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המרכז ללימודי השואה

המרכז ללימודי השואה במכללה מקיים פעילות ענפה בתחום הכשרת 

מורים להוראת נושא השואה. 

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

מעיצוב  נפרד  בלתי  חלק  הינו  השואה  זיכרון  שהנחלת  תפיסה  מתוך 

הזהות היהודית בימינו. 

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

ערכים יהודיים וזהות יהודית שנתנו ביטוי להתנגדות הרוחנית. גילויי 

האמונה בשואה, דילמות מוסריות והלכתיות והגות מהווים חלק בלתי 

נפרד מתהליך ההוראה האקדמי. 

חומרים  ומאגר  גילאית  בגישה  חדשניות  הוראה  שיטות  פיתח  המרכז 

המהווים כיום תשתית להוראה ולזיכרון של השואה. הגישה הדידקטית 

ספרות,  והלכה,  הגות  ההיסטוריים  בפרקים  ומשלבת  תחומית  רב  היא 

אמנות וסרטים תיעודיים ישנים ועכשוויים.

במידעון זה נשתף אתכם בפעילות ובחידושים מהנעשה במרכז ללימודי 

השואה במכללה ירושלים.

בית לעם היהודי, יצירתו של ניצול השואה, שלום קלנר

התמונה בכריכה
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מרחבי הפעילות של המרכז

הוראה:

קורסים שנתיים לפרחי הוראה במכללה

קורסים משולבים בחוגי הלימוד השונים

השתלמויות למורים, לאנשי חינוך ולמתעניינים

הכנת מובילים ומורים ותלמידים למסע לפולין

קורסים במסגרת אופק חדש

קורסים לגברים בתכנית ר”מים 

הפקות: סרטי עדות, ערכות לימוד ומקראות

מחקר: ספרים ותיעוד

הנצחה: מאגר עדויות

http://zachor.michlala.edu

ראש המרכז

הרבנית אסתר פרבשטין

מנהלת המרכז

דורית טפרברג

צוות המרכז

הרב ד”ר שחר רחמני, ד”ר 

חיים שלם, ד”ר אסף ידידיה, 
ד”ר אילה נדיבי, שרה קפלן, 

פנינה רותם, איקה מישר, חנה 

רוזנברג, נעמי גלבר

ייעוץ דידקטי

שרה קפלן, שרה וידר, סוזן וייס

תכנית רג”ב

אתי רפלד-רוט

מנהל אתר אינטרנט

ד”ר אסף ידידיה

מאגר עדויות

חנה נחם, אילנה ארלבוים

מזכירות וריכוז

חוי פליטניק

תרגום

רחל עמנואל

מרפ”ד

דינה דרורי

עריכה לשונית

אורלי אילני, איריס ישראלי,
דן הלוי, אילה ליבוביץ

גיוס משאבם

שרה רוזנבוים, תמר קאופמן, 

אסתי זומר

עריכה

אלישבע שרייבר
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פתח דבר

בס”ד

שלום רב לכל שותפינו בהנצחת העולם היהודי בתקופת השואה.

פנינו אל השנה החדשה, שנת תשע”ט, שתבוא עלינו לטובה ולברכה.

במרכז  המיוחד  הצוות  עם  בעבודתנו  פורייה  שנה  הייתה  תשע”ח  שנת 

ללימודי השואה.

המיזמים שהופקו ביום השואה מעוררים התרגשות ונותנים השראה וכוח להמשיך הלאה, וכך גם 

קורס הקיץ שהיה מקורי ומרתק. סיכומה של שנה הוא גם המועד לסיכום הקורסים, וגם בכך נשתף 

אתכם במידעון זה.

תגובותיכם על הקורסים ועל המידעון מאפשרים לנו ללמוד מן המשובים ולשפר את עבודתנו, אנו 

מצפים להם ולומדים מהם לא מעט.

הסערה  הפרק  על  עלתה  והפעם  שונות,  ומקום  זמן  בנקודות  עולמי  לנושא  הופך  השואה  נושא 

בעקבות החוק הפולני. הסערה עדיין לא שקטה, והיא מעוררת דאגה בליבם של חוקרים החוששים 

בתגובת  ורואה  השואה,  נושא  את  שמכיר  מי  כל  בלב  גם  אך  חופשי,  באופן  להתבטא  יוכלו  שלא 

הפולנים בריחה מהתמודדות עם עברם ועם קיני האנטישמיות שעדיין מצויים בקרבם. כמי שחיים 

את העדויות של ניצולי השואה בפולין, אנו מביעים תמיהה ומחאה על ההעזה לומר דברים שאין 

להם כל בסיס היסטורי ולנסות לעצב היסטוריה חדשה של השואה.

פולמוס זה מחייב את כולנו לשמר את זיכרון השואה בצורה אחראית ומדויקת ולהרחיב את המחקר 

על אודותיה, ויחד עם זה להעניק לסטודנטיות כלים להתמודד עם סוגיות ציבוריות שעולות בהקשר 

לשואה ולמכחישיה.

תוכניות שנת תשע”ט מובילות אותנו לעשייה חדשה ומחודשת. אנו קוראים לכם לבוא לקחת חלק 

בתוכניות החדשות, שהן ייחודיות ובעלות רמה גבוהה.

תהא שנת עשייה טובה, עולם טוב יותר, שנת גאולה וישועה.

אסתר, דורית וצוות המרכז ללימודי השואה
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קיץ תשע”ח – פעילות 
ענפה במרכז ללימודי 

השואה
אירועי יום 

הזיכרון לשואה 
ולגבורה תשע”ח 

המרכז ללימודי 
השואה ציין 

את יום הזיכרון לשואה ולגבורה 
באירועים שונים.

<< כנס לתלמידות המכללה

הסטודנטיות  כל  התכנסו  המכללה,  כמסורת 

בבית הכנסת לאירוע מיוחד.

המרצה הפותח היה הרב ד”ר שחר רחמני. הרב 

יום  של  המוקדמות  הבוקר  בשעות  שב  רחמני 

הביקור  בפולין, ורשמי  מיוחד  מסיור  השואה 

באחד  המאזינות  את  שיתף  הוא  בו.  ניכרו 

מרגעי השיא של המסע, ודיבר על חשיבותו של 

הזיכרון כערך ייחודי של העם היהודי. 

המרצה האורח היה ניצול השואה, ר’ משה צבי 

לאופר, שהביא סיפור משפחתי מרגש. 

ללימודים  היחידה  ראש  פנטילאט,  שרה  ד”ר 

מקוונים, שנכחה בהרצאתו, כתבה:

על  נתפסים  בלתי  האיומה  השואה  “מאורעות 

ידי בני אנוש. האפשרות היחידה להזדהות, ולו 

במעט, הינה על ידי סיפור של יחיד או משפחה 

אחת, מתוך אינספור סיפורים.

במפגש מרתק עם בנם של ניצולי שואה, נחשפנו 

על  מרתק  לסיפור 

קורותיה של משפחה, 

שלפני  מהימים  החל 

דרך  המלחמה, 

והצלתה  הישרדותה 

ועד  בתקופת השואה, 

תקומתה בימינו.

לאופר  צבי  משה  ר’ 

הדרך  את  לנו  תיאר 

שהקב”ה  המופלאה 

הוביל את הוריו במשך שנות המלחמה, ולבסוף 

גם את החברות המופלאה עם משפחה שהצילה 

את הוריו בימים האחרונים של המלחמה.

רבה  אופטימיות  הומור,  קטעי  שולבו  בסיפור 

שהביאה  הפרטית  בהשגחה  מוחלטת  ואמונה 

עם  להצלת המשפחה. המפגש הבלתי אמצעי 

רבה,  והזדהות  התרגשות  עורר  הניצולים  בן 

וחיזק את האמונה שגם בשנות הזעם, כל אחד 

מישראל זוכה להשגחה אישית”.

עדים   – ובחפצים  בצילומים  לווה  הסיפור 

תלמידות  הוריו.  של  ההצלה  לנתיב  דוממים 

מרותקות  ההרצאה,  לאחר  סביבו  נותרו  רבות 

לחוש  ומבקשות  לספר,  הספיק  שלא  לפרטים 

את הפלא שבסיפור ההצלה הבלתי ייאמן הזה. 

 תזכורת - מבט לאחור

שתי התמונות למטה: החפצים שליוו את 
סיפורו של ר' משה צבי
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<< בוגרות קורס “למען נספר” 
יוצאות לדרך

המרכז  של  נספר”  “למען  הקורס  בוגרות 

שהוכשרו  ירושלים,  במכללה  השואה  ללימודי 

לפני שומעים  סיפורן  לספר את  במשך השנה 

סיפורי  את  להפיץ  והחלו  לדרך  יצאו  צעירים, 

הוריהן בשנות הזעם. 

לציבורים  אותן  הביא  המרכז  של  קצר  פרסום 

שונים שביקשו לשמוע את סיפור השואה דרך 

והן הופיעו בבתי ספר ובמכללות,  הדור השני, 

קדם- במכינות  בסלון”,  “זיכרון  באירועי 

ובמסגרות  לאומי  שירות  בנות  בפני  צבאיות, 

קהילתיות שונות.

בני  שנושאים  הלפיד  הוא  השואה  זיכרון 

את  ששרדו  הוריהם  במצוות  השני  הדור 

מאורעות השואה. 

זו כתבה אלה  על חוויותיה בשליחות ראשונה 

היימן מחשמונאים: 

זו נתנה  וחזקו אותי לספר את הסיפור של אבי. תמיכה  ולחברותי לקורס שעודדו  תודה למנחות 

לי כוח וביטחון ואפשרה לי להשיג דברים שעד עתה רק יכולתי לדמיין אותם. ביום הזיכרון לשואה 

ולגבורה לקחתי חלק בשלושה אירועים שונים בהם סיפרתי את הסיפור של אבי ניצול השואה... אני 

מוצפת ברגשות של סיפוק וגאווה על כך ש’קפצתי למים’. התרגשתי מאד. אנשים רבים נגשו אלי 

לאחר ששמעו את הסיפור והתגובות היו חיוביות ביותר... היו כאלו ששיתפו אותי בסיפורם האישי 

ובכך גרמו לי להבין עד כמה אנו עוסקים בשליחות ‘למען ידעו דור אחרון’ .
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ילדים צעירים לניצולי  ייחודית לקשר בין  דרך 

המרכז  באמצעות  זו  בשנה  נפתחה  השואה 

נערכה  מקורית  ביוזמה  השואה.  ללימודי 

הספר  בבתי  ו’  כיתות  ילדי  בין  התכתבות 

היסודיים לבין ניצולי שואה.

עבור  שנכתב  מיוחד  בשיעור  החלה  היוזמה 

ניצול שואה  נחשפו לסיפור של  הילדים, דרכו 

התלמידים  השואה.  בתקופת  בגילם  שהיה 

דרך  ואת  שעבר  הקשיים  את  להכיר  למדו 

גלויות,  קיבלו  מכן  לאחר  שלו.  ההתמודדות 

ציורים  וציירו  ליבם  מרחשי  כתבו  גביהן  ועל 

המביעים אופטימיות, תקווה והוקרה. הגלויות 

יועדו לניצולי שואה בכל הארץ.

המיזם הועבר על ידי המחנכים בכיתות השונות 

הפרויקט  יוזמת  ידי  על  שניתנו  הנחיות  לפי 

והמרכזת שלו, סוזן וייס, מצוות המרכז ללימודי 

שהתגייסו  התלמידים,  הצוות.  בעזרת  השואה, 

בחן ובהתרגשות לפרויקט הייחודי, הפנימו את 

שהוא  הערכים  את  לניצול,  ההוקרה  משמעות 

העביר אליהם ואת חשיבותו של הזיכרון.

חלק  לקחו  המורים  גם  כי  לראות  היה  מרגש 

במיזם וכתבו גלויות לניצולים.

הגיבו  הגלויות,  מקבלי  השואה,  ניצולי 

בהתרגשות רבה. הם שמחו לראות שבני הדור 

השלישי והרביעי עדיין מתעניינים בסיפוריהם, 

ורואים חשיבות בקשר עימם.

<< מיזם חינוכי “זוכרים אתכם” – 
גלויות לניצולים

גלויות מאויירות שנשלחו על ידי ההתלמידים אל ניצולי השואה

7



|  המרכז ללימודי השואה

<< תערוכת בנות רגב “עין לציון”

“מעמק עכור לפתח תקווה – מסע 
נשי משואה לתקומה” 

נשים,  של  בסיפורן  עסק  המיוחד  הפרויקט 

למרות  אשר  רוח,  גיבורות  שואה,  ניצולות 

אזרו  חלקן  מנת  שהיו  והייסורים  התלאות 

במאבק  פעיל  חלק  ונטלו  ותעצומות  עוז 

להקמת המדינה.

אשר  ייחודית  תערוכה  דרך  הוצגו  הסיפורים 

מירושלים.  אולפנות  תלמידות  בעיקר  אירחה 

התלמידות עברו ב”תחנות” שונות:

“נפש יהודי הומייה” – מחנכות לתקומה ואמונה 

ישראל  לארץ  הכמיהה   – לציון”  “עין 

בתקופת השואה 

במחנות  התחייה   – בארצנו”  חופשי  “עם 

המעצר בקפריסין 

על  במערכה  נשים   – וירושלים”  ציון  “ארץ 

ירושלים במלחמת העצמאות 

בצל  נשים  גבורת   – תקותנו”  אבדה  לא  “עוד 

נפילת גוש עציון 

בכל תחנה ניתן דגש הן על הצד התוכני והערכי 

עוצבו  התערוכה  חדרי  החזותי.  הצד  על  והן 

בהתאם לנושא התחנה: אוהל בקפריסין, כיתה 

סרטים,  קטעי  ושילבו  וכד’,  עקורים  במחנה 

הרקע  את  שסיפרו  ועדויות  ציורים  חפצים, 

ועולם הערכים של  ההיסטורי, הסיפור האישי 

כל אחת מן הדמויות.

בין  מרגשים  מפגשים  התרחשו  בתערוכה 

ניצולות לקרוביהן, ובין מבקרים שגילו פרטים 

חדשים על קורות משפחתם.

מתוך התערוכה המיוחדת שהוצגה במכללה

8



המרכז ללימודי השואה  |

נחמה פרידמן-ארליך

 ,1947 במאי  ניקוסיה  שליד  הבריטי  הצבאי  החולים  בבית  נולדה  נחמה 

להורים ניצולי שואה, בזמן ששהו במחנה המעצר בקפריסין.

המלחמה  ובשנות  בפולין  נולדו  וייסלר,  וטובה  משה  נחמה,  של  הוריה 

מהגטו  ברחו  הם  מכן  לאחר  צ'נסטוחוב.  בגטו  כפייה  בעבודות  עבדו 

הבית  בעלת  את  ושיחדו  הכפרים  באחד  לאדמה  מתחת  למחבוא 

ביתה. ליד  לרפת,  מתחת  שהיה  במסתור  להסתתר  להם  לאפשר   הגויה 

של  לקבוצה  והצטרפו  מהמחבוא  נחמה  של  הוריה  יצאו  המלחמה  לאחר 

לארץ  הדרך  ישראל.  לארץ  ולעלות  מפולין  לצאת  שהחליטה  אנשים   21

"המעפיל  אוניית  על  עלו  רבות  תלאות  ולאחר  רב,  במאמץ  כרוכה  הייתה 

 האלמוני" לארץ ישראל. האונייה נתפסה בידי הבריטים והוגלתה לקפריסין.

וחצי  תשעה  במשך  קפריסין  שהו  נחמה  של  הוריה 

נחמה. נולדה  בקפריסין  השבי  בתקופת   חודשים. 

בת  בהיותה  התינוקות"  ב"אוניית  הוריה  עם  ארצה  עלתה  נחמה 

שבעה חודשים.

של  הכואבת  התקופה  על  לדבר  המעיטו  וייסלר,  ומשה  טובה  "הוריי, 

השואה בפולין", מספרת נחמה, "אבל על קפריסין הם הרבו לדבר מפני 

שעבורם הייתה זו תקופה של שיקום נפשי. אימא שרה לי שירים עבריים 

שלמדה בקפריסין וסיפרה לי על שושנה דמארי, זמרת שהופיעה אצלם. 

ידעתי שלאחר השואה אימי נותרה יחידה ממשפחתה, משפחה שמנתה 

שמונה נפשות, ובכל יום, כשחזרתי מבית הספר, מצאתי אותה מדליקה 

נרות נשמה ובוכה. רק כשהייתי בת עשר הצגתי לה שאלה ישירה: 'אם כל 

אחייך ואחיותייך נספו בשואה, מיהם כל הדודות והדודים שמתארחים 

אצלנו?'. אימא פרצה בצחוק נדיר וענתה: 'הם אחים שלי מקפריסין'. 

את  שמילאו  עמוקות  חברויות  הוריי  יצרו  בקפריסין  שהותם  של  בשנה 

החורים השחורים שנוצרו באילן היוחסין המשפחתי שנגדע".
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מדינה,  שנות   70 לרגל  הוקמה  התערוכה 

למצוינות  בתוכנית  סטודנטיות  ידי  על 

קורס  במסגרת  בהוראה,  גדול  ראש   – רג”ב 

והסדנה  השואה  להוראת  המרכז  של  משותף 

הדידקטית במכללה.

פרויקט  על  רבים  משובים  קיבלו  רג”ב  בנות 

יותר  גדול  למספר  אותו  להרחיב  ובקשות  זה, 

של אולפנות. 

שולמית”  “בית  מחנכות  של  מכתבן 

הוא אחד מהם:

רצינו להודות לכם על הביקור של כיתות ט' במרכז 
הלמידה בנושא נשים גדולות בשואה ובעליה לארץ.

הפתיחה והתחנות היו מושקעות ביותר הן מבחינת 
תפאורה והן מבחינת התוכן.

מקורית  בצורה  החומר  את  העבירו  הסטודנטיות 
ומעניינת המותירה הרבה נקודות למחשבה,

ממד  הוסיפה  תחנה  בכל  שהתקיימה  וההפעלה 
חוויתי שנגע בנפש וברגש הבנות.

המסר העמוק ש"כל אחת יכולה להיות אישה גדולה" 
הועבר בפשטות דרך הסיפורים והממצאים,

בתוספת צלילים וחוויות כמו ישיבה באוהל והכנת 
מדליות לגיבורות.

איתן  נשאר  מהסדנאות  העמוק  שהרושם  בטוחנו 
והעצים את שאיפותיהן לפעול ולעשות למען עצמן 

ולמען העם.

יישר כח

מחנכות כיתות ט' - בית שולמית

את  חמות  ברכות  לברך  נבקש  זו  בהזדמנות 

שנת  בסוף  המסיימת  מרצבך,  מרים  גב’ 

רג”ב  תוכנית  כראש  תפקידה  את  תשע”ח 

לאחר 18 שנה. גב’ מרצבך הייתה היוזמת של 

הקשר עם המרכז ללימודי השואה, והעבודה 

המשותפת עימה העשירה את הצוות. תוכנית 

מתוכניות  לאחת  הייתה  בראשותה  רג”ב 

הדגל של המכללה. אנו מברכים אותה לרגל 

פרישתה לגמלאות ומאחלים לה שנים יפות, 

בריאות ושמחות עם משפחתה המרשימה.

ד”ר  את  מברך  השואה  ללימודי  המרכז 

ראש  לתפקיד  כניסתה  לרגל  חבשוש  שרה 

תוכנית רג”ב.

מרים מרצבך באירוע הסיום של התערוכה
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הפעלות בבתי ספר
בית  של  הראשונות  הכיתות  לילדי  גם  השואה  זיכרון  את  מעבירים  כיצד 

הספר היסודי?

יצאו  הרך,  לגיל  הקורס  וצוות  הרך,  בגיל  השואה  להוראת  מומחית  וייס,  סוזן 

לבתי ספר יסודיים והעבירו שיעורים וסדנאות ייחודיות.

“חפצים מהלב” – הפעלה לכיתות א-ב 

במרכזה של ההפעלה – החפצים שמאחורי הסיפור, מעולמו של ילד בתקופת השואה.

התלמידים שמעו את הסיפור של משפחת יזרעאל, ובד בבד צפו במצגת ובה תמונות של חפצים 

שהוחבאו על ידי אם המשפחה לפני גירוש המשפחה לגטו.

בעזרת ההפעלה חוו התלמידים את הסיפור מתוך רגשת הלב ואמפתיה. הם העמיקו בלימוד הערכים 

של גיבור הסיפור, שהיה ילד צעיר בתקופת השואה: אהבה, אמון ואמונה, וחשיבות המשפחה.

בסדנת היצירה בסיום ההפעלה כתבו התלמידים וציירו בדפי עבודה מאוירים )“עלילונים”(.

“סבתא מדוע יש לך מספר על היד?” / הפעלה לכיתות ג’

בהפעלה זו הכירו התלמידים את סיפורה של סבתא לילי המספרת אותו לנכדתה ציפי.

מן  בו הרבה  ויש  אירועים אמיתיים שידעה הסבתא בצעירותה,  וההצלה מבוסס על  סיפור הסבל 

האנושיות, האמונה והתקווה.

התלמידים נחשפו לאיורים עדינים ורגישים, ואליהם, כביכול, הפנו שאלות. 

רגע השיא של ההפעלה היה כאשר הוצגה בפניהם כרזה שבה מופיע 

צילום של הסבתא ונכדתה. הימצאותן יחד ייצגה את “הסוף הטוב” של 

הסיפור. בכרזה נכתב טקסט ובו מסר של אמונה, אהבה ותקווה.

לסיכום ההפעלה עסקו התלמידים הצעירים בסדנאות יצירה בטכניקות 

בובות  יצירת  הנפשה,  ציורי  הדבקה,  בטכניקת  זמן  ציר  הכנת  שונות: 

מחומרים שונים ועוד.

התלמידים הציגו בכיתה את יצירותיהם, תוך הבעת הרגשות שעלו בהם 

מן ההפעלה בכללותה.
ילדים יקרים מאוד,

לנכדתה.  אותו  המספרת  סבתא  של  סיפורה  את  שמעתם  עתה  זה 
חשוב לדעת כי סיפורה של סבתא הוא סיפור אמיתי, לפניכם תמונתה 

של הסבתא ששמה הוא לילי.
זוהי תמונתה של ציפי, הנכדה לה סבתא מספרת את סיפורה. 

סוזן, בתה של סבתא לילי ואמה של ציפי, כתבה את הסיפור שבספר 
"סבתא מדוע יש לך מספר על היד".

לא מזמן סבתא של ציפי נפטרה, אך הספר "סבתא מדוע יש לך מספר 
רבים  יהודים  של  סיפורם  ואת  סיפורה  את  לספר  ממשיך  היד"  על 

שעברו את השואה. 
סבתא לילי, סוזן וציפי חושבות כי חשוב לשמוע סיפורם רבים מתקופת 

השואה על מנת לזכור ולא לשכוח. 
נבין ונכיר תודה על כך שאנו חיים כיום בארץ ישראל חיים טובים ויפים.

בס“ד

אחרי השואהבזמן השואהלפני השואה מאוחר יותר
בזמן השואה
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כנס קיץ
את  יכתוב  “מי 

ד”ר  שאל  ההיסטוריה?”, 

רינגלבלום,  עמנואל 

“עונג  ארכיון  ראש 

השואה  של  המתעדים  אבי  בוורשה,  שבת” 

בעת התרחשותה.

החורבן  של  ההיסטוריה  את  לכתוב  “עזרו 

ההיסטורית  הוועדה  אנשי  ביקשו  האחרון!”, 

במינכן מניצולי השואה.

האתגרים שהעמידו אותם כשנשאו בסבל – ובו 

בזמן נטלו את משימת התיעוד – הם שעיצבו את 

ירושלים,  במכללה  תשע”ח  הקיץ  כנס  תוכנית 

כנס שנושאו “כותבים, מתעדים וזוכרים”.

נגיעה  מאפשרת  אמת  בזמן  האירועים  כתיבת 

של  בליבם  ונגיעה  האירועים  של  בליבם 

מרתקות  הרצאות  של  ימים  בשני  הכותבים. 

שנטלו  ציבור  אישי  עם  היכרות  נרקמה 

רחבה  קשת  עם  ופגישה  תיעוד,  של  אחריות 

בכתב  ביטוי  שנתנו  השורה  מן  יהודים  של 

שהושפעו  בלא  ולתחושותיהם,  לקורותיהם 

או  ההיסטוריה  של  העתידי  משיפוטה 

מזיכרונותיהם של אחרים.

משמעות  הייתה  ומה  אלו,  מתעדים  היו  מי 

מאלפת  בהרצאה  ולדורות?  לדורם  התיעוד 

העמיק הרב ד”ר שחר רחמני במפעלו התיעודי 

של רינגלבלום כשהוא דן בשורשיו התרבותיים 

המיוחדת  ובדרך  לעבודתו,  כרקע  והחברתיים 

שבה פעל צוות בכיר ומרשים שגייס סביבו. 

 –  ITS ארכיון  את  הציגה  ולקוביץ  סימה 

החומרים  כמות  הבינלאומי.  האיתור  שירות 

אליהם  והנגישות  זה  בארכיון  הדיגיטליים 

מהמשתתפות  ורבות  רבה,  סקרנות  עוררו 

ליישמם  כדי  הנגישות  ביקשו פרטים על דרכי 

בתחקירים משפחתיים משלהן. 

הקשר  את  תיארה  גרמניה,  ילידת  גוטמן,  חנה 

לילדיהם  הוריה  בין  מרחוק”(  )“הורים  ההורי 

באמצעות מכתבים שנשלחו מגרמניה לשוויץ, 

לשם נשלחו הילדים מיד לאחר ליל הבדולח.

מחקרה  את  הביאה  פרבשטין  אסתר  הרבנית 

שנכתבו  ראשונים  מכתבים  אודות  על  החדש 

בצעד הראשון  דברים שנכתבו  לאחר השואה, 

נקודת  בהם  מוטבעת  ואשר  החיים  אל 

האמונה שלא כבתה.

השואה  קורות  תיעוד  של  משמעותי  כחלק 

בזמן התרחשותה הציגה אורית מרגליות ציורי 

הציורים,  השואה.  בתקופת  שצוירו  ילדים 

עולם  משקפים  בצבע,  וחלקם  באפור  חלקם 

תמים ועולם שבגר בטרם עת, עולם של תוגה 

אך גם של תקווה וחלומות. 

פרופ’ גדעון גרייף הנחה את הצפייה בסרטים 

שצולמו ערב המלחמה בקהילות פולין והקפיאו 

12



המרכז ללימודי השואה  |

לשעה את חיי העם היהודי בטרם ירד עליו מסך 

הרשע של הגרמנים.

צפון  יהודי  של  ההיסטוריה  את  יכתוב  מי 

מענה  ניתן  זו  לשאלה  גם  בשואה?  אפריקה 

הארגון  יו”ר  דורון,  שמעון  מר  של  בהרצאתו 

את  שחשף  לוב,  יוצאי  יהודים  של  העולמי 

במחנה  שנכתב  דעדוש,  יוסף  אביו,  של  יומנו 

הריכוז ג’אדו.

היומנים  מכלול  את  פרשה  פרייס  לאה  ד”ר 

האישי  מהזיכרון  כחלק  ואת חשיבותם  מליטא 

נכחדה.  כולה  שכמעט  ליהדות  וכתיעוד 

בהרצאתה הציגה ד”ר פרייס יומנים מגטו וילנה 

קרוק  אפשטיין.  לזר  וד”ר  קרוק  הרמן  מאת 

כתב יומן, כרוניקה מובהקת, במספר העתקים, 

והטמינם בכמה מקומות. היומן נמצא והתפרסם 

באנגלית. אפשטיין, רופא מאסטוניה, כתב את 

ביידיש,  במקור  שנכתב  היומן,  וילנה.  גטו  יומן 

היה גנוז שנים רבות בארכיון ופורסם לאחרונה 

בעברית בהוצאת “יד ושם”. על יומניהם של שני 

נשמת  הספר  את  פרייס  כתבה  אלו  מנהיגים 

האדם המושתקת.

החורבן  של  ההיסטוריה  את  לכתוב  לקריאה 

סמוך  בכך  שהחלו  שואה  ניצולי  נענו  האחרון 

שתי  חייהם.  כל  במשימה  והתמידו  לשחרורם 

עמדו  ניצולים-מתעדים  של  בולטות  דמויות 

הרצאתו  את  הקדיש  כהן  בעז  ד”ר  במרכז. 

שהחלה  אוירבך,  רחל  של  המיוחדת  לדמותה 

כמתעדת בארכיון רינגלבלום והמשיכה כחברה 

בוועדה ההיסטורית במינכן בתום השואה.

דלית  ידי  על  הועלתה  נוספת  ייחודית  דמות 

של  למפעלו  הרצאתה  את  שהקדישה  דננברג, 

ד”ר מרדכי-מרק דבורזצ’קי. דבורז’צקי, הרופא 

מווילנה, היה למקימה של הקתדרה הראשונה 

ללימודי השואה באוניברסיטת בר-אילן. בדבריו 

היה לפה למתעדים רבים: “את חיי הנתונים לי 

תיקון  וכשליחות...  כיעד  אראה  הא-ל  במתנת 

חצות של אחד השרידים”.

התפתחות  על  דיבר  גולדווסר  ישראל  הרב 

שהסתיימה  מאז  החרדי  בציבור  התיעוד 

הייחודיות  הדרכים  ועל  היום,  ועד  המלחמה 

“גנזך  על  סיפר  הרב  להנצחה.  בו  הקיימות 

ולזיכרון,  לתיעוד  ארכיון  המכיל  קידוש השם”, 

ומערכות  תערוכות  וראיונות,  תיעוד  מפעלי 

שיעורים בעזרת קטעי צפייה וקטעים קוליים.

את  להוציא  הספר  את  שכתבה  האיתן,  נעמי 

הסבתא מהבוידעם, ועומדת עם בעלה בראש 

בתהליך  משפחות  המלווים  אתרוג  אולפני 

העיון.  ימי  את  חתמה  זיכרונות,  סרטי  הפקת 

ידם,  על  שהופקו  סרטים  הדגימה  בהרצאתה 

כגון מסעה של משפחת לנצ’נר לפולין יחד עם 

וסיפורו של מנחם סנדובסקי  ז”ל,  נפתלי  סבא 

לפולין,  במסע  צה”ל  חיילי  את  המלווה  ז”ל, 

שהתעקש בגילו המופלג ללכת ברגליו, כי הם 

שהצילו את חייו בצעדות המוות. 

המושבים  רב.  קהל  השתתף  הקיץ  בכנס 

הקריאה  יומיים.  במשך  התקיימו  המרתקים 

גב' חנה גוטמן
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עדויות  מסמכים,  לחפש  הייתה  למשתתפים 

ואכן,  בבתים.  עדיין  הספון  אחר  חומר  וכל 

ללימודי  למרכז  הגיעו  האחרונים  בימים 

שבני  ומכתבים  מסמכים  תמונות,  השואה 

הזיכרון  למאגר  לצרפם  מעוניינים  המשפחה 

הלאומי של הדורות הבאים.

הראשי  הרב  בנוכחותו  כיבד  הכנס  את 

לישראל, הרב דוד לאו שליט”א, שהגיע לברך 

את המשתתפים.

בלהה  גב’  בחמ”ד,  היסטוריה  מפמ”רית 

הנעשית  הפעילות  את  סקרה  גליקסברג, 

הקשרים  ואת  השואה,  בנושא  חמ”ד  בתיכוני 

למרכז  חמ”ד  בין  המתקיימים  המשמעותיים 

המכללה,  מנהל  כץ,  פרופ’  השואה.  להוראת 

הדגיש את החשיבות ההולכת וגוברת של נושא 

השואה להעמקת הזהות היהודית בדורנו.

ברוכים 
הבאים

מר קובי בלייך, 
סמנכ"ל המשרד 
לאזרחים ותיקים, ביקר במרכז.

הפעילות  תחומי  את  להכיר  ביקש  בלייך  מר 

שמוקד  מיוחד  נושא  מהם.  והתרשם  השונים 

הניצולים.  עם  הקשרים  מארג  היה  בפגישה 

לפני  דלתו  ללימודי השואה פתח את  המרכז 

רצופים:  קשרים  עימם  ומקיים  הניצולים 

שילוב  ובמפגשים,  בהרצאות  השתתפות 

לגילאים  חינוכיות  ביוזמות  עדויותיהם 

פרויקטים  של  במרכזם  והימצאותם  השונים, 

את  היתר,  בין  נזכיר,  במרכז.  משמעותיים 

“זוכרים  הגלויות  פרויקט  את  העדות,  סרטי 

אתכם”, את הקמת מאגר העדויות של ניצולי 

השואה,  ללימודי  למרכז  שנמסרו  השואה 

השואה  ניצולי  עם  שלנו  הרציף  הקשר  את 

קורותיהם  את  ולספר  להופיע  שממשיכים 

באירועי המרכז, ועוד. 

    מר קובי בלייך בביקורו במרכז

 הרב הראשי לישראל,
הרב דוד לאו שליט"א, מברך את הקהל
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עם הפנים קדימה

קורסים 
לשנת 

תשע"ט

 << למען נספר
בימים אלו מסתיימת ההרשמה 

למחזור השלישי של הקורס לבנות 
הדור השני “למען נספר”.

 << הם הביטו קדימה
ניצולי השואה בבניין 

העם והמדינה

קורס ימי שני תשע”ט

סיפור  רק  אינו  השואה  ניצולי  של  סיפורם 

סיפורה  גם  הוא  השואה;  בתקופת  קורותיהם 

הקשיים  עם  התמודדות  תוך  לארץ  עלייה  של 

קליטה  של  סיפור  הוא  בכך;  הכרוכים  הרבים 

לצד  חדשה  משפחה  הקמת  של  והתערות, 

ושל  השואה  קורבנות  להנצחת  פעילה  עשייה 

לקיחת חלק בבניין הארץ ובהגנה עליה.

“הם הביטו קדימה” – סיפור של אמונה ובנייה, 

נפילה ותקומה, חלום והגשמה. 

את הקורס תפתח פרופ’ חנה יבלונקה בסיפורם 

לחיים  השבים  בישראל  השואה  ניצולי  של 

ההווה.  וקשיי  העבר  זיכרונות  עם  ומתמודדים 

הרצאתה  את  תייחד  פרבשטין  אסתר  הרבנית 

לסוגיות בשיבה לחיים דתיים לאחר השחרור.

שהפכו  ניצולים  של  המעניין  התהליך 

ומנציחים את השואה  להיסטוריונים, מתעדים 

יעמוד במרכזו של ביקור בבית לוחמי הגטאות, 

וד”ר  רוזנברג  מאשה  ירצו  שבו  במפגש  וכן 

גלית דננברג.

של  לחלקם  יוקדשו  האחרים  המפגשים 

הניצולים בהגנה על הארץ במלחמת העצמאות, 

ובתרומתם למערך הרפואה ולהתיישבות.
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באה  כיצד  בשאלה  תעסוק  ההרצאות  אחת 

מנהיגים  על  ביטוי השפעתה של השואה  לידי 

וחברי כנסת במדינת ישראל.

יועלו  ובספרות  באומנות  שיעסקו  במפגשים 

באו,  יוסף  בנותיו של  לדוגמה,  שונים.  נושאים 

על  מקורית  בדרך  תספרנה  שינדלר,  מניצולי 

תיערך  הישראלית;  לתרבות  אביהן  תרומת 

היכרות עם ספרות היידיש שנכתבה בארץ בידי 

עולים משארית הפליטה, ותועלה ההשתקפות 

המעניינת של השואה ביצירותיו של קישון.

16



המרכז ללימודי השואה  |

זכור את

אין לו 
להיסטוריון 

אלא מה 
שעיניו 
קוראות

ירושלים  במכללה  השואה  ללימודי  המרכז 

בלימוד  ודוגל  השואה  ובהוראת  בחקר  עוסק 

קורות השואה כפי שתועדו בזמן אמת.

של  המשותפת  וההצהרה  הפולני  החוק 

את  משקפים  אינם  ופולין  ישראל  ממשלות 

המקורות התיעודיים שנכתבו בזמן אמת, ואשר 

העמוקה  האנטישמיות  לתופעת  ביטוי  נתנו 

השואה  בעת  ולתוצאותיה  הפולני  העם  בקרב 

נביא כדוגמה את דבריו של הרב דוד  ואחריה. 

של  רשמי  רב  השואה  לאחר  ששימש  כהנא, 

בצבא  ראשי  צבאי  ורב  פולין  קהילות  שרידי 

פולין. דברים אלו, שפרסם גם בזמן התרחשותם, 

לא הוכחשו בשעתו על ידי הפולנים.

פולין 1946

של  חדשה  מהלומה  ראשנו  על  נחתה  “פתאם 

שוד, רצח והשמדה. יום יום הגיעו אלינו לווארשה, 

 ,6 טווארדה  ברחוב  הקהילות  ועד  מעון  אל 

יהודים  ותקיפת  רצח  על  מחרידות  ידיעות 

בכפרים,  ובעיירות,  בערים  ומשפחות  יחידים 

יהודים שהעזו לשוב לבתיהם ולתבוע משכניהם 

רק  שביקשו  או  רכושם,  השבת  את  הפולנים 

לשוב ולהתגורר בעיירה שהתגוררו בה עם פרוץ 

מלחמת העולם השניה” )“אחרי המבול”, עמ’ 59(. 

הרב, שאת תגובותיו פרסם בעיתונות הרשמית 

בלא שממשלת פולין הכחישה אותם אז, כתב:

“המצב הגיע לידי כך שכל דרכיה של פולין היו 

ליהודים בחזקת סכנה: הרוצחים היו מוציאים 

ממכוניות  נוסעות,  מרכבות  היהודים  את 

גוררים  מבתיהם,  גם   – תכופות  ומאוטובוסים, 

1946 יצאו מלודז’  אותם ליער והורגים. במרץ 

הפועל  של  צעירים  חברים  חמישה  במכונית 

המזרחי, ופניהם לקרקוב. ביער שליד פיטרקוב 

בהם...  וירו  מהמכונית  פולנים  אותם  הוציאו 

מהימן  מקור  על  המסתמכות  רשימותי  לפי 

בפולין  נרצחו  בווארשה,  הבטחון  במיניסטריון 

מ-400  למעלה  פולנים  בידי   1946 בשנת 

יהודים” )עמ’ 59(.

על  התופעות  את  לצמצם  ניסה  כהנא  הרב 

הקרדינל  הקתולית,  הכנסייה  לראש  פנייה  ידי 

רועים,  איגרת  לפרסם  הייתה  בקשתו  הלונד. 

הפוגרום  התרחש  ואז  סירב,  הקרדינל  אך 

הנורא בקילצה, שכמעט נחזה מראש. הייתה זו 

הסתערות פראית ואלימה של פולנים במקלות 

גם  ההמון.  של  לתרועותיו  ובעינויים,  ברזל 

האכזרי.  בפוגרום  פעילות  היו  צעירות  נשים 

הססמה הייתה:

“הגרמנים לא הספיקו לחסל אתכם, אבל אנחנו 

נשלים את המלאכה” )עמ’ 62(. 

שבו  מאמר  הפולנית  בעיתונות  פרסם  הוא 

והתרחשו  שחזרו  הפוגרומים  את  תיאר 

השנאה  תרבות  את  בפולין,  אחדות  בערים 
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נפלו  ששוב  היהודים  של  גורלם  ואת  והרצח, 

וזאת  על מזבח המולך האנטישמי צמא הדם, 

בפולין החופשית. 

את  לפרסם  כדי  דיו  אמיץ  היה  כהנא  הרב 

בתקווה  כן  עשה  הוא  אך  בגלוי,  הדברים 

המאמר  זה,  במקום  מסוים.  לשינוי  להביא 

נתקל בתגובה רוויית שנאה ובהאשמות בוטות 

כלפי היהודים.

לפנות  ניסה  לפולין  במסעו  הרצוג  הרב  גם 

לתקן  בבקשה  הפולני  בציבור  שונות  לשכבות 

ולמנוע  היהודים  נגד  הציבורית  האווירה  את 

ופגיעה בהם. הוא פנה לצמרת הפולנית,  רצח 

לראש הממשלה, לשר החוץ ולמחלקה לענייני 

יהודים. אך גם קריאתו לא נשמעה.

הרב כהנא כתב:

“עובדה מעציבה היא, כי העם הפולני בהמוניו 

ליהודי.  ביולוגית,  כמעט  אטומה,  שנאה  חדור 

זו אמת מרה, למרבה הצער ]...[ יהודים תרמו 

ומה  קרבנות.  גם  לה  נתנו  אותה,  בנו  לפולין, 

הדרכים  בכל  לביתם?  שבים  כשהם  קורה 

ברכבת,  יהודי  וכשנוסע  כדור.  ליהודי  אורב 

את  יעצרו  לא  האם  הרף:  בלי  לחשוש  עליו 

הרכבת? האם לא יגררוהו ברגליו מהקרון וסוף 

פסוק?” )עמ’ 84(.

שלא  פולנים  מאותם  התעלם  לא  כהנא  הרב 

נהגו בדרך זו, אך ציין כי מספרם ומעמדם אינם 

משמעותיים בחברה הפולנית, ובאומץ שאל: 

באחד  זו  ממחלתו  הפולני  העם  יחלים  “האם 

הימים? האם יתפכח באחד הימים העם הפולני 

משכרותו?” )שם(.

פרבשטין,  אסתר  הרבנית  וכתיבה:  )עריכה 

כחלק מתגובה לחוק הפולני(.
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עת לזכור

הורים 
מרחוק – 
מכתבים 

כצוואה

 ריאיון עם גב’
חנה גוטמן

 “עשיתם דבר גדול,

הקמתם מצבה להוריי!” 

הבטתי מופתעת באישה הנעימה וחדת המבע 

המפגש  משמעות  את  לעכל  והתחלתי  שמולי 

בפרספקטיבה  הקיץ,  בכנס  יחד,  שחווינו 

עמוקה יותר.

חנה גוטמן לבית אשווגה קיבלה את פניי בבית 

ציורי עתיק בשכונת רחביה בירושלים. זה היה 

ללימודי  המרכז  של  בכנס  להופעתה  המשך 

אחת  את  חנה  הציגה  שבו  במכללה,  השואה 

הורים  של  להתמודדותם  המרגשות  העדויות 

בתקופת המלחמה.

ילדי משפחת אשווגה  חנה היא אחת מחמשת 

פרוץ  לפני  גרמניה  את  לעזוב  שהצליחו 

וברטה,  יוסף  הוריה,  ניצלו.  וכך  המלחמה, 

מגרמניה  להגר  האפשריות  הדרכים  בכל  ניסו 

הם  בידם.  עלה  לא  אך  ילדיהם,  עם  ולהתאחד 

 ,1941 נובמבר  חודש  בסוף  למזרח  נשלחו 

ונרצחו בפורט התשיעי ליד קובנה.

נתן  הצעיר  ואחיה  יהודית  אחותה  חנה, 

ילדים,  משלוחי  במסגרת  לשוויץ  הגיעו 

לילדים  במוסד  ונקלטו  ה”קינדרטרנספורט”, 

בכפר היידן ליד סנט. גאלן. שני אחיה הגדולים 

לפני  לארץ  הגיעו  ושלמה,  שמעון  חנה,  של 

הקשר  את  הנוער.  עליית  במסגרת  המלחמה 

ההורים באמצעות מכתבים  ילדיהם שמרו  עם 

שנשלחו מדי שבוע בשבוע, במשך כמעט שלוש 

יומיים   ,1941 1939 עד נובמבר  שנים )מינואר 

לפני גירושם למזרח(.

על  שמרו  ההורים  כי  מגלה  במכתבים  עיון 

ילדיהם  עם  חם  קשר  ועל  ההורית  סמכותם 

מחדירים  הם  המכתבים  דרך  מרחוק.  גם 

בילדים אמונה, ביטחון ותקווה, מלמדים אותם 

הילדים,  של  בחוויות  משתתפים  הלכה,  פרקי 

שולחים ברכות ואיחולים לימי ההולדת של כל 

שלום  דרישות  להם  שולחים  מהילדים,  אחד 

לכתוב  בלי  זאת  וכל  ומהקרובים,  מהחברים 

מיום  קשה  שנעשה  הם  מצבם  על  מאומה 

ליום. המכתבים הללו נשתמרו בידי המשפחה 

עשרות בשנים עד אשר החליטה חנה לתרגמם, 

)מכתבי  לאור  אותם  הוציאה  והמשפחה 

אשווגה, בשני כרכים(.

בכנס הקיץ האחרון של המרכז ללימודי השואה 

נחשפנו למעט מתוך מאות המכתבים ששלחו 

תיארה  חנה  ובארץ.  בשוויץ  לילדיהם  ההורים 

מכתבים  של  ההשפעה  הייתה  גדולה  כמה  עד 

אלה על שנות ההתבגרות שלה ושל אחיה.

בביתה,  כאמור  נערך  חנה  עם  הריאיון 

בקורותיה  בו  והתמקדנו  הכנס,  לאחר  כשבוע 

לאחר השואה.
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ש. עלייתך לארץ הגשימה את 

שאיפתך ובמידה מסוימת גם 

את שאיפת הורייך, שלא זכו 

להגשימה. מתי ובאיזו מסגרת 

הגעת ארצה?

במאי  וב-9  במאי,  ב-8  הסתיימה  “המלחמה 

הגעתי לאנגלברג בשוויץ. זה היה מחנה הכשרה 

ישראל(  אגודת  )פועלי  פא”י  של  לעלייה 

הייתה  זו  גיטלר. בהכשרה  חיים  בראשותו של 

קבוצה גדולה של נערים ונערות פליטי שואה”.

חנה זוכרת את התקופה שבה שהתה באנגלברג 

זאת,  עם  בצעירותה.  ביותר  היפה  כתקופה 

הם  מכול.  חזקים  היו  ישראל  לארץ  הגעגועים 

באו לידי ביטוי גם בהמנון של ההכשרה, שכמה 

שורות ממנו היא זוכרת עד היום:

אני נוסע הביתה איך פאהר אהיים  

יהודי נולדתי א ייד בין איך געבוירן 

בין יהודים אהיה/אמצא ביי יידן וועלעך זיין 

אני נוסע הביתה איך פאהר אהיים 

הייתי  ספורים.  חודשים  באנגלברג  “שהיתי 

לארץ  הראשון  המשלוח  עם  להגיע  אמורה 

ישראל, אך ויתרתי על מקומי לטובת משפחה 

אחרת, וכך בד’ בתשרי תש”ו עליתי ארצה.

יום  את  זה  ביום  רואה  אני  מסוימת  מבחינה 

ההולדת שלי”.

ש. הגעת ארצה בגיל 19, לבדך, 

ללא הורים, ללא בית. איך למרות 

כל זאת הצלחת לבנות חיים 

חדשים ומלאים בארץ? 

היה  הגדול  אחי  בארץ.  משפחה  לי  “הייתה 

בבריגדה  היה  הצעיר  צבי,  טירת  בקיבוץ 

)במסגרת הבריגדה היה הוא הראשון שהתוודע 

לגורלם של ההורים(. למרבה הנס, דודי שלמה 

אדלר, אחיה של אמי, הגיע לארץ עם משפחתו 

בתחילת המלחמה. תקופה קצרה גרתי בביתם 

לציין  עליי  עבודה.  חיפשתי  ומיד  בירושלים, 

שגם בשוויץ כבר עבדתי אצל משפחה יהודית 

ולעיתים  נכדיהם  על  שמרתי  גיהצתי,  בציריך, 

כבוגרות,  ואחותי,  שאני  כיוון  בישלתי,  גם 

נשלחנו על ידי המוסד שבו שהינו לעבוד בחוץ.

מוצא’.  ילדים  ב’משק  לעבוד  הגעתי  בארץ 

עליית  במסגרת  מזרחי  נשי  של  מוסד  היה  זה 

הנוער. הייתה שם קבוצה גדולה של ילדי טהרן, 

לאם  הרבה  עזרתי  ב-1943.  ארצה  שהגיעו 

הבית, גב’ גודלבסקי, בניהול ביתה וגידול ילדיה, 

שכן היא הייתה עסוקה מאוד בילדי המוסד”.

ושלמה  גוטמן  חנה  שומרים  היום  )עד 

ביניהם.  חם  קשר  על  הבנים,  אחד  גודלבסקי, 

בשיחה עימי התבטא שלמה שחנה היא “האימא 

השנייה” שלו(.

משפחתיות,  בתמונות  גדוש  חנה  של  ביתה 

חמים  רגעים  ומפגשים.  אירועים  ממגוון 

שמעניקים לחייה נחת ושמחה.

ש. ספרי על הקמת המשפחה 

היפה הזאת.

צעיר,  בחור  הגיע  במוצא’  הילדים  “ל’משק 

התארסנו  הכרנו,  שם  נגרות.  תיקוני  לצורך 

מלחמת  של  בעיצומה  תש”ח,  א’  ובאדר 

השחרור, נישאנו. בעלי, אלחנן גוטמן ז”ל, יליד 

בהיותו  עוד  הנגרות  למד את מלאכת  גרמניה, 

נער צעיר, יתום מאב. הוא הגיע ארצה בעלייה 

ב’, באונייה ‘דורה’, שבועיים לפני פרוץ מלחמת 

העולם השנייה. דודתי, גב’ אדלר, וגיסתי, אחות 
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בעלי, ליוו אותנו לחופה. הוריי לא זכו ללוותנו, 

וגם לא לרוות נחת מדור ההמשך המבורך של 

את  שהצילה  היא  הגדולה  זכותם  אבל  בניהם, 

בעלי  שנינו,  דשמיא.  סיעתא  בהרבה  ילדיהם 

ואני, הגענו ארצה ללא הורים והקמנו את ביתנו 

ללא תמיכתם, אך בוודאי בהשראתם”.

ש. נחזור ל”מכתבי אשווגה”. את, 

חנה, תרגמת מאות מכתבים של 

הורייך מגרמנית לעברית. היית 

נערה צעירה מאוד כאשר עזבת 

את בית הורייך, את הלימודים 

הסדירים וכו’. מלאכת תרגום 

דורשת שליטה בשתי השפות. 

מניין לך השליטה בשפה 

הגרמנית?

עשרה  שתים  גיל  עד  הוריי,  בבית  “כשהייתי 

לא  בגרמנית.  רבים  ספרים  קראתי  וחצי, 

עזרתי הרבה בבית – הייתי חברה של הספרים. 

בי סלידה מהשפה הגרמנית.  המלחמה עוררה 

את  בעברית.  לו  עניתי  גרמנית  דיבר  כשבעלי 

ילדיי לא לימדתי גרמנית. את השפה העברית, 

בשוויץ,  למדתי  העברי,  הדקדוק  את  ובעיקר 

ואפילו התכתבתי עם אחי בעברית.

רצח  לאחר  המכתבים,  את  לתרגם  ההחלטה 

הי”ד  שטרית  )סלעית  מחבלים  בידי  נכדתי 

הבקעה(,  בכביש  תשס”ב  בשנת  נרצחה 

מאות  הגרמנית.  לשפה  אותי  שהחזירה  היא 

ארון  של  האחורי  בחלקו  שנשמרו  המכתבים 

הספרים בביתנו תורגמו על ידי ונערכו על ידי 

שני בניי”.

הקשה  התחושה  את  לנתב  החליטה  חנה 

באמצעות  חיובית.  לעשייה  האסון  בעקבות 

הדור  של  מעמיקה  היכרות  נוצרה  המכתבים 

בין ענפי המשפחה  וחיבור  הצעיר עם אבותיו, 

לשורשיהם האיתנים.

“בכנס הקיץ שערכתם נתתם ביטוי לגודל רוחם 

ולחזק  לעודד  להדריך,  שהמשיכו  הוריי,  של 

אותנו באמונה כמעט עד ליומם האחרון. אין יום 

שאני לא נזכרת במכתבים, שהם צוואה עבורי”.

פרק  בעזרתך,  שלמדנו,  על  חנה,  לך,  תודה 

בקשרים בין הורים לילדיהם, קשר שגם המרחק 

לא יכול לו, שחידדת לנו את ההכרה בחשיבות 

אותנו  ושזיכית  הדורות,  בין  חיבור  יצירת  של 

לקחת חלק בהקמת מצבה להורייך.

ראיינה וכתבה 

שרה קפלן

חנה גוטמן וצאצאיה
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תזכור את

יום הכיפורים 
באושוויץ 

בזיכרונותיו של שלמה )סול( 
טייכמאן ז”ל

יום  של  להתקרבותו  מאד  מודע  הייתי 

הקדוש  ביום  לצום  והתכוונתי  הכיפורים 

ביותר הזה. מי יחיה ומי ימות?

גם הנאצים היו מודעים להתקרבות התאריך 

הייתה  עבורם  הכיפורים.  יום  של  ולחשיבותו 

זו הזדמנות נוספת לענות יהודים...

ובני דודנו סירבנו לשבור את  אחי סטיב, אני 

בקרב  בעקשנות  נלחמנו  הכיפורים.  יום  צום 

כשגווענו  אפילו  כן,  היהודיות.  נשמותינו  על 

ברעב סירבנו ללעוס את פיסות הלחם הקשה. 

סיום צום יום הכיפורים חיזק אותנו בסופו של 

עניין, אפשר לנו לשאת את העינויים שהוטלו 

זעקו  כשגופותינו  גם  הגרמנים.  ידי  על  עלינו 

יום  באותו  נשמותינו  את  להזין  בחרנו  למזון, 

כיפורים קדוש ונורא. והחלק הטוב ביותר של 

ההתקוממות שלנו – ההתקוממות הרוחנית – 

ידעו  השחורים  ליבותיהם  בתוך  שעמוק  היה 

הגרמנים שבקרב הזה הם הובסו.

זהו   – יאומן  הבלתי  נוכח  אל  להאמין 

ניצחון עצום.

ולמרות שהיינו עבדים, הפך אותנו הצום ביום 

הכיפורים לבני חורין.

בערב  לעולמו  הלך  טייכמאן  )סול(  שלמה  ר’ 

ר”ח אלול תשע”ח. האלפים שליוו אותו בדרכו 

האחרונה ייצגו את המגוון הרחב של עם ישראל 

בדורנו: חסידים ובני ישיבות, ציבור דתי-לאומי 

אוזן  ומצא  ציבור  בצורכי  שעוסק  מי  וכל  רחב 

קשבת אצל שלמה.

בלוס  באושוויץ,  בהונגריה,   – חייו  תחנות  בכל 

ממונקץ’,  שורשי  נער  אותו  נשאר   – אנג’לס 

שנשא את עולו של כל מי שזקוק לעזרה, אוהב 

כל אחד מישראל ואוהב עם ישראל.

במרכז  לארחו  זכינו  בארץ  האחרון  בביקורו 

האופק  רחב  מבטו  במכללה.  השואה  ללימודי 

הגדולה  המשמעות  השואה,  הנצחת  על 

והאתגרים החדשים  זה בחייו,  לנושא  שהייתה 

שביקש לממש – הרשימו את הצוות מאוד.

תנחומינו לאשתו היקרה, ידידתנו רותי, שעמדה 

מאחורי כל פעילותו בהערצה ובמסירות.

וכן לבניו דובי ואלן ולבתו אהובה – ממשיכי דרכו.

סול ורותי טייכמאן עם נציגות צוות המרכז ללימודי 
השואה, סוכות תשע”ח
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חידון מורשת השואה

אם יש לי חובה ממשית בשלב הזה בחיי, הרי זה 

לכתוב, לרשום, להנציח, ובינתיים אני גם מעכלת. 

אני כותבת את פרקי החיים תוך כדי חווייתם.

כך כתבה אתי הילסום, נערה מהולנד, ביומנה.

אתי הייתה אחת מצעירים רבים שבחרו לרשום 

את אשר על ליבם ברשימות רצופות בתקופה 

הנוראה ביותר בהיסטוריה האנושית. 

מוקדש  תשע”ט  השואה  מורשת  חידון 

ונערות  נערים  בידי  בשואה  שנכתבו  ליומנים 

בשנות נעוריהם.

לצורך החידון נכתב ספר מיוחד המביא קטעים 

ונערות.  נערים  עשר  שלושה  של  מיומניהם 

צעירים  של  עולמם  את  מבטאים  אלו  יומנים 

הם  זאת  חרף  פריחתם.  את  גדע  גדול  ששבר 

ניהלו מאבק מרשים על הישרדותם ועל רוחם, 

כדי שלא תיכנע ולא ישלוט בה הייאוש. הם מצאו 

בתנועות  בידידות,  בספרים,  בלימודים,  נוחם 

רוחני  עולם  קיימו  הם  מצבם  ולמרות  הנוער, 

בה’,  ולביטחון  לאמונה  גדול  מקום  בו  שהיה 

לשאלות ערכיות ומוסריות ולתוכניות לעתיד.

משמעותי  תוכן  מעניק  השואה  מורשת  חידון 

הרביעית  זו הפעם  הוא מתקיים  ליום השואה. 

וקהל  בחמ”ד,  העל-יסודי  החינוך  עם  בשיתוף 

המשתתפים בו הולך ומתרחב. 

החידון  קודמות,  בשנים  שנקבע  הנוהל  פי  על 

יתקיים בשלבים אחדים. השלב האחרון יעמוד 

במרכזו של יום השואה תשע”ט.

במידעון  החידון  התפתחות  אחר  לעקוב  ניתן 

הבא שלנו ובאתר החידון:

/http://moreshethashoah.michlalah.edu 

מתוך ספר חידון מורשת השואה: ‘יומני מה יהא 
עליו?!’:

 מיומנה של
רות’קה ליבליך

רות ליבליך נולדה בפולין בשנת 1926, נספתה 

באושוויץ בסוף שנת 1943.

באנדריחוב  בגטו  בהיותם  יומן  כתבה  רות 

לאושוויץ העבירה את  לפני שגורשו  שבפולין. 

של  דודיה  פולני.  מכר  בידי  למשמרת  היומן 

)פרבר(,  רניה  וִבתם  רינגר,  משפחת  רותקה, 

בפרוץ  ברחו  לשם  המועצות,  בברית  שרדו 

המלחמה. הם שבו לעירם וקיבלו את היומן מידי 

הפולני. רוב היומן שרד, ויחד איתו נשתמרו גם 

למשמרת.  רותקה  שמסרה  אחדים  מכתבים 

היומן עשה דרך ארוכה עם משפחת רינגר עד 
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תם, שמרה עליו כעל  שהגיעו לארץ, אך רניה, בִ

בבת עינה וסיפרה: “רותקה הייתה בשבילי לא 

רק בת דודה – האימהות היו אחיות – אלא היא 

בת  הייתה  היא  ביותר.  הטובה  חברתי  הייתה 

גילי, למדנו ביחד, שיחקנו ביחד... בבית הספר 

ישבנו זו ליד זו. ובכלל, רותקה הייתה בשבילי 

יותר מחברה ובת דודה – אחות, ממש. מעולם 

לא נפרדנו...”.

בהגיעה ארצה נמסר היומן למשמרת בארכיון 

השואה  ניצולת  הסופרת  הגטאות.  לוחמי  בית 

אותו  והעבירה  אותו,  מצאה  בירנבאום  הלנה 

לידי יהושע איבשיץ ורעייתו חנה, שניהם ניצולי 

קראו  הם  השואה.  על  ספרים  ועורכי  השואה 

חמישים  במשך  ליד  מיד  שעבר  היד,  כתב  את 

שנה, מצאו שהוא יומן יקר ערך, והוציאו אותו 

לאור כחלק מסדרת הספרים “האשה בשואה”.

בית-הכנסת. התפללנו את קיימנו על העגלה בנסיעות, תוך פחד מפני הפצצות הנופלות והדליקות המשתוללות מסביב... בפעם השנייה ערכנו “ראש השנה” )תש”ב( היה וחלף. זו לנו הפעם השלישית ברצף שאנו מקיימים אותו תחת הכיבוש הגרמני: את הראשון 28 בספטמבר 1941 של  השרופים  מול האודים  והאהוב,  שלנו, הקדוש  בית-הכנסת  שריפת  לאחר  יותר. בין קרשים עירומים וכסאות ושולחנות שהוכנו בחיפזון רב. קולות גדושים בבקשות. תוך התייפחויות התעופפו בחלל התפילות היפות שלנו, שאין דומה להן, באולמי בית-המרזח. וכעת, בפעם השלישית... בבית-החרושת )לפחות של יהודי(, באנדריחוב  ומביעות תקוה... המתחננות ומתפללות על עתיד טוב  רוויות תחנונים  לקול שפת המלים העבריות המופלאות והעצובות,  לשלימות אחת,  יתמזגו כל התפילות  שלנו... מתי סוף-סוף  לתחיה העבר  של השופר קם  בהשפעת קולו 
המולדת שלנו? מתי נהיה כבר כולנו ביחד בארץ?

קטעים מן היומן 

31 באוגוסט 1941

אני לוהטת כולי באש פנימית. האש פרצה בתוכי כלבה שחורה וחמה, באדמומיות על לחיי. לבי מפרפר וקופץ מרוב 

שמחה: כמה טוב שאני יהודיה! ...

מאיה זו... את כל האהבה היא מחדירה בקרב הנוער והילד היהודי. רוחה היהודי והלאומי חזק... מרומם את כולנו... 

היא יודעת הכל ומסוגלת לבצע הכל. כל-כך הרבה רגישות, אהבה ורגש לאומי היא שתלה בתוכי.

למרות המוני הדגלים עם צלבי-הקרס המתנוססים וממלאים את חלל העיירה ואפילו על ביתנו. למרות גירוש היהודים 

בעיירה, הצפוי להתבצע מחר, הנה לקראת ההצגה שערכה מאיה בקהילה היהודית... כל הלבבות שלנו עלזו ושמחו 

מרוב נחת )כך נדמה לי(, כאשר ראו את ילדי היהודים בארץ ישראל במחזה “המתעוררים”, ושירת “התקווה” שהושמעה 

בקול אדיר שכזה וברגש רב, עד שרוחי התעוררה בקרבי, כי יהודים הם אחים... יש להם אותן התכונות ואותה מטרה, 

השאיפה לחירות ול”ארץ”!

זו ה”ארץ” האהובה, החלומית... המקודשת בדם בניה... האם היא תפתח את שערי הגן-עדן שלה גם לפנינו, בשבילי? 

התשמיע באזנינו את שאון מי הירדן והמיית גלי הכנרת? האם נזכה שבפינו עוד תצלצל מנגינת הדיבור העברי האהוב 

והיפה? התראה אותנו אי-פעם השמש הארץ-ישראלית, בשדה או בפרדס? האם יתגשמו חלומותינו היפים? ...

מתוך ספר החידון
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בשבילי הזיכרון

החינוך  מערכת 

ישראל  מדינת  של 

ילדים  לחנך  שוקדת 

החל מן הגיל הצעיר 

של  מורשתו  על 

ההיסטוריה,  העם, 

התרבות ובתוכה החגים, המועדים וימי הזיכרון, 

כחלק בלתי נפרד מההוויה החינוכית והערכית. 

נדבך  מהווה  השואה  בנושא  החינוכי  העיסוק 

השואה,  הוראת  מורכבות  בשל  זה.  בתהליך 

אנשי חינוך מתחבטים בשאלה כיצד להתמודד 

המציאות  השונים.  בגילאים  הנושא  עם 

הישראלית מפגישה את הילד כבר מגיל צעיר 

על  מבוקר,  בלתי  ולעיתים  חלקי,  מידע  עם 

אותו  מובילה  הילד  של  סקרנותו  השואה. 

לעיתים למקורות מידע שעלולים להעצים את 

פחדיו, לפרוׂש בפניו תמונה קטסטרופלית של 

מושגים  עולם  בתודעתו  ולצקת  מוחלט  רוע 

שגוי וסטראוטיפי מפחיד ומאיים אף יותר. 

לקראת שנת הלימודים תשע”ט הצטרף המרכז 

בנושא  חינוכית  לתוכנית  השואה  ללימודי 

יד  עם  בשיתוף  החינוך  משרד  של  השואה 

לימודית  תוכנית  זוהי  הזיכרון”.  “בשבילי  ושם: 

השונים  בגילאים  בישראל  השואה  להוראת 

בכל  השואה  לימודי  את  להסדיר  שמטרתה 

שכבות הגיל, לבסס הוראה של תכנים ומושגים 

אנושיים  לערכים  ולחנך  ספירלי  באופן 

ולאומיים הקשורים לנושא. צוות מורים מטעם 

הספר  לבתי  יצא  השואה  ללימודי  המרכז 

להעביר השתלמויות בחדרי המורים. 

פרק  של  מבוקר  לימוד  מאפשרת  התוכנית 

על  אותו,  המלווים  היסוד  ומושגי  השואה 

בסיס ההנחה שחשיפה מותאמת על ידי דמות 

משמעותית בעלת קשר רציף עם התלמיד יכולה 

לסייע בהימנעות מטראומה והשלכה לא נכונה 

הצעיר: בגיל  בנושא  המרכזיים  המושגים   של 

זאת  לעשות  אך  לדעת,  לילדים  לתת  “יש 

על פי דרכם".

חפצים מהלבהמרכז ללימודי שואה במכללה ירושלים

השואה  בנושא  לימודית  ערכה 

לתלמידי כתות א' -  ד' המציעה 

למידה פעילה מתוך חווית הלב, 

אמפתיה ויצירתיות.

המרכז ללימודי שואה במכללה ירושלים

חפצים מהלב

השואה  בנושא  לימודית  ערכה 
המציעה  א',  כתות  לתלמידי 
למידה פעילה מתוך חווית הלב, 

אמפתיה ויצירתיות.

מדריך למורה

 ערכת לימוד לבתי הספר היסודיים 
שתוצג במסגרת התוכנית.
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לזכור אותם

סיפורה של 
תמונה

לסמל  הפכה  זו  תמונה 

שואה  ניצולי  של  לגורלם 

והיא  בבריטים,  ולמאבקם  לקפריסין  שגורשו 

התמונה  בחזית  שונים.  במוזאונים  גם  מוצגת 

בולטות שתי דמויות של נשים שפניהן מביעות 

לאחרונה,  רק  זעם.  גם  ואולי  עמוק,  כאב 

נחשפנו  משפחתן,  עם  היכרות  בעקבות 

לסיפורה של התמונה.

פריוועס  הדסה  היא  האם,  הבוגרת,  האישה 

ז”ל, והנערה שלצידה היא בתה, חיה רוזבאום-

הבן  ההורים,   – המשפחה  בני  ז”ל.  פריוועס 

)נולדה  חיה  והבת  ב-1923(  )נולד  יוסלה 

הקהילות  אחת  בסוסנוביץ,  גרו   – ב-1925( 

החשובות בפולין. הם עברו את תקופת עבודת 

חרושת  לבית  מגויסת  כשחיה  בעירם,  הכפייה 

ומשם  לגטו  גורשו  הגרמני,  לצבא  לבגדים 

עוד.  ראו  לא  יוסלה  ואת  האב  את  לאושוויץ. 

באושוויץ נשלחו האם הדסה ובתה חיה לצריפי 

הנשים והעלימו את קרבתן, שכן הגרמנים מנעו 

אפשרות של שהיית אם ובת יחד במחנה, ואכן 

תושייה  גילתה  האם  נדירה.  תופעה  הייתה  זו 

ולא פעם הצילה כמה אנשים  נדיר,  לב  ואומץ 

חיה  של  הראשונה  שאלתה  בתה.  את  ובתוכם 

אפשר  עכשיו  “האם  הייתה:  השחרור  לאחר 

כבר לקרוא לך אמא?”.

גם לאחר השואה נדדו שתיהן בריכוזים אחדים 

של ניצולי השואה, עד שזכו להצטרף לספינת 

בארץ  ב.  עלייה  שארגנה  ‘פלמ”ח’  המעפילים 

חיה  ובתה  מחדש,  ביתה  את  הדסה  בנתה 

הקימה משפחה לתפארת, משפחה של אמונה, 

נתינה ועשייה. ילדיה הקדישו לזכרה את ספר 

עליו”,  יהא  מה  “יומני  השואה  מורשת  חידון 

שחובר לרגל אירוע זה.

חיה כתבה על התמונה: “התמונה צולמה אחרי 

יומיים של מלחמה באמצעות אבנים וקופסאות 

נגד הצבא האנגלי החזק. שרנו שירת התקווה 

תשושים,  ואנחנו  התורן,  על  הפסקה  בלי 

לאוניית  ומועברים  כועסים,  חלשים,  עייפים, 

צילם כנראה  המלחמה האנגלית. את התמונה 

עיתונאי שמצא לנכון להנציח ולהראות אותנו 

ואני,  אמי  נראים  בתמונה  לעולם.  כאבנו  ואת 

וחברנו שלמה וולף”.

הדסה ובתה חיה מועברות לספינה הבריטית
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צוות המרכז ללימודי השואה מאחל לך
שנה טובה

כתיבה וחתימה טובה
צמיחה ושמחה

שנה טובה
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פתח דבר
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