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ידידים יקרים !
חגי תשרי חולפים ושובלם משאיר תחושת ציפייה,
רעננות וחידוש.
בשנה זו ,כפי שכבר ציינו בגיליון הקודם ,ימלאו עשרים
שנות קיום למכון.
נמצאים אנו ב"ה בתנופה של חידושים וחידוד מטרות
בעשייה היום-יומית והמערכתית.
כיום מרחפת המודעות כי מקומו של שם עולם הינו
משמעותי ובעל נוכחות והשפעה רבה במרחב הציבורי.
הקול היוצא מהמכון מביא עמו אמירות ברורות ובעלות
משמעות ותפיסה רעיונית חדשה.
אתם ,הציבור שמכיר ומלווה את המכון ואשר בקי
בעולם התוכן והמשמעות אשר שם עולם מאיר דרכם
את נרטיב השואה .אתם גם אלו המודעים לעוצמה
שבנרטיב ובתובנות הנטועות בו .לכם ממילא ברורה
הנחיצות והחובה לשמוע את הקול הזה ,אך לדאבונינו
עדיין יש לעשות רבות כדי להביאו לעוד ועוד קהלים.
אי לכך בשנה משמעותית שכזו לקיום המכון ,שמים אנו

"פקחתי את עיני היום
אל עולם מופלא שסובב אותי
אחד מאין סוף בני אדם
חיות ,עצים ,פרחים ושמים...
זה בין הצלילים,
בין המילים ומעל הכוכבים
וגם נמצא קרוב אלי עמוק בלב
קורא לי אליו ,לבחור בחיים
לא לשכוח ,לא להסתיר
כך שלפני שהשמש תשקע
אולי אור חדש יאיר
אולי עוד נשנה  "...
(בין הצלילים /יונתן רזאל)

הרב צבי ויינרב נשיא אגודת הידידים ארה"ב

מכון שם עולם  -לחינוך לתיעוד ולמחקר
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שנה חדשה החלה ,קוראת לנו לבחור
בחיים משמעותיים ,לא לשכוח ,לא
להסתיר ,כדברי השיר.
כל אחד באשר הוא ייתן משמעות
לשנה חדשה זו בחייו שתהיה שונה
במשהו מהשנה שחלפה,
שיהיה בה קמצוץ של זיכרון,
שנה גלויה ולא נסתרת.

כמטרה להביא את כלל המסרים ,הידע והתובנה ,לציבור
רחב עוד יותר בארץ ובעולם .אופי פעילתנו בשנה זו
יבוא לידי ביטוי באפיקים וכלים חדשים ,אותם החלטנו
לאמץ בחום לחיקנו ודרכם להנגיש את דרכנו ואת
תפיסתנו הרעיונית באופן קליט ,מגוון ובעל רוחב יריעה.
אנו משוכנעים שפעילות זו ויוזמות חדשות עליהם
תשמעו בעתיד המיידי ,ימצאו בכם כמי שמכירים
ומעודדים את נחיצותם ,שותפים של ממש .כשותפים
נשאף שתחושו שהשינוי והמינוף הוא בשר מבשרכם.
כשאלו פני הדברים ,חפצים אנו לשמוע את עמדותכם,
מחשבותיכם וגם הרגשותיכם ,במידה ויהיו .נוכל
להביאם לדיון ולליבון על הבמה המכובדת של כתב
זה .אי לכך ,אי"ה מהמידעון הבא נשמור טור לתגובות,
מחשבות ותובנות הבאות מכם וזכות תהיה לנו להופכם
לשיח ציבור נרחב יותר.

שנה בה נדע לנתב את חיינו לחיים
בעלי משמעות ,שנצליח לחיות את
ההווה ,להתחבר ולזכור את העבר
ולחלום ולהאמין שאפשר לשנות את
העתיד.
במידעון זה אנו מביאים בפניכם
חלון הצצה לחלק מפעילויות המכון
המיישמים את השילוב של חיי עבר,
הווה ועתיד ביחד עם רצון לחיות חיים
בעלי משמעות ,לשמר את הזיכרון
היהודי ולתת דרור לחלומות ומיזמים
המבטאים חזון זה.
מתפרסם במידעון זה מאמר שכתבה
מיכל גלטר העוסק בנושא ״השיקום
הדתי והחסידי במחנות העקורים״ ובו
היא משקפת מציאות של ניצולים,
שהחליטו ליזום שינוי באורח חייהם
ולחזור לחיות חיים דתיים ,כדי לבנות
את הזהות האישית המחודשת אחרי
המשבר.
במדור ״אשר לא יכרת״ ,אנו נחשפים
למקומות חדשים במסגרת קורס
מדריכים לאוקראינה אליו נסענו

| הרב
אברהם קריגר
ראש המכון

ברכת שנה של הצלחה ושגשוג,
בריאות ושמחה,
הרב אברהם קריגר

מטעם המכון .סיירנו בין שבילי
הזיכרון של יהודי אוקראינה לבין ערש
החסידות בשילוב אנשי רוח שהשפיעו
רבות על התרבות היהודית בכלל ועל
הישראלית בפרט.
במדור ״ראיון בשניים״ הבאנו הפעם,
בשינוי מכל הפעמים הקודמות ,ראיון
עם פנינה גולומב ,ניצולת שואה,
שסיפרה את סיפור הישרדותה השזור
באמונה ובכוחות נפש רבים וזו
הזדמנות של במה נוספת דרכה נוכל
להנציח ולזכור את שורדי השואה
הבודדים שעוד חיים בינינו.

"..אבל הדרך התפתלה
כשקול אחר פתאום התגלה
כשדם צועק מן האדמה
אחים אוטמים אוזניים...
...אבל אני מלא תקוה
אדם הרי בצלם נברא"
שתהיה לנו שנת תקוה ,אמונה
וכן תהא שנת עין טובה,
אורית חרמון

| אורית חרמון
עורכת
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תחדש ומהמתרחש

חדשותשם עולם
1
נושא הנרטיב הפולני בזיכרון
השואה עמד במרכז יום העיון
למדריכי פולין שהתקיים באסרו
חג שבועות במכון שם עולם.
הרצאתו של ד"ר ויטולד מדיטובסקי עסקה
ביחסי יהודים פולנים במאה העשרים דרך
הכתיבה ההיסטורית בפולין .בהמשך ,העביר
הרב קריגר הרצאה בה הצביע על אתרים
שונים בפולין העוברים שינויים והדבר מחייב
התייחסות מחודשת .הרצאתו של העיתונאי,
עופר אדרת ,עסקה בחוק הפולני מנקודת
ראות עיתונאית.

2
לקראת אירועי יום הניצחון על
גרמניה הנאצית בחודש מאי
השנה ,יזם המכון עם יו"ר השדולה למען

4

3
כשבעים מורים מרחבי הארץ
השתתפו הקיץ בארבעה ימי
השתלמות לקראת המסע לפולין.
הם קיבלו כלים חשובים שיעזרו להם במהלך
המסע עם תלמידיהם .ההשתלמות נערכה
בשיתוף המנהל לחינוך התיישבותי ונחלה
הצלחה גדולה .המשתתפים הדגישו את
ייחודיותה של השתלמות זו בהביאה רוח
חדשה של לימוד והנחלת זיכרון השואה.

4
הסכם שיתוף הפעולה בין
מכון שם עולם לאוניברסיטה
ההומניסטית במוסקבה ולמרכז
להוראת השואה ברוסיה ,בראשו
עומד פרופ' איליה אלטמן ,ממשיך להניב
פירות .לבד מתכנית הדוקטורנטים שנערכה

התערוכה מוצגת במקומות רבים בעולם,
וביניהם בכנסת .כמו כן ,גרסה עברית של
התערוכה הושקה במרכז תרבות רוסיה בתל
אביב .ד"ר מוטי שלם ייצג את המכון באירועים
שהתקיימו בכנסת ובמרכז התרבות הרוסית
בתל אביב.

יצדד בו אך הרב לא נעתר והיווה קול ערכי
ומוסרי מולו .הרב נפטר בסיון תש"ג בגטו
ואלפים השתתפו בהלווייתו .במשך שנים לא
אותר מקום קבורתו ,אך לפני מספר שנים
הצליחו חוקרי המכון לאתרו .בעת המסע
לפולין שהתקיים מטעם המכון בחודש מאי,
נחשפה המצבה שהוקמה על קברו.

6
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מכון שם עולם אירח בחודש
יוני קבוצת דוקטורנטים
מרוסיה לסמינר מחקרי בן
שבוע .הדוקטורנטים שמעו הרצאות שונות

בסוף השנה נערכו ימי גיבוש
לצוות המכון .היום הראשון נפתח
בישיבת צוות מקצועית ולאחריה נסעו כל חברי
הצוות למרכז הימי בשדות ים .הפסיכולוגית
דפנה שלם העבירה במרכז סדנת ביבליותרפיה
ולאחר מכן נערך קומזיץ על שפת הים.
למחרת הועברה סדנת בישול תחרותית,
יצירתית וטעימה בכרמל .לאחר מכן
התקיים סיור ברחבי העיר עכו ,ביקור בבית
הכנסת התוניסאי ובבית אסירי המחתרות.
ארוחת ערב במסעדה ודבר רוח חתמו את
היומיים הגדושים שסיכמו שנת עבודה
נוספת במכון.

בתחום חקר השואה ,הציגו את מחקריהם,
נפגשו עם דוקטורנטים ישראלים וסיירו
במוזיאון יד ושם ובאתרים נוספים .הסמינר
כלל מפגש עם ניצולי שואה ועם ד"ר יצחק
ארד ,פרטיזן ,גנרל והיסטוריון .הדוקטורנטים
שמעו את עדותה המרגשת והנוגעת ללב של
הגב' פרדז'יה רוטברד ,שעברה את השואה

הלוחמים היהודים במלחמת העולם השנייה,
חברת הכנסת קסניה סבטלובה ,אירוע לימוד
ודיון בכנסת בו נטלו חלק סגן השר מייקל
אורן ,שאביו לחם בצבא האמריקאי במלחמת
העולם השנייה ,פרופ' שמחה גולדין ,יו"ר וועדת
מקצוע ההיסטוריה בחינוך הממלכתי ,פרופ'
אליה אלטמן ,יו"ר המרכז להוראת השואה
במוסקבה ,לוחמים ווטרנים מעוטרים באותות
המלחמה ומוזמנים רבים נוספים .את המכון
ייצגו הרב משה חבה וד"ר מוטי שלם ,שנשא
דברים במסגרת האירוע.

2
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7
באחד מימי שישי האחרונים
ביקרה במכון משלחת של משרד
החינוך ובראשה מנכ"ל המשרד ,מר

במכון במהלך חודש יולי ,המכון השתתף
בבניית מערך חינוכי עבור תערוכה מיוחדת
בנושא :לוחמים יהודים בצבא האדום
שהשתתפו בשחרור המחנות ובהצלת יהודים.

כילדה .אין ספק כי ברוסיה קם דור צעיר
של חוקרי שואה החשים מחויבות עצומה
לנושא ויוסיפו לחקור אותו גם בעתיד.

שמואל אבוהב ,ראש מחלקת התרבות
היהודית ,הרב איתיאל בר לוי וכן מנכ"ל
אשכולות ,מר אדיר וישניה .מר אבוהב סייר
במרחב שורשים והתרשם מאוד מן האופי
וההיקף של הפעילות במכון.

9
8
הרב שמואל דוד לסקי ,אשר
כונה הגאון מסומפולנו ,היה חבר
בוועד רבני לודז' ומן הדמויות
המוערכות ביותר בקרב יהודי
לודז' .בתקופת הגטו היה בין מובילי
המאבק בשאלות ערכיות ,מוסריות ודתיות
אל מול דורסנותו של יו"ר היודנראט ,חיים
רומקובסקי .רומקובסקי רצה שהרב לסקי

7

9
לקראת תחילת השנה נערכה
השתלמות לצוות המכון בנושא
‘רציונל של הרצאה’ במסגרתה
התבקשו חברי הצוות להכין הרצאה חדשה
ולהעבירה בפני המשתתפים .בסיום ההרצאה
קיבל כל מרצה משוב מקצועי על הרצאתו.
ההרצאות עסקו בנושאים הבאים :גזיזת זקן
ופאות ושמירת הצלם בשואה ,ההתנגדות
הרוחנית בשואה ,השואה בראי הקולנוע וכן
גורל הקראים בשואה.
הרצאות נוספות יינתנו ע”י יתר המרצים
בחלקה השני של השתלמות הצוות ,שתערך
באסרו חג סוכות.

5
7

אשר לא יכרת

ד

מות .אירוע .מקום.

מכן פקדנו את ציון קברו של ר' נחמן מאומן.

מסע לאוקראינה

את בוקרו של היום השלישי התחלנו בעיר
אודסה בביקור בבית הכנסת ובסיור באזור
היהודי של העיר אותו הדריכה אורית חרמון
וחלק מפרחי ההדרכה .הסיור התמקד
בהיכרות עם אישים ציונים וסופרים יהודים
אשר השפיעו רבות על תרבות עם ישראל
ועל צביונו.
נחשפנו לדמויות עבר משפיעות כגון:
ביאליק ,שלום עליכם ,מנדלי מוכר ספרים,
דובנוב ,פינסקר ,לילנבלום ועוד ולמדנו
על השפעתם הרחבה על הספרות העברית
בפרט ועל הציונות ככלל.
אחד מהם היה אחד העם שכתב ב"כל כתביו":
״מהו קיומו של עם אם לא קיום רוחו הלאומי
בכל סגולותיו המיוחדות לו? מהו כבודו של
עם אם לא כבוד קנייניו הרוחנים שהכניס
לאוצר הקולטורה (התרבות) האנושית?
ומהי חירותו של עם אם לא חירות פנימית
להתפתחות כוחותיו כולם בדרך הכבושה
לפניהם על ידי ההיסטוריה שלו".

או רי ת ח ר מ ון

מ
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כון שם עולם מקיים זה מספר שנים
מסעות לקהילות ישראל באירופה
שחרבו בשואה .מסעות אלו מודרכים
על ידי צוות המכון ונועדו לסטודנטים
המבקשים לחוות מסע חינוכי ערכי וללמוד
על ההיסטוריה המפוארת של אותן קהילות
ועל גורלן בתקופת השואה .במסגרת המיזם,
פתחנו לפני כחצי שנה קורס מדריכי מסעות

לאוקראינה המיועד לבוגרי קורסים של
מדריכי פולין.

לאחר מאמצים מרובים הצלחנו למצוא את
הקבר במעמקי היער וקיימנו שם אזכרה
מרגשת.

לאחר שלושה חודשי לימוד במכון בהם
עסקנו בהיסטוריה של יהדות אוקראינה,
מתוך היבט ספרותי וציוני ,ובחכמי אודסה
ואבות החסידות ,יצאנו בחודש יולי למסע
יישומי בן חמישה ימים במזרח ודרום
אוקראינה ,בהובלת הרב אברהם קריגר ,הרב
משה חבה והגב' אורית חרמון.

בברדיצ'ב ביקרנו באתר רצח ,שנקרא "הר
הקרח" ,בו נרצחו יהודי העיר .פקדנו את
האנדרטה לזכר  30,000יהודי ברדיצ'ב
שנרצחו בשנת  1941ובהמשך נכנסנו לבית
הקברות ופקדנו את ציונו של ר' לוי יצחק
מברידיצ'ב.

המסע החל בעיר קייב ,בירתה של אוקראינה,
הנמצאת על גדות נהר הדנייפר ,החוצה
אותה לאורכה .ערכנו סיור בקהילה היהודית,
בבית הכנסת כורל הגדול ובאנדרטת
בוגדן חמילניצקי .הדרכתו של הרב חבה
באנדרטאות באבי יאר חשפה אותנו לעדויות
מצמררות מגיא ההריגה .ערכנו במקום טקס
לזכר הנספים.

על שושלת החסידות למדנו במהלך ביקור
בעיירה מז'יבוז'  .פקדנו את בית העלמין
היהודי וביקרנו באוהל של הבעל שם טוב.
ערכנו טיש חסידי בבית מדרשו ופצחנו
בריקוד חסידי במעגלים מלאי שמחה
והתרגשות מעצם המעמד .בנוסף נחשפנו
למבצר העות'מאני וכן למעיין בו נהג הבעל
שם טוב לטבול.

בז'יטומיר חיפשנו אחר אנדרטה לציון קבר
האחים ,שהוקמה לזכר יהודי העיר שנרצחו
במקום ,ואשר מיקומה לא פורסם ברבים.

המשכנו בנסיעה לבונקר של היטלר בויניצה
ומשם נסענו לעיר אומן .הרב קריגר הוביל
סדנת התבודדות מעצימה בגן סופיה .לאחר

למחרת בבוקר נסענו לתחנת הרכבת ממנה
גורשו יהודי אודסה למחנות ושם התקיימה
הדרכה חווייתית בה חולקו לחברי הקבוצה
דפי עד מודפסים עם שמות מגורשים,
תמצית סיפור חייהם ופרטי הגעתם למשלוח.
בדלניק ,אתר בו נרצחו חלק מיהודי אודסה
בשיטות ברוטאליות ואכזריות ,קבעו חברי
הקורס שלט זיכרון על האנדרטה שבמקום
בזו הלשון:
"כי החרשתי בלו עצמי" (תהלים ל"ב)
שם עולם
ל 20,000 -יהודי אודסה והסביבה הי"ד,
שהומתו במיתות אכזריות במקם זה,
בערב שבת קודש ובמהלך השבת
ג'-ד' מר חשון ת"ש .24-25/10/1941
הונצחו על ידי בוגרי קורס א' למדריכי אוקראינה
מכון שואה ואמונה -שם עולם
ישראל ,תמוז תשע"ח

ביומו האחרון של המסע נסענו לבוגדנובקה
ונחשפנו לדירי החזירים ,חלקם אותנטיים
לחלוטין ,בהם הוחזקו היהודים בתת תנאים,
שגרמו לבסוף למותם .פקדנו את גיא
הקבורה בו נקברו יהודים שנרצחו באופן
אקטיבי ויהודים שנספו כתוצאה מן התנאים
הפיזיים הקשים ששררו במקום.
אחתום מסע זה במילותיו של המשורר הרוסי,
יבגני יבטושנקו ,מחבר הפואמה "באבי יאר"
המסמלת את רצח יהודי אוקראינה ואת
רצח היהודים בבורות ההריגה בשטחי ברית
המועצות לשעבר.

המשכנו לכיכר מכבי וביקרנו במוזאון
השואה .התרשמנו במיוחד מאוסף המוצגים
מתקופת השואה באוקראינה ומתמונותיהן
של עשרות אנדרטאות ומצבות הפזורות
לאורכה ולרוחבה של אוקראינה .כעת נותר
רק לחשוף את אותן אנדרטאות ומצבות
ולהגיע אליהן.
השקפנו על בית הסוהר באודסה ,אליו
נשלחו היהודים עם כניסת הרומנים והנאצים
לעיר ,ועל הגטו היהודי הממוקם לידו .משם
המשכנו לטרבוחינה ,אתר רצח הממוקם
בתוך העיר ,ואשר יהודי אודסה מצאו בו את
מותם .במקום נערך טקס קבוצתי כאשר כל
משתתף סיפר על מחשבותיו בנוגע לחותם
ולזיכרון שברצונו להשאיר אחריו.
הטקס עורר בקרב הקבוצה את הרצון
להמשיך ולחפש אחר עקבות של אנדרטאות,
מצבות וקברי אחים נוספים ברחבי
אוקראינה כדי לשמר את הזיכרון היהודי
של המקום ,שרב הסמוי בו על הגלוי" .כוחה
של היהדות הוא כוח של זיכרון ,כוחה של
רציפות היסטורית ,של מסורת ,והוא ששמר
על נכסיה שמירה מעולה" (יעקב קלצקין,
"כתבים").
בבית היתומים היהודי באודסה התרגשנו
מאוד מן המפגש עם הילדים היתומים.

אּבי יָ אר ֵאין ַמ ֵּצבֹות,
ַעל ַּב ִ
היה זה רגע מכונן ,עוצמתי ומצמית האומר
ללא קול – לא שכחנו!
נציגי המכון היו ככל הנראה בין הראשונים
שחשפו בעבר מקום נורא זה לאחר כ70 -
שנה שנשכח כליל מלב.

ֵאין ּכְ לּום
ִמ ְדרֹון ָּתלּול – ַאנְ ַּד ְר ָטה ֵמ ַעל ֶּפ ַצע
ֲאנִ י יָ ֵרא.
ֲאנִ י ַמ ְרּגִ יׁש ָקדּום
הּודים ַע ְצ ָמםּ ,כְ מֹו ַעם ַהּנֶ ַצח.
ּכְ מֹו ַהּיְ ִ
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השיקום הדתי והחסידי
במחנות העקורים
מיכל גלטר*
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השחרור ממחנות הריכוז בתום המלחמה
היה עבור ניצולים רבים רגע קשה ומורכב.
הצרכים הקיומיים של שיקום הגוף היו
אמנם דומיננטיים מאוד ודרשו תשומת
לב רבה ,אך לצדם הופיעו שאלות נוקבות
על משמעות החיים ,על תכלית האדם ועל
מקומו של האל בחייו .עולם הערכים הקודם,
שהיה בנוי עוד מילדות על אמון ובמקרים
רבים גם על אמונה ,התרסק למול הרוע
והאכזריות שחווה האדם בתקופת המלחמה.
הסבל שעבר על הניצולים בשנות המלחמה
ואורח החיים במחנות העקורים לאחריה,
גרמו לכך שרבים מן הניצולים ,שגדלו
בבתים שומרי מצוות ,לא חזרו לזהות דתית
לאחר השחרור .החזרה לחיי הדת לא היתה
פשוטה ,אם מטעמי תחושת כאוס והפקרות
ששררו בסביבה הקרובה והרחוקה ונגעו גם
בתחומי הקיום והמחיה (כמו למשל :שוק
שחור ,עסקים לא חוקיים ,הברחות ועוד),
ואם בשל הידרדרות מוסרית כתגובת פורקן
למציאות שחוו בזמן המלחמה .מעבר לכך,
שנים של ניתוק מקיום מצוות יום יומי,
יצר מציאות של נתק טבעי ,כאשר החזרה
לאורח חיים דתי התאפשרה לרוב בהליך
איטי ומורכב.
ההחלטה לשוב לאמות המידה המוסריות
והדתיות שליוו את הניצול בילדותו היתה
החלטה אקטיבית ,שיצרה אתגרים לא
.1
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מעטים ,והיא מתוארת על ידי ניצולים רבים
כנקודת מפנה מכוננת שהתוותה את דרכם
בהמשך .נקודה ארכימדית זו ,בה החליטו
ניצולים ליזום שינוי באורח חייהם ולחזור
לאורח חיים דתי ,נבעה פעמים רבות ממפגש
אמפאתי עם דמות יהודית דתית או רבנית
וכן מחשיפה לתשמישי קדושה או פריטים
אחרים המזוהים עם אורח החיים המסורתי.
מפגשים אלו הובילו פעמים רבות לחיבור
הניצולים לקבוצת שווים חדשה ונתנו מענה
לאתגר בניית הזהות האישית המחודשת
אחרי המשבר.
הדמויות היהודיות הראשונות אותן פגשו
הניצולים היו על פי רוב החיילים היהודים
בצבאות המשחררים ,בתוכם היו גם רבנים
צבאיים מן הצבא האמריקאי והבריטי.
חיילים אלו הם שחשפו את הניצול לראשונה
מזה חודשים רבים לסידור התפילה ,לתפילין
או לטלית ,ארגנו תפילות משותפות ודאגו
לצרכי חג ומועד.
שבועות ספורים לאחר השחרור ,החלו
להגיע למחנות העקורים רבנים ושליחים
מארץ ישראל אשר סייעו רבות לסיפוק
הצרכים הדתיים והרוחניים ,דאגו לצרכי
סעד ועזרו בהתארגנות לקראת עליה ארצה.
בין השליחים ודמויות המפתח במחנות
העקורים לא ניתן היה למנות אדמו"רים
בפועל ,למעט האדמו"ר מקלויזנבורג ,שכן

רובם נספו בשואה ואלה שניצלו ,עזבו את
אדמת אירופה לפני תום המלחמה ועיקר
פעילותם למען העקורים התרכזה בבניית
מענה רוחני וקהילתי לניצולים שיהגרו
ממנה .למרות שלא נכחו באופן פיזי,
היוו אדמו"רים חסידיים כתובת לשאלות
הלכתיות של חסידיהם והמקורבים להם.
שליחים בעלי אופי חסידי הפיחו בניצולים
את הרוח החסידית שנדמה היה כי נכחדה.

דרישה לצרכי דת כמדד
לשיקום הפיזי והרוחני של
הניצולים
שומרי המצוות
בתוך הכאוס הגדול של הנדודים באירופה
הכבושה לאחר השחרור ,חיפש כל אדם
עוגן וזהות כדי להתחיל את חייו מחדש.
יהודים שומרי מצוות חיפשו נקודת אחיזה
שתקשר בין הבלבול והריק שהקיפו אותם,
לבין סדר החיים היהודי של הוריהם ושלהם
מימים עברו .יהודית תידור באומל-שוורץ,
שעקבה אחר הדרישה לתשמישי קדושה
בקרב יהודים במחנות העקורים ,שהיו תחת
השלטון האמריקאי בגרמניה ,הצביעה על
ההדרגתיות בצרכים אלה והציעה לראות

1פרבשטיין אסתר ,בסתר רעם :ההלכה ,הגות ומנהיגות בימי השואה ,מוסד הרב קוק ,ירושלים ,תשע"ב ,עמ' .463-487
Grinberg Leon and Rebeca, Psychoanalytic Perspectives on Migration and Exile, Yale University Press, New Haven and London, 1989, pp 129-134. 2
3מושקט מריון ,לוחמים יהודים במלחמה נגד הנאצים ,ספרית פועלים ,תל-אביב ,תשל"א ,עמ' .243
4פרבשטיין ,בסתר רעם ,עמ' .495-500
5שלם חיים ,אי של אפשר :סיפור חייו של בנימין מינץ ,כרמל ,ירושלים ,תשע"ג ,עמ' .236-238

* מאמר זה מתבסס על פרקי המבוא לעבודת הדוקטורט של כותבת המאמר ,העוסקת בשיקום החצרות החסידיות בתל-אביב .1940-1965

בצרכים המשתנים מדד לשיקום הפיזי
והרוחני של הניצולים.
ראשית ,הורגש הצורך בספרי תורה,
בסידורים ובתפילין ,המבטאים את הקשר
היום יומי בין האדם לבוראו ומהווים צורך
חיוני לקיום טקסים קהילתיים ,דוגמת
תפילה במניין ,כחלק מחזרה לסדר היהודי
הישן .נושא חגי ישראל בא גם הוא לידי
ביטוי בהתארגנות לוגיסטית ,כמו :השגת
ארבעה מינים בסוכות ומצות בפסח.
בימות החול בלטה הבעיה של אספקת
בשר כשר ובריכוזים רבים של יהודים
שומרי מצוות לא נכלל בשר בתפריט .לכן,
בסוף דצמבר  ,1945נפגשו נציגי הציבור
החרדי עם נציגי השלטון הצבאי האמריקאי
והשחיטה הכשרה הותרה ברחבי השטח
הגרמני הכבוש .בעקבות זאת התווסף בשר
לתפריטם של כשנים-עשר אלף יהודים.
לצד החזרה לתזונה כשרה ,היתה דרישה
לספרות תורנית עבור קבוצות לומדים
שונות ,שהתרכזו במחנות העקורים .דרישה
זו ,מעידה גם היא על חזרה ללימוד התורה,
שהיה רכיב דומיננטי בחייהם של ניצולים
רבים ערב פרוץ המלחמה .את המחסור
בספרות התורנית מבטאת הקריאה הבאה
שהתפרסמה בשלהי  1945בעיתון "שערים":
"קריאה דחופה לכל חברינו ואוהדינו.
נחוצים ספרים אלה בשביל חברינו באיטליה.
 75כרכים של מסכת קידושין ,חמישים
כרכים מסכת חולין 25 ,ממסכת שבת...
מלבד זה הספרים מגן אברהם ...פני יהושע,
קצות החושן ,משנה ברורה ,שפת אמת על
התורה ושאר ספרי מוסר וחסידות".
קטגוריה אחרת של צרכים דתיים היתה
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עבור הקמת בתים חדשים בישראל.
המחלקה הדתית של הג'וינט פנתה בראשית
 1946לרשויות הצבאיות בבקשה לשחרר
כמות של זהב לייצור עשרת אלפים טבעות
נישואין ,ולכך התווסף הצורך לבנות מקוואות
טהרה במחנות ,בכדי שנשים תוכלנה לטבול
לאחר סיום המחזור החודשי .דרך קטגוריה
חדשה זו ניתן לראות את רצון הניצולים
לחזור לחיות את ההווה דרך פריזמה דתית
ולהישיר מבט אל העתיד תוך הקמת בתים
יהודיים חדשים והבאת חיים לעולם.

סיוע חסידי במחנות
העקורים
כארבעים אחוזים מיושבי מחנות העקורים
בגרמניה הגדירו עצמם כבעלי צרכים דתיים,
דבר שבא לידי ביטוי בהזמנת תשמישי
קדושה ובבניית מערך רבני הולם במחנות
אלה.
בשנה הראשונה נשאה השיבה לחיים
היהודיים והדתיים אופי אחיד תוך הישענות
על האספקה הראשונית אותה נתנו גופי
הסיוע השונים .עם הזמן ,נשאה זו אופי
פרטיקולרי ואחת הדוגמאות לכך היא
הדרישה לייבא אל תוך המחנות פאות
נוכריות ומגבעות לבד ,שקטלגו לכאורה את
הנדרשים להן והצביעו על היבדלות מסוימת
מקבוצת הרוב .הנטייה לבניית זהות נפרדת
המזוהה עם בית ההורים מסמלת שלב
נוסף בעיצוב ההגדרה הדתית חברתית של
הניצולים .שלב זה כרוך בבחירה מודעת
ואחראית על החזרת הקשת הסקטוריאלית

6תידור באומל יהודית" ,סידורי תפילה ומגבעות – פרק בשיקום הדתי של שארית הפליטה
במחנות העקורים בגרמניה  ,"1945-1949ילקוט מורשת ,מה ,תש"ן ,עמ' .55-67
7מאמר מערכת ,שערים ,גיליון מב ,כו בכסלו תש"ו ,עמ' א.
8תידור באומל" ,סידורי תפילה ומגבעות" ,עמ' .64
9פרבשטיין  ,בסתר רעם ,עמ'  ,499הערה .43

המגוונת לעולם הדתי האורתודוכסי .שימת
הלב למנהגים ,שיכולה להיראות כהיתפסות
לזוטות ,כמותה כחזרת רגישותן של בלוטות
הטעם בפיו של חולה לאחר מחלה ממושכת.
מלבד גופי ההצלה השונים והארגונים
המפלגתיים שסייעו לעקורים בחומר וברוח,
בלטו שני מרכזים של חסידויות חב"ד
וקלויזנבורג במינכן ובפוקינג שבגרמניה,
לצד מרכז דומיננטי מאוד של חסידי גור
בלנדסברג שבגרמניה .מרכזים אלה פעלו
מכוחם של כספים שנאספו מיהודי ארצות
הברית ועל כן יכולים היו להשתמש בהם
לצרכים שמעבר לצרכי הקיום היום יומי
ולשירותי הדת הבסיסיים להם דאגו
המסגרות הכלליות .לצד גופים אלה פעלו
מסגרות קיבוציות ברוח דתית וחסידית.

מפעלו של האדמו"ר
מקלויזנבורג
הרב יקותיאל יהודה הלברשטם מצאנז-
קלויזנבורג היה מהאדמו"רים הבודדים
שעברו על בשרם את מוראות השואה
ושרדו .הוא כיהן כאב בית דין בקהילת
קלויזנבורג שברומניה טרם פרוץ המלחמה
ולפי עדויות חסידיו הוותיקים ,הוא נהג
מנהגי אדמו"רות מסוימים כבר אז ,אם כי לא
היתה לו חצר מסודרת והוא לא נחשב ליורש
הרשמי של החצר .עם הגעתם של הנאצים
לעיר קלויזנבורג גורש האדמו"ר והתגלגל
בכמה מחנות עד שנשלח לאושוויץ .חסידיו
מספרים כי הוא השתדל להקפיד על
ניהול חיים יהודיים גם בתנאי המחנה ,ככל
שהתאפשר הדבר בידו .במהלך המלחמה
שכל את אשתו ואת אחד עשר ילדיו ובסופה
נותר ערירי.
בעת השחרור היה הרב הלברשטם במחנה
פילדלפינג שבגרמניה .מצבו הגופני היה ירוד,
הוא חלה במחלת הטיפוס ושקל כארבעים
קילוגרם בלבד .כבר אז הוביל תפילות
בסגנון חסידי בבית הכנסת שבמחנה .עם
הזמן התאושש ופנה להקים מטבח כשר
וריכז סביבו בחורים על מנת לייסד ישיבה.
במקביל ביקר פעמים רבות בצריף הילדים
על מנת לעורר אותם לשוב לאורח חיים
אמוני ודתי.
האדמו"ר הבין את נס הישרדותו בשואה
כשליחות המוטלת עליו להציל את
היהדות החרדית ובשעה קשה זו פעל

1010גליק ינקלוביץ' ישעיה ,ממחשכים הושיענו ,הוצאת המחבר ,ירושלים ,תשס"ט ,עמ' .226-268
1111גרנות תמיר ,תקומת החסידות בארץ ישראל אחרי השואה :משנתו הרעיונית ,ההלכתית
והחברתית של האדמו"ר ר' יקותיאל יהודה הלברשטם מצאנז-קלויזנבורג ,עבודה לשם
קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת-גן ,תשס"ח ,עמ' .112
1212סורסקי ,לפיד האש ,קלו-רמז.
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של בנות ישראל הכשרות
אין עיניהם
ם ,כי אינם במדרגת אל זה
נשואות לה
אביט אל עני ונכה רוח

10

בראש ובראשונה לכינון חיים יהודיים
אורתודוכסים במובן הבסיסי של שמירת
כשרות ,חינוך ,קבורה וטהרת המשפחה .הוא
שימש כמנהיג רוחני ,אך עם זאת פעל גם
כרכז לוגיסטי ואירגן תנאי חיים שיאפשרו
שמירה מקסימלית על דקדוקי ההלכות
במטרה לשוב בצורה מלאה לאורח החיים
החסידי המקורי .כחלק ממהלך זה ,הוא פנה
במכתבים אל חסידיו באמריקה בבקשה
שישלחו כסף וסיוע למחנות העקורים ואף
נסע פעמיים לארה"ב בשליחות זו .בסכומי
הכסף הרבים שאסף הרחיב את פעילותו
אל מול אוכלוסיות נוספות שבשנים עשר
מחנות עקורים באזור הכיבוש האמריקאי
וכן הקים בית ספר 'בית יעקב' לבנות וישיבת
'שארית הפליטה' לבנים .בצורה זו הפך
הרב הלברשטם למנהיג ציבורי שפעל למען
הכלל ,בטרם הפך לאדמו"ר הממשיך של
חסידי צאנז.
מפלדלפינג עבר יחד עם קבוצה שדבקה
בהנהגתו לפרנוולד ,שם דאג לייסד מקווה
טהרה והשקיע רבות בעידוד הקמת משפחות
חדשות ,תוך הבטחה כי כל כלה שתסכים
לכסות את שערה ולשמור על אורח חיים
דתי תקבל ממנו מאה דולר מתנת חתונה.
לשם כך דאג לייבוא פאות נכריות ובתקופה
מאוחרת יותר גם לייצורן בתוך המחנה.
במהלך פעילותו במחנות העקורים התקבצו
סביב האדמו"ר אנשים שהיוו את הגרעין של
חצר צאנז העתידית ,מהם מעטים מאוד
מחסידיו המקוריים .כך במקביל לעשייתו
הציבורית ,פנה האדמו"ר לעשות גם לשיקום
חצר צאנז והישיבה שהקים סביבו במחנות
המעבר בגרמניה מנתה בשלהי שנת 1946
כארבעים בחורים.

מרכז חסידות חב"ד
במחנות העקורים
האדמו"ר יוסף יצחק שניאורסון כבר ישב
באותה העת בקראון הייטס שבברוקלין
וריכז סביבו גרעין חסידי שהלך והתבסס

חברתית וכלכלית .מידת מעורבותו של
האדמו"ר בנעשה בקרב חסידיו במחנה
מתבטאת במכתבו של מנהל הג'וינט
בפרנקפורט ,אברהם כהן ,לד"ר כהנא מה2-
בפברואר  .1949במכתב הוא מתאר שגילה
כי בין האנשים שעברו לחסותו מפוקינג
להיידנהיים נמצאים חסידי חב"ד שעלולים
לצום בפסח ,שכן מידת הכשרות של המצות
מארה"ב לא עונה על דרישותיהם:
"בזכרוני עדיין טריות חוויותי עם אותם
החסידים ו"האגודה" בפרשת אפיית המצות
בפוקינג בערב פסח  .1946האדון מנישביץ
מסינסינאטי אולי היה יהודי שומר מצוות

ההקפדה על מנהגי בית
ההורים ותשומת הלב
המיוחדת שניתנה לכך
מהווה עליית מדרגה
משמעותית בשלבי החזרה
אל אורח חיים דתי-חרדי
בקרב העקורים

אבל מצוׂתיו אינן בשביל החסידים שלנו .הם
יתעקשו על אפיה בידיהם או שצעקותיהם
יגיעו מהיידנהיים לאיסטרן פארק-ווי בניו
יורק לחצרו של רבי שניאורסון".
בהמשך המכתב מציג כהן את הדיון
באפשרות לתת לחסידי חב"ד לאפות את
המצות לעצמם ,ואת העובדה כי מדובר
בקמח מהודר של מצה שמורה .אפיית מצות
עצמאית לקראת חג הפסח תוך הידור הלכתי
ובאווירה חסידית נערכה באותה השנה,
 ,1946גם בקבוצתו של ר' לייבל קוטנר
בסנטה צזריה ואף תועדה בעין המצלמה.
ההקפדה על מנהגי בית ההורים ותשומת הלב

1313סורסקי אהרון ,לפיד האש ,פרנקל ,בני ברק ,תשנ"ז ,עמ' שיט-שלג.
1414תידור באומל" ,סידורי תפילה ומגבעות" ,עמ' .3
1515גרנות ,תקומת החסידות בארץ ישראל אחרי השואה ,עמ' .114
1616גליק  ,ממחשכים הושיענו ,הוצאת המחבר ,ירושלים ,תשס"ט ,עמ' .273

המיוחדת שניתנה לכך מהווה עליית מדרגה
משמעותית בשלבי החזרה אל אורח חיים
דתי-חרדי בקרב העקורים ומתהליך זה ,נסללה
הדרך לשיבה גם אל תוך ההוויה החסידית.
דוגמה לחשיבות הקשר בין חסידים
לאדמו"רים ניתן לראות בשאלתם ההלכתית
של הפליטים ביפן בעניין המועד הנכון
לשמירת השבת בארץ השמש העולה .מדובר
היה בפליטים שהגיעו ליפן לפני סיום המלחמה,
רבים מהם בחורי ישיבות ,שפנו בשאלה
לסמכויות הלכתיות שונות .כך ,בין השאר ,פנו
בחורי ישיבת לובביץ' אל הרבי מלובביץ' שישב
בארה"ב ותלמידי ישיבת חכמי לובלין פנו אל
הרבי מגור שישב בארץ ישראל.

האדמו"ר מגור
ופעילותן של דמויות דומיננטיות
בחצר גור שלפני השואה
בנימין מינץ ,שהיה חסיד גור המקושר
לאדמו"ר אברהם מרדכי אלתר מגור ,צורף
לוועד ההצלה של היישוב בארץ ישראל
בראשית ינואר  ,1943ועם תום המלחמה
ראה שליחות גדולה בשיקומם הרוחני של
הניצולים ובארגון מחדש של מסגרת תומכת
עבור היהדות החרדית .הוא יצא לאירופה
בתוקף תפקידו בוועד ההצלה וכנציג תנועת
פא"י שעמד בראשה ,ובד בבד שימש כשליח
האדמו"ר .האדמו"ר הפקיד בידו אגרת
לחסידיו ,שהחלו בהתארגנות קבוצתית
במחנות העקורים בשוויץ ,בצרפת ובאיטליה.
באגרתו חיזק האדמו"ר את העקורים ובין
היתר כתב:
"עם ה' ,חזקו ואמצו ,והעיקר לדעת שהכל
מה' יתברך ,ומאתו לא תצא הרעות ,וצריכים
לקבל רצונו ...ולהאמין ,כי כמו שהתקיימו
כל התוכחות שבתורה ,כן יתקיימו כל
הייעודים והנחמות ...ותתלו בטחונכם
בקב"ה ותתחזקו בתורה ובתפילה ,ויחזקכם
ה' ...ותזכו לעלות במהרה לארץ הקודש...
אוהבכם המשתתף בצערכם והמצפה
לישועה ולנחמה ,אברהם מרדכי אלתר".

1717תידור באומל ,סידור תפילה ומגבעות ,עמ' .59
1818שוורץ עזריאל ,למען תזכור ,הוצאה פרטית ,יסודות ,תשמ"ד ,עמ' .180
1919ביין לייב ,מפנקסו של עיתונאי חסיד ,הוצאה פרטית ,ירושלים ,תשכ"ז ,עמ' .118-119
2020האגרת התפרסמה בעיתון קול ישראל ,21.12.45 ,24 ,עמ' .1

את השפעתה של האיגרת ניתן לראות
בעובדה כי דאגו להדפיסה ולפרסם אותה
במחנה העקורים לנדסברג שבגרמניה.
עדות נוספת מלנדסברג נמצאה בעזבונו
של הרב הלל ליכטנשטיין ,רב המחנה ,ששלח
בתחילת שנת תש"ו קויטל (פתקה ובה בקשה
לברכה) אל האדמו"ר מגור ,בה תיאר בפניו
את החיים הדתיים במחנה .הוא צירף לקויטל
את שמותיהם של חסידי גור ששהו במחנה.
החסידים ראו חשיבות באזכור שמם לפני
האדמו"ר בירושלים וראו עצמם כחסידיו
הישירים.
במהלך מסעו כתב מינץ מספר מכתבים
אל הרבי בירושלים בהם תאר את היהודים
שפגש בדרכו ,תוך שימת דגש על אנ"ש
(אנשי שלומנו) וציון שמותיהם ,שהיו
מוכרים גם בחצר הירושלמית .במכתביו
ביקש מינץ שישלחו מכתבים ממוענים
מחצר האדמו"ר לפעילי ציבור ואנשי הצלה
כגב' רחה שטרנבוך ור' שמעון צוקר על מנת
לעודד את רוחם .הקשר הרציף עם מוסדות
גור בארץ מעיד על האופי החסידי ששיווה
לנסיעתו.
ככלל ,מחנה לנדנסברג הפך למרכז פעילות
של חסידי גור ,כאשר רב המחנה ,הרב הלל
ליכטנשטיין ,שהיה בעצמו ניצול מחנות
ובמקורו שימש כרב בעיר קראסנא ,כתב
לרבי מגור בארץ ישראל (מלבד ביטויי
קשר כפי שהזכרנו לעיל) ,מכתב מפורט בו
מבקש הוא את עזרתו בכינון החיים הדתיים
ובמשלוח תשמישי קדושה חסרים .במכתבו
הוא מזכיר "בחורי חמד מופלגים בתורה
ויראת ה' חותלתם ,הולכים מלובשים בקרועי
בגדים בלואיים ,וכן בעלי בתים אנשים יראים
יקרי ערך חסידים אין להם מלבושים כראוי,
וכעת עומדים על פתח להיכנס בעובי הקור
והצינה ,ואין להם מלבוש עליון להישמר
מדברים אשר שומר נפשו ירחק .ונוסף על
זה על שאין להבחורים מאני מכבדותא
(בגד מכובד) כראוי ,דין גרמא (נגזרת מכך
העובדה) שאין עיניהם של בנות ישראל
הכשרות נשואות להם ,כי אינם במדרגת אל
זה אביט אל עני ונכה רוח ,ואני פה מסדר

קידושין כמעט בכל יום פעמיים ,אבל רובם
ככולם מבוקשים הריקים והקלים (דווקא
הרחוקים מחיי רוח) ,ולומדי תורתנו הקדושה
המה אכתי פלג גופא (חצי גוף – בלא אישה),
וכפי אשר יראה האדם לעיניים הרבה גורם
חסרון מלבושי כבוד".
נקודה זו מדגישה את הניסיון לראות את
התמונה הכוללת של הקמת בית בישראל ואת
מצבם החומרי של החסידים ,לא רק את צרכי
הרוח .זאת לצד צרכים רוחניים להם הקדישו
החסידים זמן ומחשבה עד כדי הדפסת
מהדורה של הספר "שפת אמת" על התורה
בלנדסברג ,חיבור המהווה סמל ודגל לחסידי
גור ,וכן הדפסת קובץ מכתבים של הרבי ,ר'
אברהם מרדכי ,שניצל מן השואה וחי בארץ.
כאמור ,קבוצה זו בנתה את החיים במחנה
בשם הרבי יחד עם עסקנים מלפני המלחמה,
תוך שליחת זרועות גם למחנות אחרים,
כגון :מחנה צלסהיים ,המרוחק כ 15 -שעות
נסיעה מלנדסברג .קשרים אלו נועדו גם
לפתח מציאות בה מגיעים ללנדסברג מקורבי
בית גור מצלסהיים וממקומות אחרים כדי
לבנות ולחזק את הקבוצה במקביל לפעולות
מעשיות .לקראת חג הפסח נערכו במחנה
לקניית חיטה שמורה משעת הקצירה .לשם
כך הפעילו קבוצות נוספות של חסידי גור
במקומות אחרים ואיתרו לבסוף את מבוקשם
בהאנובר ,הנמצאת בשטח הבריטי ,ומרוחקת
כ 600 -ק"מ מהם.
אין ספק שקבוצה זו בלנדסברג על שלוחותיה
השונות מבטאת באופן ממשי את הכוח
והעוצמה שבפירמידה החסידית ,המצליחה
לבנות ולעצב מחדש את הוויית חייהם.

2121פרבשטיין אסתר ,בסתר רעם ,עמ' .509-510
"2222מלנדסברג להר סיני" ,המודיע ,כב בתמוז תשס"ח ,תוספת ,עמ' כב-כג (בלא שם המחבר).
2323מינץ בנימין ,מבחר כתבים ,ב (בעריכת גרשום הרפנס) ,פועלי אגודת ישראל ,תל-אביב,
תשל"ז ,עמ' שלח-שמה.

הקמת מסגרות קיבוציות ברוח
חרדית וחסידית
התנועה הפוליטית החרדית ,שחרתה על
דגלה את הסיוע לפליטים ופעלה רבות לשם
כך ,היתה תנועת פועלי אגודת ישראל (להלן
פא"י) ,שבראשה עמדו ב 1946-הרב קלמן
כהנא ובנימין מינץ.
ניצולים רבים ,שבאו מבתים חסידיים
וחיפשו את דרכם הדתית-אידיאולוגית,
נחשפו לתכנים של תנועת פא"י ,הן דרך
ביקוריו של מינץ והן דרך העיתון "בשער",
והצטרפו לתנועה ולקיבוציה.
בעקבות ההחלטות שעלו מוועידת היסוד
של חברי אגודת ישראל ופא"י בבארי
שבאיטליה בשנת  ,1945נוסדו עוד באותה
השנה שלושה קיבוצים דתיים גדולים
בדרום איטליה ,שתפקדו כמערכת נפרדת,
ובגרמניה קמו קיבוצי "חפץ חיים" בחווה
ליד ציילסהיים ,בלנדסברג ,בלייפהיים,
באלטנקרויסן ,באשבך ובפלדפינג.
ברוב המקרים ,לא נשאה ההתארגנות
החרדית בקיבוצים משמעות חברתית-
אידיאולוגית ,אלא היוותה את הצורה הנוחה
ביותר לשמירה על אורח חיים נבדל מן
החברה הסובבת על ידי הקמת מטבח נפרד
ויצירת מערכת קהילתית המותאמת לאורח
החיים הדתי והחרדי .במסגרות החרדיות
לבני הנוער נשמרה הפרדה מגדרית ונותבו
מאמצים רבים לכינונה של מערכת חינוך
ברוח "בית יעקב" לבנות ומוסדות ישיבתיים
לבנים.
המטבחים היו כשרים ,גם כאשר היה צורך
לוותר במקרים רבים על מנת בשר בשל

2424אלברט שמואל ,הלוך להרגיעו ישראל ,המודיע ,כח ניסן תשע"ח.
2525שם.
2626רזניקוביץ' שמואל'" ,פועלי אגודת ישראל' ו'אגודת ישראל' במחנות העקורים באיטליה
בשנים  ,"1945-1946דפים לחקר השואה ,ה ,תשמ"ז ,עמ' .155-183
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היעדר שחיטה כשרה מסודרת .החגים נחוגו
באווירה שהזכירה את הבית והיתה לכך
השפעה גם על הסביבה הקיבוצית שלא
היתה דתית .העשייה החקלאית התקיימה
על-פי ההלכה האורתודוכסית .היו במקום
תפילות ולימוד תורה ,הוקמו מקוואות
לשמירה על דיני טהרת המשפחה ובית
הכנסת הפך למקום מרכזי.
יצירת תתי-קהילות חסידיות לא היתה
בולטת במחנות העקורים אך במסגרות
אותם הובילו שליחים מן הארץ או אנשי
מעש וחזון מקרב הניצולים שהיו חסידים,
ניכרה אווירה חסידית שהדביקה גם את אלה
שלא גדלו בבתים חסידיים.
אורח החיים השוויוני שהזכיר את אופיה
החברתי של החצר וכוחו התרפויטי של
הניגון החסידי ,שפרט ישירות על נימי
הרגש ,העצימו את השפעתה של החסידות
בקיבוצים אלה .כך העיד יחיאל נוי מרמת גן
שהיה במחנה העקורים בלנדסברג:
"כל יום התפללנו ,סעדנו ,למדנו ,טיילנו
יחד ובשבת התנהל הקיבוץ כחצר חסידית.
ר' שמעון ישב עם כולם כשווה בין שווים,
כאשר הוא מכבד חבר זה או אחר בקידוש,
בדברי תורה ,בניגון ,כך עמוק אל תוך הלילה.
השעות הללו קילפו מאתנו כגלדי בצל את
שנות הגיהנום שהותירו בנו את רשמיהם
עוד זמן רב לאחר מכן".
באותה העת היו התארגנויות של חסידים
בעלי אופי בלזאי בפילדלפינג ,בפראג
ובסביבת מינכן.
דוגמה נוספת לקבוצה שנשאה אופי חסידי
היתה זו שהקים ר' לייבל קוטנר ,חסיד גור
מפולין ,שבצעירותו היה קומנדאט בהנהגת
הנוער של חסידי גור .קוטנר איבד במלחמה
את אשתו ושמונת ילדיו וניתב את עיקר
מרצו להשבת צעירים למסורת בית אבא
במחנה העקורים סנטה צזריה שבדרום
איטליה .כצעד ראשון דאג ר' לייבל לכשרות

המזון והקים מטבח נפרד ,כפי שמתאר בן
הקבוצה מנדל בריקמן:
"רבי לייבל הביט בצער בבחורים היתומים
שנולדו בבתים טובים וכעת הם אוכלים
מכל הבא ליד .הוא פתח פינה שם הגישו רק
ירקות ומים .ניסיון קשה למזי רעב .שלט
גדול נתלה ועליו נכתב ביידיש' :יהודים,
בואו לאכול במטבח הכשר' .ר' לייבל יוד,
שהיה הרוח החיה בקבוצתו של ר' לייבל
קוטנר ,העמיד בפתח המטבח דוכן להנחת
תפילין .השיטה היתה לא להטיף ולומר
מוסר .אי אפשר לדרוש זאת מן האומללים.
רק לנסות ולהציע" :הגיעו אל המטבח",
שהפך בהשתדלותו של ר' לייבל למשוכלל
ולמשובח יותר ויותר".
לצד הקיבוץ שנשא אופי חרדי-חסידי,
הקים קוטנר כפר נוער שמנה כשבעים
צעירים שהתחנכו לחיי תורה ,כשהמבוגרים
מהווים עבורם דוגמה אישית ולעיתים גם
מתפקדים כמורים ומחנכים .במסגרת לימודי
הקודש הם למדו פרקים נבחרים בתלמוד,
בתורה ,בפרשת השבוע ,בהלכה ,בקיצור
שולחן ערוך ,ובדינים הקשורים באורח
החיים הדתי היומיומי ,ובזה שמתקיים
בשבתות ובחגים .הספרים הגיעו דרך אונר"א
ודרך משלוחים וולונטריים מהארץ ,בעזרתה
של תנועת פא"י .אנשי קבוצתו של קוטנר
והנערים בכפר הנוער יצרו לעצמם קבוצה
מבודדת יחסית מן הקבוצות האחרות שהיו
במחנות העקורים בדרום איטליה .יחד עם
זאת ,באירועים רבים ,כגון מסיבות חנוכה
והכנות לחג הפסח ,היה ביניהם שיתוף
פעולה.
בעת שביקר במקום הרב הרצוג ,הוא שיתף
ברשמיו את הרב שמחה בונים אלטר ,בנו
של האדמו"ר מגור ,והציע לו לבקש לעכב
את עלייתו של קוטנר ארצה ,כדי שימשיך
ויפעל את פעולתו החסידית באיטליה .על
ייחודו של המקום והשילוב המיוחד שבין

2727בייניש חיים" ,בעקבות אבא" ,שעה טובה ,גיליון  ,277כה בתשרי תשס"ט  ,עמ' .16-20
2828קלט אורי ,בלז לאחר השואה :בניתה מחדש של חסידות בלז לאחר השואה (,)1944-1957
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת-גן ,עמ' .30
2929ראו :לנדסמן ירוחם" ,האריה ששאג" ,משפחה ,גיליון  ,853ב באייר תשס"ח ,עמ' ,48-51
.66
3030כהן רחל ,מוסדות פנימייתיים באיטליה לילדים ובני נוער פליטי שואה בשנים 1943-

שמירה על חיים תורניים באוריינטציה
חסידית לבין חיים שיתופיים ,ניתן ללמוד
מדבריו של עזריאל שוורץ ,אחד מחברי
הקבוצה ,המציין כי "שמו של הקיבוץ
התפרסם באיטליה ורבים משוחרי חיי
התורה באו אליו ממרחקים .החיים בחבורה
זו היו מזיגה מעניינת של קיבוץ בתוך
'שטיבל' של גור ,או אולי להיפך".

מוסד החסידות כמניע
לתהליך השיקום
במהלך המלחמה נספו אדמו"רים רבים
ואלה ששרדו איבדו את רוב חסידיהם ,את
משפחתם ,את הדרת פניהם ,ובמקרים רבים
גם את יצירתם התורנית הכתובה .שרידיה
של החברה החסידית אחרי השואה חסרים
היו את הנהגתו של הצדיק הן ברמה הרוחנית
והן ברמת הליווי בחיי המעשה .גם החצר,
זו שפעמים רבות שרטטה מעגל השפעה
גיאוגרפי על פני מפת מזרח אירופה ,חרבה,
ואיתה מוסדותיה וכן הקהילה החסידית
שהשתייכה אליה.
למרות המציאות העגומה בה נמצאו
החצרות החסידיות לאחר השואה ,הן הלכו
והשתקמו בערים הגדולות בארץ ישראל
ומחוצה לה .תחילה כיחידות קטנות ,בקרנות
רחוב ובדירות שכורות ,עם קומץ חסידים,
שבמקרים מסוימים לא הספיק בכדי לקיים
מניין של מתפללים ,ועם הזמן ,במהלך
שני העשורים שאחרי המלחמה ,עלה כוחן
מספרית וכלכלית .חלק מן החסידויות
הקימו תלמודי תורה וישיבות ייחודיות
והאדמו"רים שימשו כדמויות מובילות בקרב
חסידיהם וכדמויות בעלות משמעות בקרב
האוכלוסיה הסובבת ,הדתית והחילונית.
מהו הכוח המניע שטמון במבנה הרעיוני
והחברתי של תנועת החסידות ,אשר אפשר
לה להשתקם ולהתחדש כנגד כל התחזיות

 ,1948עבודה לשם קבלת תואר מוסמך ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת-גן ,תשנ"ח ,עמ'
.87-88
3131שלם ,אי של אפשר ,עמ' .250-251
3232ראו :שוורץ ,למען תזכור ,עמ' .178
3333מנשה אונגר מביא בספרו את סיפור חייהם ומותם של  68אדמו"רים ובני משפחותיהם.
אונגר מנשה ,אדמו"רים שנספו בשואה ,מוסד הרב קוק ,ירושלים ,תשס"ז.

הפסימיות שחזו עבורה? וכיצד זה הצליחו
חצרות חסידיות רבות כל כך להתבסס
ולהתפתח במקומות הרחוקים גיאוגרפית
ומנטלית ממקור התהוותן ולהתמודד עם
חיים לצד עולם מודרני-מערבי החורת על
דגלו ערכים של ליברליזם וציונות?
את התשובה לשאלה זו ננסה למצוא,
באופן פרדוכסלי ,דווקא בשני מאפיינים
ייחודיים לחצר החסידית ,שהיו לכאורה
הסיבה לחורבן הכמעט טוטאלי שלה:
הנהגתו של האדמו"ר ואופיה הסוציאלי
של החצר .אלה הפכו לכוח המניע שהוביל
לשיקום אישי וחברתי ,גשמי ורוחני של
החצרות השונות ,וברבות הימים הביא
לשגשוג ולצמיחה.

אורח החיים השוויוני שהזכיר
את אופיה החברתי של החצר
ואת כוחו התרפויטי של הניגון
החסידי ,שפרט ישירות על
נימי הרגש ,העצימו את
השפעתה של החסידות
בקיבוצים אלה

מקומו של האדמו"ר בתהליך
השיקום
יחיאל נוי מרמת גן ,חסיד גור ותלמיד
ישיבת רדומסק ,תיאר ערב המלחמה את
העלייה לתורה שקיבל במהלך השבת
הראשונה שלו בקיבוץ פא"י בלנדסברג:
"באותה שבת הורה ר' שמעון (בניש)
לכבד אותי ב'שישי' ...אך השיא מבחינתי
היה כאשר לאחר ה'עליה' ,אני מאזין ל'מי
שבירך' :מי שבירך אבותינו ...הוא יברך את
מורינו ורבינו רבי אברהם מרדכי ...בעבור
שר' צבי ב"ר חיים מברך אותו .וזרם חשמל
עובר בגבי ...אדמו"ר שליטא ...ואני צבי
הירשל הפליט 'מברך' אותו ...יש רעבע
בירושלים ,אם כן מה יש לך לדאוג".
עצם קיומו של האדמו"ר ,בכל מצב בו הוא
נמצא ובכל מקום על הגלובוס בו יכול היה
להיות ,היווה נקודת משענת עבור החסיד
הפליט .היה זה מעין מצב בו ילד שחשב כי
נתייתם ,מתבשר כי אביו ממתין לו אי שם.
יוסף דן ,שהתחקה אחר מקור כוחה של
החסידות בדורות האחרונים ,מסביר כי:
"יש בה בחסידות הרבה יותר מאשר
תשובה לצרכים ולבעיות של העיירה
המזרח-אירופית של המאה ה .18-עלינו
להכיר בכך שכוחות אחרים גנוזים בה,
כוחות בלתי תלויים בהוויה הדתית חברתית
המיוחדת שבה באו לידי ביטוי בראשונה,
והם נגללים ונגלים עכשיו לעינינו" .בהמשך

דבריו מגדיר דן את תמצית כוחה ומהותה
של התנועה החסידית ,זו המבדילה אותה
מכל תת קבוצה אחרת ואף משרטטת את
ההבדלים הפנימיים שבין חצר לחברתה –
האמונה בצדיק .דן רואה בהתלכדות סביב
הנהגתו של הצדיק ,גם כשמדובר ב'אוד מוצל
מאש' ובמקרה בו מדובר על שריד לשושלת
רבת הוד ,גורם ראשון במעלה לשיקומה של
החברה החסידית .אחת ההוכחות הבולטות
לכך היא ההתאמה הכמעט מלאה בין זהותם
של האדמו"רים ששרדו למידת שיקומן
של החצרות החסידיות אותן הובילו .לא
בכדי ,בחצרות המובילות מבחינה מספרית
וארגונית בעולם היהודי של היום :גור ,בלז,
ויז'ניץ ,חב"ד וסאטמר ,המשיך האדמו"ר את
פועלו מלפני השואה ועד לאחריה והיווה
חוליה יציבה המקשרת בין העולם שחרב
לזה שקם .גם במקרים בהם פעילותו של
האדמו"ר במישור הארגוני היתה מינורית,
דוגמת חצר בלז ,דן רואה בהמשכיות אותה
יצר הצדיק עצמו אחרי המלחמה ,את קו
פרשת המים שבין שיקומה של חצר לבין
דעיכתה:

3434בייניש חיים" ,בעקבות אבא" ,עמ' .15
3535דן יוסף" ,החסידות :המאה השלישית" ,דוד אסף (עורך) ,צדיק ועדה :היבטים
היסטוריים וחברתיים בתוך החסידות ,מרכז זלמן שזר ,ירושלים ,תשס"א ,עמ' .55

"עדה שנמצא לה מנהיג מתאים ,הן מבחינת
אופיו האישי והן מבחינת ייחוסו השושלתי,
התאוששה לאחר מלחמת העולם הראשונה
ולאחר מלחמת העולם השניה ,בעוד שעדה
שלא נמצא לה צדיק כזה ,שכל היורשים
דרך משל ,נספו בשואה ,לא התאוששה ולא
התחדשה לאחר חורבנה".
המנהיגות השושלתית ,שעברה מדורות
וצלחה את מוראות השואה ,היא לשיטתו
של דן ,הכח המניע שגיבש סביבו מחדש
את החצר החסידית בדור שלאחר המלחמה
והובילה לפריחה המחודשת.
הדוגמה הבולטת לכך מן הצד ההפוך
היא דעיכתה הכמעט מוחלטת של חסידות
אלכסנדר ,שהיתה אחת מן החצרות הגדולות
בפולין ערב המלחמה .בחסידות אלכסנדר,
האדמו"ר יצחק מנחם מנדל דנציגר ,לא
שרד והזיקה בינו לבין ממשיך השושלת
היתה נמוכה.
במכתבים רבים של ניצולים משתקף
הרצון לשמר ולהיאחז במורשת משפחתם
ובמאפיינים ששיקפו את הוריהם שנספו
ובכך לבטא המשכיות ושייכות.

כאבן שואבת:
החצר החסידית ,גינוניה וניגוניה,
כמוקד צמיחה
החצר החסידית ערב השואה שימשה
מעטפת חברתית ,ארגונית ואף כלכלית
לאלה שהשתייכו אליה .תחושת הסולידריות
בין החסידים לבין עצמם היוותה מסגרת
נוספת שתחמה את חייו של היהודי
החסיד והעניקה לו תחושת בטחון אל מול
האוכלוסייה הסובבת וכן בתוך הקהילה
היהודית עצמה.
מלחמת העולם השניה פרצה את גבולות
החצר ופגעה בהרכב הארגוני והאנושי שלה.
בניגוד לחברה החרדית הליטאית שמרכז
הווייתה סבב סביב מוסד הישיבה ,שהיה
למדני בעיקרו ואשר נשען על עמל הלימוד
ועל היצירה התורנית שאינה תלוית מקום,
היוותה החצר מרחב גיאוגרפי ייחודי לכל
יחידה פרטיקולרית חסידית אשר שאב אל
תוכו חסידים מן האזור הקרוב ומחוצה לו.
מרחב זה נשא עמו סממנים ייחודיים של

3636דן" ,החסידות :המאה השלישית" ,עמ' .63
3737טסלר שרה ,שני חיי שרה ,הוצאת מכון שם עולם ,תש"ע ,עמ' .177
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שפה ,תרבות ומנהגים ,ואשר חורבנו
הפיזי עלול היה להמיט אסון על קיומה
של החצר באשר היא .מאחורי שמות
החצרות ,שסימלו עד כה את ערש
לידתה של החצר ,עמדו אחרי המלחמה
כפרים ועיירות המעורטלים כמעט
לחלוטין מסממניהם היהודיים .שמה
של חצר המוצא ייצג מעתה את תמצית
הגעגוע אל העולם שהיה והפך לסמל מהותי
יותר מאשר ציון מקום גיאוגרפי .היה זה
חלק מתהליך השימור שניצולים רבים היו
זקוקים לו.
את החצר החסידית ששימשה כמוקד
להזדהות לפני המלחמה ,ייצגו עתה סממניה
– שמה ,הניגונים המייחדים אותה ,צורת
הלבוש ומנהגיה .הראשונים שבהם היו
דווקא אלה המופשטים שלא היו תלויי זמן
ומקום ,דוגמת הניגונים .חיבור אינטואיטיבי
לניגון יצר מרחב של דמיון ,שבכוחו היה
לדלג מעל לתהום האסון ולחבר בין העבר
לעתיד.
כוחו של הניגון מופיע בתיאורי הניצולים
ככזה שמשך אותם לחזור למסורת בית
ההורים גם כשכבר פנו ללכת בדרך אחרת.
יעקב פייער ,נער צעיר ,חבר קבוצת הנוער
הציוני בסנטה צזריה ,היה בדרכו למשחק
כדורגל ,כשעבר בסמוך למשכנם של חברי
קבוצת 'נצח' בהנהגתו של לייבל קוטנר וכך
הוא מתאר:
"שמעתי קול שעורר בי משהו ,התרגשות
קלה אחזה בי ...לא היה ספק בכך .היו אלה

יהודים .יהודים ששרים .ממש כמו בבית
אבא .אותן זמירות מוכרות לי מימים ימימה.
כשנכנסתי לחדר גיליתי קבוצה של חסידי
גור .ערכתי הכרות עם הבחורים ודיברתי
עמם ...ליבי אמר לי שמקומי אתם .חפצתי
ללכת בדרך שהנחיל לי אבא .השירים,
אווירת השבת ,היו חלק ממהותי שלא
יכולתי להתכחש לו .בלי לומר מילה לחברי
מהנוער הציוני ,נשארתי בסנטה צזריה עם
חברי החדשים -חסידי גור".
תיעוד נוסף של ניגוני גור בקבוצת 'נצח',
הפעם במחנה המעבר בקפריסין ,והשפעתם
גם על אלה שלא היו מנויים על חסידות זו
מלכתחילה ,ניתן למצוא בדבריו של עזריאל
שוורץ חבר הקבוצה ,יוצא הונגריה:
"בשבתות ובימים טובים התנהלו העניינים
כמו ב"שטיבל" של גור .היו בינינו כמה בעלי
תפילה מצויינים ...ובפיהם ניגוני גור שהביאו
אותם עוד מ"הבית" .באזני ובאזני הבחורים
האחרים מהונגריה היו ניגונים אלה בלתי
מוכרים ,ובתחילה אפילו מוזרים במידת מה,
אבל התרגלנו אליהם והם אף התחבבו עלינו
במשך הזמן".

ההליכה בעקבות הניגון היא אחת
הדוגמאות בה גינוני החצר ,ובמקרה זה
ניגוניה ,משכו חברים למסגרת קבוצתית
בעלת אופי חסידי בכדי להיות שייכים
במובן החברתי למנגנון דתי וחרדי
ובמובן ההיסטורי למסורת בית ההורים,
גם אם לא היתה שייכת באופן ישיר
לחסידות מסוימת זו.
סיכום
שיבתו של היחיד לקיום תורה ומצוות
לאחר השואה כרוכה היתה בהחלטה
אקטיבית שהובילה לצורך במערכת תומכת
שאפשרה זאת .בשנים הראשונות לאחר
המלחמה ניתן היה למצוא בקרב העקורים
קבוצות דתיות וחרדיות בעלות גוון חסידי
וכן מרכזים חסידיים דוגמת אלה של חב"ד
וקלויזנבורג בגרמניה ,שהשפיעו על קבוצות
במחנות העקורים שם .בתקופה זו לא חזרה
החצר למשמעותה המלאה והדיפרנציאלית,
אך ככל שעבר הזמן והאדמו"רים מצאו את
מקומם והקימו את משכנם הקבוע ,החל
תהליך שיקום הדרגתי של חזרה למסורת
הפרטיקולרית שקדמה למלחמה ,הן בבית
האדמו"ר עצמו והן בקרב הסובבים אותו.
שימור שמה של החצר ,גינוניה ואורחותיה,
ובחסידויות רבות גם השמירה על הרצף
השושלתי של ההנהגה ,הפכו למוקד עבור
רבים שחיפשו משענת בערכי העולם שחרב
בתוך המציאות המתחדשת.

3838שמידע הדס ,קולו ברד וגחלי אש :סיפורם של מרים ויעקב פייער ,המועצה האזורית נחל שורק ,תשע"ב ,עמ' .121
3939שוורץ עזריאל ,ואלה דברי ימי יסודות ,הוצאה פרטית ,יסודות ,תשע"ג ,עמ' .81
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ראיון בשתיים

משוחחת עם

יעל זיק
גברת פנינה גולומב
ה

"בכל התלאות
שעברתי בחיי,
תפילה אחת הייתה
לי – להגיע לארץ
ישראל ולהעמיד
דור חדש ,שימשיך
את דרכי אבותיי
ומורשת עם
ישראל .ברוך
ה' הצלחתי בכך
והקב"ה הגשים
את חלומי"

לקראת ראש השנה ,יצאתי לראיין את
הגברת פנינה גולומב ולהתוודע לסיפור
הישרדותה במהלך השואה .סיפורה מגלם
בתוכו התמודדות ושמירה על זהות ערכית-
יהודית .בעיניה אין זה סיפור הישרדות בלבד,
אלא דרך חיים ואמונה פשוטה וזכה.
בדירתה הצנועה בבית טובי העיר בירושלים,
פנינה פורשת בפניי את סיפור חייה כנערה
יהודיה בתקופת השואה מול רוע בלתי
נתפס" .זה לא יאומן ,מאיפה הביאו את
כל הרוע הזה?" היא שואלת ממרחק של
שבעים שנה ומדבריה ניכר כי היא חיה את
המאורעות כאן ועכשיו.

ספרי לי על העיירה בה גדלת ועל שנות ילדותך.
נולדתי בשנת  1926בטרנובו שבצ'כוסלובקיה
ושמי פרל ( פנינה) לבית גנץ .להורי קראו גרשון
ושרה גיטל והיו לי  11אחים ואחיות .סבי עסק
בייצור ציצית ותפילין ואבי ,גרשון ,שהיה דמות
חשובה בקהילה היהודית ,שימש כמוהל .זכור לי
כי מל עשרות תינוקות יהודים בעיירה ואף הציל
אחד מהם ממוות בטוח ,לאחר שאביו ביקש
למול אותו בעצמו.
אבי היה ידוע בקולו המיוחד ורבים משכנינו היו
באים לשמוע את קולו ממרפסת הבית .כאשר
ראש העיר ביקש להודיע הודעה לקהילה ,היה
עושה זאת בעזרת אבי.
למדתי בבית הספר היסודי בעיירה ובימי ראשון
למדתי עברית ויהדות אצל מלמד יהודי.
המשך בעמוד הבא
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מה היתה מערכת היחסים עם השכנים הגויים?
האם היו גילויי אנטישמיות?
באופן כללי ,היחסים היו טובים .בביתנו היתה
מטפלת גויה ,שטיפלה בכל הילדים .כמובן
שהדבר השתנה עם הכיבוש ההונגרי בשנת
" .1938ההרגשה היתה כמו אדם שבמקום
להאיר עם פנס משתמש בלפיד"  -עם כניסת
ההונגרים חל איסור על גידול פאות ,אך הנוראה
מכל היתה הגזירה לגייס לצבא את כל הנערים
והנערות מגיל  .16אני הייתי בת  16ואבא ,שהבין
את גודל הסכנה ,השיג אישור מיוחד ושלח אותי
לבודפשט ,ללמוד תפירה .בבודפשט התגוררה
אחותי חדווה .בעלה גויס לצבא והיא נותרה
לבדה עם תינוק קטן .נשארתי אצל אחותי עד
שנת  1943ואז חזרתי הביתה.
בעקבות הכיבוש ההונגרי וההחמרה במצב,
האם חשבתם לעלות לארץ?
ודאי .אבא תמיד דיבר על ארץ ישראל .בשנת
,1938לאחר מאמצים רבים ,הוא הצליח לקבל
סרטיפיקטים (אישורי עליה לארץ ישראל)
עבור משפחתנו ועבור סבא וסבתא .סבתא,
אמא של אבא ,סירבה לשמוע" .מה יהיה עם
האחים שלך?" שאלה את אבא ,וכדי להמחיש
את התנגדותה הנחרצת ,ציינה בפניו כי תשכב
על פסי הרכבת ותחסום את הנסיעה בעצמה.
אבא הבטיח לסבתא שיעבוד וישלח אשרות
כניסה ליתר המשפחה .הם אפילו הלכו יחדיו
לרב הקהילה ,אך זה פסק כי כיבוד הורים
קודם לעלייה לארץ .בלית ברירה ,אבא נתן את
האשרות לשכנים שלנו .לא אשכח את תגובת
השכן למראה האשרות" :המשיח הגיע!"
מתי קבלתם את הציווי להיכנס לגטו?
בשנת  ,1944בחול המועד פסח ,יצאה פקודה
לגרש את כל יהודי העיירה לגטו מטיסולקו
שבהונגריה .התבקשנו לקחת תרמיל אחד
בלבד ובו חפצים מועטים .את היתר השארנו
מאחור.
כמה ימים לפני הכניסה לגטו ,פרצה שריפה
בעיירה .שני בחורים יהודים נתפסו ,עונו
ונחקרו .הם העידו שאבי היה בין האנשים
ששלחו אותם .אבי הוכה קשות עד שנפל
למשכב וחלה .הוא נאלץ להישאר בבית כאשר
אחי מרדכי ואחותי יפה נשארו אתו .אבא
הצליח להשיג לאחותי ולתינוק שלה אישור
כניסה לבודפשט .אמא ויתר הילדים נכנסו
לגטו .זו הפעם האחרונה שראיתי את אבי ואת
אחי ואחותי .כעבור מספר שבועות הם נשלחו
לגטו מונקטש ומשם גורשו לאושוויץ.

תארי את החיים בגטו.
התגוררנו באוהלים והיה רעב גדול מאוד .אני
זוכרת את הכיכר המרכזית בה הוענשו יהודי
הגטו .באחת הפעמים ,הואשמה בחורה יהודיה
שקיבלה גלויה מחייל ולרוע מזלה ,החייל היה
יהודי .היא קיבלה  25מלקות.
השתדלתי להתנדב לכל משימה וכך מצאתי
את עצמי עובדת במטבח בגטו .הדבר אפשר לי
לקחת מנות מזון למשפחתי ,לסבא ולסבתא.
האם הגיעו לגטו שמועות על רצח יהודים?
כיצד הגיבו לשמועות אלו?
הגיעו שמועות אך אנחנו לא האמנו .ידעו
ושמענו שיש נסיעות למקום מסוים ,אבל
השלטונות לא אמרו כלום .כל מספר שבועות
אנשים נלקחו ולא חזרו .היו משלוחים על פי
רשימות .גם אנחנו התבקשנו להתייצב בכיכר
והגענו בלי לשאול יותר מידי שאלות.
בחג השבועות הועלנו לקרונות של בהמות,
כששני דליים מונחים בקרון .האחד ,לעשיית
צרכים והשני ,לשתיית מים .במוצאי חג
השבועות הגענו לאושוויץ.
מה את זוכרת מרגע הירידה מהקרונות?
(פנינה עוצמת את עיניה ונאנחת ,אני יודעת
שהיא חוזרת לשם .גם ממרחק השנים ,הזיכרון
לא נמחק).
היה רעש נוראי ,נביחות כלבים ,צעקות
בגרמנית ובלגן גדול .לא הספקנו להתארגן
וכבר מצאנו את עצמנו עומדים בשני טורים,

מאיר ,אחי בן ה 14-ואני בצד אחד ,אמא ויתר
האחים בצד השני.
התחלנו ללכת ופתאום שמעתי מישהו קורא
בשמי" :פרל ,פרל ,חכי רגע אחד" .זו היתה
אמא .היא דחפה בידי שתי פרוסות לחם
ואמרה לי" :קחי ,את צריכה אותן יותר ,אני
אסתדר" .זו היתה הפרידה מאמא ,המילים
האחרונות שאמרה לי .גם ברגעים האחרונים
היה לה חשוב לתת לי משהו.
אחי ,מאיר ,נלקח לצריף הילדים ואני נלקחתי
לצריף אחר .אי אפשר לתאר מה הרגשנו
כשביקשו מאתנו להוריד את הבגדים וכשגזזו
לנו את השיער .היה לי שיער ארוך ,שתי צמות
שהיו קשורות על ראשי כמו כתר .הכל גילחו.
לאוזני היו שני עגילים ,מתנה שקבלתי כילדה.
מעולם לא הורדתי אותם מאוזני וגם עכשיו
לא הבנתי כיצד עלי לעשות זאת .לא הספקתי
לחשוב ,הקאפו חתכה את העגילים ועד היום
יש לי סימן.
כולן נראו אותו דבר וכל אחת קיבלה בגדים
במידות שונות שלא תאמו כלל את מידות
גופן .הוכנסנו לצריף ,מחנה  cביתן .14
לילה ראשון באושוויץ ,אלו מחשבות עברו
בראשך?
לילה ראשון באושוויץ ,כמו רבים אחריו ,ישנו
שש בנות בכל דרגש ,ראש עם רגל .אי אפשר
להסתובב ,רק אם כולן מסתובבות .שאלנו
איפה המשפחה שלנו? אף אחד לא ידע
לומר את התשובה .רק במפקד מישהו אמר:
"המשפחה שלכן נשרפה" ולא האמנו.

האם ראית את מאיר ,אחיך ,במהלך השהייה
במחנה?
אחרי כמה ימים במחנה ,מישהי אמרה לי
שראתה מבעד לגדר את אחי מאיר .מאיר זרק
לי פעם חתיכת נייר ובתוכה אוצר של ממש –
מספריים וחוט.
בעזרת המספריים תפרתי ותיקנתי בגדים
קרועים לנשים במחנה ולפעמים קיבלתי
פרוסת לחם ,אותה העברתי לאחי.
לעיתים ישנתי דקות ספורות בלילה כי
העדפתי לעזור לחברות ,לתקן ולתפור .את
ערך האנושיות והנאמנות קיבלתי מההורים
שלי .זה היה ערך במשפחה.
מאיר נספה במחנה יחד עם ילדים נוספים.
תארי את ההתמודדות שלך במחנה ההשמדה.
כמו בגטו ,גם באושוויץ התנדבתי למשימות,
תמיד התנדבתי! לילה אחד נכנסה הקאפו עם
קצינה נאצית וביקשה מספר בנות לעבודה
ומיד התנדבתי .מכיוון שהייתי רזה מאוד,
הקצינה אמרה" :זה בן אדם לעבודה? זה
טינופת!"
הקאפו השיבה לה" :אלו ,הרזים ,עובדים פי
עשר יותר מהשמנים" .כך קיבלתי עבודה
בשירותי המחנה ,משבע בבוקר עד שבע
בערב .את האוכל קיבלתי שם ,אך לפחות
יכולתי ללכת לשירותים מתי שרציתי.
בפעם אחרת ,הקאפו ביקשה שאכין לה מרק
ונתנה בידי סיר עם תפוחי אדמה .לפתע
נשמעו צעקות" :מנגלה מגיע!" מרוב בהלה
מיהרתי להוציא את הסיר ,המים הרותחים
נשפכו ונכוויתי קשות .בשעת המפקד הקאפו
הסיחה את דעתו של מנגלה ,שלא יגלה את
מצבי.
אומץ הלב שלי ,הערבות ההדדית והעובדה
שהתנדבתי ראשונה ,תמיד עזרו לי להתמודד
עם החיים במחנה.
זכור לך סיפור מיוחד על הערבות ההדדית
שהזכרת בדבריך?
לא ידענו ימים ולילות וגם לא חגים .יום אחד
שמענו את אחד הקצינים אומר שאצל היהודים
זה יום קשה במיוחד .כך הבנו שמדובר בתשעה
באב .החלטתי לצום .באושוויץ הייתה איתי
בת דודתי ,שעבדה בניקיון כבישים .היא מצאה
קופסה בזבל ,שמה בה מנת מרק ,אותה החבאנו
מתחת לדרגשי הצריף .במשך אותו היום ,כולן
שמרו עלי ,שלא יבחינו בחולשתי ובחיוורוני.
בצאת הצום ,התיישבו סביבי כמה בנות והסתירו
אותי בזמן שאכלתי את מנת המרק.
מהיכן שאבת את הכוח לצום?
הרגשתי שאני חייבת לצום ,משום שזו שעת
רצון .כך הייתי רגילה מהבית ולא היתה סיבה
שאפסיק .פעמים רבות שאלו אותי – מאיפה
הרצון לשמור על הדת יותר מהבריאות? ואני

עונה ,שהשמירה על הדת עזרה לי לשמור על
הבריאות .עד היום אני צמה בתשעה באב .זו
אמונה עמוקה שנטועה בי עוד מהבית.
כשישה חודשים הייתי באושוויץ ,עד שהעבירו
אותנו למחנה אחר .כעבור מספר שבועות
הגרמנים הצעידו אותנו ברגל לתוך גרמניה.
אם מישהי הייתה מתכופפת ולו לרגע אחד,
מיד היו יורים בה .הבנות הסתירו אחת את
השנייה ,בכל פעם שמישהי התכופפה וכך
הצילו את חייה.
לאן היו מועדות פניך בסוף המלחמה?
בסוף המלחמה הייתי בת  19ורציתי לעלות
לארץ ישראל .התאספנו כמה בחורים ובחורות
והלכנו מתחנה אחת לשנייה ,כדי להגיע בסופו
של דבר לארץ .לפעמים הלכנו שבועות ברגל
ובכל תחנה היינו מקבלים פתק .על הפתק
שלי היה כתוב" :פרל גנץ ,האמא  -שרה
גיטל ,מי שחי ,מי שיודע ,אני נמצאת פה".

נאמר לי שראו את אחותי הבכורה וגם
אחי שרד והגיע לצרפת.
בשנת  1948הגעתי באניית מעפילים לחיפה
אך כאן לא תמה מסכת הייסורים .גורשתי
למחנה המעצר בקפריסין .תחושת האחדות
החזקה והמטרה שעמדה לנגד עיני – עליה
לארץ ישראל -הם שנתנו לי את האמונה
והביטחון להמשיך עד ההגעה הסופית לארץ.

מי שלא עבר את זה לא יכול להבין .כל מה
שעברתי אני מספרת לך ואת כל הקשיים
אני מקבלת באהבה ,אבל חשוב לי שידעו
שמשפחתי שומרת מצוות ,אוהבת אדם והינה
מנאמני הארץ.

פנינה ,הגיעה ארצה ,נישאה לזאב (ז"ל) ,ילדה
בן ובת והעמידה נכדים ונינים רבים .על קיר
בדירתה ,תלוי עץ שורשים ועליו הכיתוב" :אם
הבנים שמחה" ,מתנה שקיבלה ליום הולדתה
התשעים ממשפחתה הענפה.
ערב ראש השנה תשע"ט והמילים "זָ כְ ֵרנּו
לְ ַחיִ ּיםֶ .מלֶ ְך ָחפֵ ץ בַ ַּחיִ ּים .וְ כָ ְתבֵ נּו בְ ֵּספֶ ר ַה ַחיִ ּים.
להים ַחיִ ּים" מקבלות לפתע משמעות
לְ ַמ ַענְָך ֱא ִ
כפולה בזכות המפגש עם פנינה.
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* מתוך דברים
שנשא הסופר אהרן
אפלפלד בערב יום
הזיכרון לשואה
ולגבורה 2007
ביד ושם .בתוך :לירז
לחמנוביץ" ,הוראת
השואה באמצעות
ספרות" ,זיקה:
העיתון המקוון
להוראת השואה.
ירושלים :יד ושם,
.2014
** איריס מילנר,
הנרטיבים של
ספרות השואה
תל אביב :הקיבוץ
המאוחד,2008 ,
עמ' .13

כתיבת סיפורת על השואה
עוררה בעבר שאלה לגבי עצם
החיבור בין שואה לאמנות.
כיום ספרות השואה היא עובדה
קיימת ועל כך אמר הסופר
אהרן אפלפלד" :אסור להשאיר
את השואה בתחום המספרים
הגדולים והדיבור המוכלל.
העדים וההיסטוריונים הניחו את
המסד והטפחות ,ועתה הגיעה
השעה ליצירה"*.
האתגר העומד בפני סופרים
הכותבים סיפורת על השואה הוא
גדול ,כפי שביטאה זאת חוקרת
ספרות השואה ,איריס מילנר:
"הסופרים והסופרות הכותבים על
השואה נותנים ,בין השאר ,ביטוי
למניעים אוניברסליים – הרצון
לפענח ,לארגן ,למשמע ,לזכור
ולהזכיר ...בד בבד ,משותפת
ליוצרים כולם ,בעוצמות שונות,
התובנה כי הממשות שעליה הם
כותבים היא בלתי נתפשת עד
כדי כך שהיא נידונה להישאר

תמיד ,חרף כל מאמצי הייצוג,
בבחינת פער ,לאקונה ,חור
שחור בתולדות האנושות" **.אם
כתיבת סיפורת שואה למבוגרים
הינה אתגר גדול ,הרי שכתיבת
סיפורת שואה לילדים היא אתגר
כפול ומכופל.
הסופרת ,נעמי מורגנשטרן,
עומדת במשימה זו בהצלחה.
ספרה "ציפי של הבובה" יצא
לאור בהוצאת שם עולם לפני
שנתיים ועסק בילדותה של ציפי
כהן בזמן השואה .בימים אלו
רואה אור ספרה החדש" ,בעל
הסוד" ,אף הוא בהוצאת שם
עולם .הספר מבוסס על סיפור
אמיתי ,סיפורו של סנדלר יהודי
שחי בצ'נסטוחובה שבפולין
בזמן הכיבוש הנאצי ונשלח
למחנה העבודה האסאג .במחנה
הוא תופר מגפיים לקצינים
גרמניים .בזכות טיפוח מגפיו
של אחד הקצינים ,הוא מקבל
אישור להיכנס פעמיים לצריף
בו הושלכו ספרי תורה .הוא
מוצא ביניהם שופר ,לוקח אותו
ומצליח לתקוע בו בסתר בראש
השנה ,תוך סיכון חייו .כנגד כל
הסיכויים הוא מצליח להבריח
מאותו צריף גם ספר תורה
ולהחביאו מעיניהם הפקוחות
של הנאצים .במעשהו זה ,זיכה
יהודים רבים במחנה בהקפה
בסתר של ספר התורה בשמחת
תורה.
ספר התורה התגלה בסיום
המלחמה ,הובא ארצה ונמסר
לבית-כנסת של חסידות גור בבני
ברק.
מורגנשטרן עוטפת את הסיפור

הוצאת שם עולם
האמיתי בסיפור מסגרת בדיוני
על ילד בן ימינו ,ההולך עם סבו
אל סנדלר ,שהוא בנו של אותו
סנדלר יהודי .הילד מגלה את
הקשר המשפחתי שלו לסיפור:
סבו ,היה אסיר באותו מחנה
וחבר של הסנדלר האמיץ .הוא
ישן עמו באותו דרגש וזכה
לשמוע את תקיעת השופר
ולהקיף את אותו ספר תורה.
הסיפור מוגש בשפה בהירה ,עם
נגיעות זהירות במוראות השואה.
למשל ,כאשר נעמי מורגנשטרן
מתארת את כניסת הגרמנים
לעיר ,היא נוקטת בלשון עדינה
וכותבת שהם חוללו "צרות".
היא מספרת שהיהודים הובלו
ברכבות ,אך לא מרחיבה מעבר
לכך .את הקשיים במחנה היא
מבטאת במשפט" :היה להם
הרבה צער ומעט כוח".
מורגנשטרן מתמקדת בדמות
הסנדלר שפעל מתוך אומץ,
תושייה ,אמונה ורצון לקיים
מצוות ולשמח את חבריו גם
במציאות הקשה של החיים
במחנה.
במרכז הסיפור בולט אלמנט
סודי – הסנדלר מושח את מגפיו
של הקצין במחנה במשחה
סודית .בזכותה מאשר הקצין
לסנדלר להיכנס לצריף בו
מונחים ספרי התורה .מהי אותה
משחה סודית? אין לדעת .הסוד
ימשיך לסקרן את הקוראים
גם לאחר סיום הקריאה בספר
המרגש ,המלווה בציוריו היפים
והעדינים של דיויד הול.

צלינקה

הילדה היהודיה
האחרונה בעולם

| מי כ ל ג' אן

"יום אחד

 ,אחרי כשנה
מחיסול הגטו,
הכריחו את כל היהודים שנותרו בגטו הקטן
להגיע לפנות בוקר עם חפציהם למגרש
הגדול בגטו שנחשב על ידינו ,תושבי הגטו,
ל"מגרש המוות" [ ]...מבין תושבי הגטו
היו כחמישים משפחות עם ילדים .האפמן
גייר ,מפקד האזור ,החל לקרוא בשמות של
היהודים והורה להם לעבור לצד השני של
המגרש ,אבל בלי הילדים .כשהגיע הזמן של
המשפחות עם הילדים לעבור ,הפרידו את
הילדים בכוח מהוריהם וגררו אותם למעין
צריף לבן שהיה צמוד למגרש .עוד לא קראו
בשם משפחתנו ונאלצנו לצפות במחזה
הנורא .אמא שלי ,שתמיד באה מסודרת
לכל מקום ,מרחה מהאודם שלה על האצבע
ומרחה לי על הלחיים .היא שמה לי מטפחת
על הראש כדי שלא אראה כילדה קטנה.
למרות זאת ,הם הבינו שאין לנו סיכוי לעבור
יחד ולכן אמרו לי" :בואי צלינקה ,אנחנו
נלך לבית הלבן יחד איתך" .אחי ,שכבר עבר
לצד השני וראה שהורי מתקדמים איתי
לכיוון הבית הלבן ,מיד זינק ועבר אלינו
חזרה .הוא שאל את ההורים שלי" :למה
אתם הולכים איתה ומשאירים אותי לבד?"
הורי פשוט אחזו בידו וכך הלכנו כולנו עד
שהגענו לשומר .אבי ניסה בכל זאת את מזלו
וביקש מהשומר שייתן לו להעביר גם את
שני ילדיו ל"צד הטוב" ,הצד של האנשים
שהולכים לעבוד .השומר שאל "בני כמה?"
ואבי שיקר לו באומץ ואמר" :בני " 15ו,"17-
למרות שהייתי רק בת  11ואחי הגדול היה בן
 .14הגרמני עשה תנועה עם האגודל כאומר
"עברו" ,וכל העת לא הרים את ראשו ולא
הביט בי .עברנו ]...[ .ברגע ההוא ,חבר של
אחי ,שעמד בשורה מאחורי ,שם לי תיק
מתחת לרגליים ואמר לי" :עלי על זה ואל
תשאלי שאלות" .עשיתי מה שאמר וזה הציל

את חיי" (על-פי ראיון שנערך עם צילה על
אקציית הילדים בקילצה .)23.4.43
בניה של צילה ליברמן ז"ל ביקשו להנציח
את דמותה ,ערכיה ואישיותה המיוחדת
באמצעות הצגה המבוססת על יומנה
המקורי ,חומרים נוספים שכתבה וקטעי
עדות מצולמים בווידאו ,שתועדו על ידי
מכון שם עולם.
צילה הייתה אשת העדות של המכון במשך
שנים רבות והפרויקט מתקיים בשיתוף
פעולה מלא עמו.
משה אלפי נענה לבקשת המכון להפיק את
ההצגה אשר הינה חלק ממיזם "הקתדרה
לאומנויות הבמה" של המכון.
המחזאי אורן נאמן פתח את ההצגה במסעה
של צילה לקבר האחים של ילדי קילצה .קבר
זה יועד גם לה ,אך היא ניצלה ממוות בעזרת
תושיית האם וחסדי שמים.
ההצגה נעה על הציר שבין ההיסטוריה
האישית של צילה לבין המציאות העכשווית
ומנכיחה את ההתמודדות עם השאלה "למה
אני? אני הפה שלהם".
דווקא בתוך האין ,צילה מצאה את היש ,את
הנוכחות האלוקית והאמונה בקב"ה.
"אני ילדה .אין לי זכות קיום כאן .ילדים
לא אמורים להיות פה בכלל .אז אני
שוכבת מקופלת על הדרגש ,רועדת בכל
הגוף ומדברת עם אלוקים .ובלב הגיהנום
– אלוקים שומע אותי"
(מתוך דבריה של צילה על מחנה אושוויץ).
התפאורה של ההצגה מאפשרת ניידות
גבוהה והגעה למוסדות חינוך ותרבות
בכל רחבי הארץ .ההצגה מיועדת הן לנוער
והן למבוגרים ומלווה ביחידה חינוכית
המסייעת בעיבוד הצפייה והמסרים
העולים ממנה.
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