כך שונה מכל מושג ונוהג חיי עד כה .התעורר בי רצון לצייר
מתוך מציאות חדשה זו ,למסור את הדברים כפי שראיתים .אמנם רק בימי שקט יחסי יכולה הייתי
לתת דעתי לציור .במשך זמן התחלתי לראות עבודה זו כחובה...
המקום בו ביקשתי לצייר ראשונה היה ה"רזרווראט" ,בית ספר למלאכה לשעבר בו רוכזו כל
המשפחות שלא זכו לדיור אחר .בחצר הגדולה התגוררו בני אדם ,בישלו על אבנים .שם מצאתי
חומר רב לציור :תלי רהיטים ...ילדים ,זקנים ,טיפוסים יהודיים למיניהם ...עבודתי הייתה מעוררת
בהם ענין רב ,וכל אחד היה מתייצב על המשמר להזהיר על בוא הגרמנים .הדבר היה לפי רוח
האנשים שאנציח "כיצד זה היה"...
ד"ר אלקס ,נשיא הוועד ,וחבריו ,קידמו בברכה את יוזמתי זו ,ובקשוני להמשיך באיסוף חומר מסוג
זה וברישומו .יחס זה עודדני .מעתה נתתי לבי לצייר כל הנראה לי חשוב .הדבר לא היה פשוט כל
עיקר ,כי הייתה סכנה לצייר ברחוב ...אנשים זרים הסכימו לתת לי לצייר מבעד לחלון ביתם ...יחסם
של אנשי הבית היה נלבב" .ומה לעשות שציוריך ישתמרו?" היו שואלים.
למשך תקופה ארוכה הפסקתי לצייר ,אלה היו ימים של פחד מתמיד ,של מלחמת קיום קשה
ומקשיחה .היתה זו שיטה גרמנית :אקציות ואחריהם ארגעה קלה עד לפעולה הקרובה ,שהיתה
באה שוב כהפתעה .גם אני מגוייסת הייתי לעבודות-כפיה .רק לפעמים ,באיזה יום חופשי ,היינו,
הצייר יעקב ליפשיץ ואני ,מציירים מ"טיפוסי הגטו" .שוב הוזמנתי לוועד היהודי .שם נמסר לי על
ההחלטה לעודד כל יוזמה בגיטו הקשורה באיסוף חומר היסטורי .יש לשמור על סודיות .הובטחה
לי כל עזרה ובלבד שאמשיך ואצייר מחיי הגטו ...הושג בשבילי שחרור זמני מחובת עבודת-הכפיה.
זה לא היה קל .הוכנסתי לרשימת "עובדי הגטו" וקבלתי חופש לחודשיים .היו אלה ימים בהם הייתי
נתונה כולי לציור.
נושא שציירתי פעמים רבות ,בכל העונות ,היתה הדרך מבקעת הגטו ל"מצודה התשיעית" שבפסגת
ההר .שורת עצים גבוהים בצד הדרך שיוותה לה אופי מיוחד .הכביש במעלה ההר נשאר חרות בזכרוני
כ"דרך העינויים" בה עברו רבבות יהודים ,מליטא וגם אלו שהובאו מארצות אירופה המערבית,
בדרכם למקום ההשמדה .היו ימים שאפרוריות העננים היתה מאצילה למקום זה גון טראגי מיוחד,
שהתאים לרגשותינו.
אסתר לוריא ,עדות חיה – גטו קובנה ,דביר ,תל אביב1958 ,

הציור במחנה הריכוז לנשים בשטוטהוף:
הצלחתי להשיג עפרון ופיסות נייר קטנות .התחלתי לצייר טיפוסים מבין הנשים .בחורות ,שלהן
"ידידים" מבין האסירים והיו מקבלות מתנות-מזון ,בקשוני שאצייר אותן ,התשלום – פרוסת
לחם...
רשמתי גם דמויות נשים לבושות "פיז'אמות" ...הן צוירו בעיפרון דק על נייר גרוע ,שקיבלתי
מבחורה שעבדה ברישום אסירים .את הציורים הסתרתי בבגדי במשך חמשת החודשים שהיינו
במחנה עבודה...
ואלה הנסיבות ,שאפשרו לי את הכנת הציורים :כל אחת מאתנו חייבת היתה לענוד על שרוולה
סרט עם מספר האסיר שלה וסימן מגן-דוד המודפסים על פיסת בד לבן .קיבלנו זאת בעת חלוקת
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הבגדים במחנה הריכוז שטוטהוף .במשך הזמן היה נקרע הבד או שהמספרים נטשטשו ,והיה צורך
לחדש אותם .תפקיד זה הוטל עלי ,וכשהיתה מצטברת בידי כמות מסוימת של סרטי מספרים ,הייתי
מקבלת שחרור מהעבודה בשדה ,כדי לטפל בהם .בחודש האחרון לשהותנו במחנה ,כשמאות נשים
דרשו לחדש את מספריהן ,צורפתי ל"שירותי הפנים" ( )innendienstבמחנה והייתי ל"כותבת
מספרים" ( .)Nummerschreiberinהורשיתי לשבת בחדר החולות ,נתנו לי דיו ,וכתבתי בקסמי
עץ .ניצלתי את ההזדמנות וציירתי דמויות של נשים במחנה .לצרכי הציור אספה הרופאה בשבילי
את נייר האריזה הלבן מחבילות של צמר גפן...
הייתי נאלצת להיזהר מעיניהם של השומרים הנאצים שלא יתפסוני במלאכתי .לא יכולתי לעסוק
בה הרבה .הצלחתי להכין רק מספר קטן של רישומים למרות רצוני העז להעלות על הנייר את
כל אשר ראיתי .אך נוכחותו של מפקד המחנה ,אוברשארפיהרר אולק המכונה "שנאבל" עוררה
בי אימה ופחד ...התקוה להשאר בחיים היתה קלושה מאוד .עוד פחות יכולתי לקוות ,כי ישאירו
בידי את הציורים ,אף אם אצליח להיחלץ ממוות .יום-יום עמדנו להשלח בחזרה ממחנות העבודה
למחנה-הריכוז ,ושם היו נוטלים ממך הכל ,ידעתי זאת מן הניסיון.
אסתר לוריא" ,מרשימותיה של ציירת" ,דפים לחקר השואה והמרד .מאסף שני ,פברואר 1952

אמנים בגטו טרזין
טרזין ,ובשמה הגרמני טרזינשטאט ,הייתה עיר מבצר בצ'כיה שהפכה לתחנת מעבר ליהודים בדרך
להשמדה ,החל מחשוון תש"ב (אוקטובר  )1941ועד סיוון תש"ה (מאי .)1945
גטו טרזין היה מעין "גטו לדוגמה" ,שנוצר כדי לשמש חלון ראווה מדומה ליהודים ולעולם הגדול.
הנאצים הסוו בו את תנאי החיים האמיתיים של היהודים הכלואים ,אף שהשהות בו הייתה רק תחנת
מעבר בדרך למחנות המוות .יושבי הגטו באו מאוכלוסיות שונות .בתחילה הגיעו יהודי פראג ,לאחר מכן
יהודים "מיוחסים" מגרמניה ומאוסטריה – אנשי אמנות ומדע :סופרים ומלחינים ,ציירים ,שחקנים,
מוסיקאים ורופאים .חלקם היו ממשפחות מעורבות שסברו כי יקיריהן באו למקום מבטחים .כחלק
מההונאה נשלחו לטרזין גם יהודים זקנים מגרמניה ומאוסטריה .לבסוף הגיעו לטרזין יהודים מדניה
שלא השתתפו במבצע ההצלה הגדול של המעבר לשוודיה.
קבוצת האמנים מנתה את בדז'יך פריטה ,ליאו האב ,אוטו אונגר ,מוריץ מילר ,קרל פליישמן ,פליקס
בלוך ומוריץ נאגל .ליאו האס ,היחיד מקבוצת האמנים ששרד ,כתב בזיכרונותיו על התנאים שבהם ציירו
את התמונות" :החוויות המזעזעות בגטו דחפו אותי לחיפוש מתמיד אחר הזדמנויות תיעוד בפנקס
הרישומים שלי .מובן שבשעת הציור היינו חשופים לסכנה לעתים קרובות ונדרשנו לפעול בזהירות
רבה .היה עלינו למצוא מחבוא מפני אנשי האס-אס ,ולרוב מצאנו מסתור בעליות גג או נטמענו בהמון
האסירים .פריטה ,אונגר ,בלוך ואני היינו כה מדוכאים מהסביבה הנוראית ,שבשעות היום עשינו את
המוטל עלינו ובחשכת הלילה נפגשנו בחדר המאופל ועבדנו על הרישומים שלנו".
בטרזין חברו יחד היכולת האמנותית של המבוגרים ,הרקע התרבותי של יושבי הגטו והאתגר החינוכי,
וכך נוצרה בגטו מערכת יוצאת דופן של אמנות ותרבות במסגרות של חינוך נוער וילדים.
האמנים המבוגרים שחיו בגטו נטלו חלק חשוב בפעילות חינוכית אמנותית ,והידועה שבהם היא
האמנית פרידל-דיקר ברנדייס .הם עודדו והדריכו אותם בכתיבה יצירתית – כתיבת חיבורים ושירים
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– פיתחו את אמנות הציור ועזרו בארגון הצגות ואופרות.
מלבד החוויה ראו העוסקים בפעילות זו את פעולתם כתראפיה לילדים .פעמים רבות השתקפה
המציאות היומיומית בגטו ובאה לידי ביטוי ביצירת הילדים ,ובדרך זו ניתן היה לעזור לילדים מבחינה
נפשית ופסיכולוגית.
אמנים מאסירי גטו טרזין עסקו בציור באישור האס-אס במסגרת מחלקת הבנייה של הגטו ,שהייתה
מעין משרד לענייני ציור ובו הוכנו תכניות בנייה .בין השאר נדרשו האמנים לצייר ציורים עבור התעמולה
הנאצית ,להעתיק יצירות אמנות ולצייר ציורי נוף ודיוקנאות משפחתיים עבור בכירי הנאצים במקום.
על האמנים נאסר באיסור חמור לצייר ציורים פרטיים ,אישיים ,אך הם ציירו בהיחבא תמונות רבות
והסתירו אותן מעיני הנאצים בגטו.
חברי הקבוצה הצליחו להבריח אל מחוץ לגטו אחדים מהציורים כשהם מקווים שבדרך זאת ישרדו
חלק מהעבודות – גם אם הם לא יישארו בחיים .חלק מהתמונות הללו הגיעו לשוויץ והוצגו לפני אנשי
הצלב האדום.
כדי להסוות את אופי הגטו ,וכדי להכינו לביקור משלחת הצלב האדום ,הכינו הנאצים "מבצע ייפוי"
שניתן לראות בו את שיאה של ההונאה הנאצית.
בג' באב תש"ד ( 23ביולי  )1944נערך ביקור רשמי מתוכנן של אנשי ועדת חקירה של הצלב האדום
בגטו .קודם הביקור הכינו הנאצים את הגטו לקראת בואם .הם הכריחו את אסיריו לנקות ולשפר את
פני הגטו ושלחו רבים מהם להשמדה באושוויץ ,כדי שלא תורגש הצפיפות ויוסווה הנעשה במקום .בעת
הביקור הפתיעו אנשי הצלב האדום את מארחיהם הנאצים כשביקשו לראות את המקומות שלא הוצגו
בפניהם בביקור.
עם תום הביקור נעצרו הציירים ובני משפחותיהם בידי הנאצים בחשד שהמידע שהיה בידי אנשי הצלב
האדום על הנעשה בגטו הגיע מהציירים ,והם נחקרו בידי אדולף אייכמן שהוזמן במיוחד לחקירה.
הציירים ובני משפחותיהם נכלאו בתאי "המבצר הקטן" שבגטו ,ותוך זמן קצר נשלחו הציירים למחנה
השמדה ורק ליאו האס שרד.
יצירות רבות התגלו במקומות מסתור בגטו לאחר השואה ומהוות עדות היסטורית לחיי הגטו ועדות
אנושית לרוח האדם שהשתקפה ביצירותיה של האמנות.
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Aizik-Adolphe Feder
עפרונות צבעוניים על נייר
 38x49ס"מ
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שרפת ספרים 1945
אלה ליברמן-שיבר
Ella Liebermann-Shiber
עפרון על נייר
 22x28ס"מ

הגדה לזכר השואה
1984
דוד וואנדר
David Wander

מוכר סרטי זרוע בגטו 1941
אלינה אולומוצ'קי
Halina Olomucki
עפרון על נייר מצהיב

דיוקן עצמי עם פספורט 1943
פליקס נוסבאום
Felix Nussbaum
שמן על בד
 56x49ס"מ
הכלה מוורשה 1994
אריך בראואר
Erich Brauer
טמפרה על קרטון
 50x65ס"מ
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הגטו 1976
שמואל בק
Samuel Bak
שמן על בד
 156x121ס"מ
חלומות על ארץ ישראל 1943
אלי ליכטבלאו
(Erich Lichthtblau (Eli Leskly
צבע מים ודיו על נייר
 21x29.7ס"מ

חלום  -החזירו לי את האמונה 1945
יהודה בקון
Yehuda Bacon
צבעי גואש ופחם על נייר

בית 2004
שמואל בק
Samuel Bak
שמן על בד
 102x76ס"מ
הריקוד החסידי 1990
דינה זילברברג
Dina Zilberberg
שמן על בד
 150x400ס"מ
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