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ב 200-השנים שלפני שואת יהודי אירופה עברה הקהילה היהודית האשכנזית תמורות חברתיות ,כלכליות,
משפטיות ודתיות של ממש .בתחום הדתי ,כבר במחצית השנייה של המאה ה 18-צמחה תנועת החסידות
בפולין ,ולעומתה צמחה תנועת ההתנגדות ,בעיקר בליטא .במרכז אירופה נוסדה באותה העת תנועת ההשכלה
היהודית ,ובמאה ה 19-התפצלו היהודים האשכנזים לשני זרמים מתחרים עיקריים :האורתודוקסים ,שביקשו
לשמר את היהדות האשכנזית הטרום מודרנית; והרפורמים (בגרמניה הם כונו ליברלים ,ובהונגריה נאולוגים),
שביקשו להתאים את היהדות לרוח הזמנים החדשים .עלייתה של הציונות לענפיה ,במאה ה ,20-הוסיפה עוד
נושא לפולמוס בין הקבוצות הדתיות הללו .גיליון זה עוסק בתנועות ובזרמים הדתיים באירופה ערב המלחמה
ובתקופת השואה.
במאמר הראשון ההיסטוריון יעקב בורוט מסרטט את השינויים בפרקטיקה הדתית של הזרם הליברלי ושל
הזרם האורתודוקסי של יהודי גרמניה בעקבות עליית הנאצים לשלטון ומראה כי המגמה הבולטת ביותר הייתה
חזרה למסורתיות שבאה לידי ביטוי בהשתתפות גוברת בטקסים הדתיים של מעגל השנה (שבתות וחגים)
ושל מעגל החיים (טקסי מעבר) ,אך לא הייתה הימנעות מעבירות דתיות .בקהילות קטנות אף התרחב שיתוף
הפעולה בין הזרמים ונערכו תפילות משותפות ,תוך ויתורים ,בעיקר מצד הליברליים.
במאמר השני יהודה הרטמן דן בתגובותיהם של הזרם הנאולוגי והזרם האורתודוקסי של יהודי הונגריה
לאנטישמיות המקומית .לטענתו בעשורים האחרונים של המאה ה 19-ניכרו הבדלים בתגובותיהם של הזרמים
השונים לאנטישמיות משום שהאורתודוקסייה לא דגלה בהשתלבות עמוקה בחברה ובתרבות ההונגרית .לעומת
זאת במאה ה ,20-בשל העמקת ההזדהות של האורתודוקסים עם המדינה ההונגרית והשתלבותם בתהליכי
המודרניזציה ,הם חשו פגיעה קשה יותר מהניכור של האומה ההונגרית ,ותסכולם מהאנטישמיות החל להידמות
לתסכולם של הנאולוגים.
במאמר השלישי יוחנן בן יעקב משחזר את קורותיה של תנועת הנוער כנסת השומר הדתי שפעלה בין שתי
מלחמות העולם בפולין ושילבה אידיאלים ציוניים חלוציים וזהות יהודית מסורתית .המאמר דן בשורשיה
ההיסטוריים ,במקורות ההשראה שלה ,במשנתה הרעיונית והחינוכית ,בדרכי ההגשמה שלהן ובגורל חבריה
בשנות השואה.
במאמר הרביעי ההיסטוריונית חוי דרייפוס דנה בצעירי חסידות גור בתקופת השואה שעד כה התעלמו חוקרי
השואה מסיפורם .לטענתה צעירי חסידות גור התארגנו במסגרת הדומה בכמה מהיבטיה למסגרת של תנועת
נוער כבר בין שתי מלחמות העולם ,ובימי השואה ירדו כמה קבוצות של התנועה למחתרת ,בהנהגת הקומנדנטים
שלהם ,כדי לשמר את מראם החיצוני ואת סדר יומם הישיבתי.
מדור סקירת הספרים יוחד הפעם לספרו של דב הניג רחוב הניצחון המספר את קורות המחבר ומשפחתו
בתקופת השואה ואחריה בבוקרשט שברומניה.

קריאה מעניינת
אסף ידידיה
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הפרקטיקה הדתית לפני  :1933פסיפס
של חיים דתיים

חיי הדת של הזרמים היהודיים
בגרמניה לאחר עליית הנאצים
לשלטון
יעקב בורוט

ההיסטוריון יעקב בורוט מסרטט את השינויים בפרקטיקה
הדתית של הזרם הליברלי והזרם האורתודוקסי של
יהודי גרמניה בעקבות עליית הנאצים לשלטון ומראה כי
המגמה הבולטת ביותר הייתה חזרה למסורתיות שבאה
לידי ביטוי בהשתתפות גוברת בטקסים דתיים של מעגל
השנה (שבתות וחגים) ושל מעגל החיים (טקסי מעבר),
אך לא בהימנעות מעבירות דתיות .בקהילות קטנות אף
התרחב שיתוף הפעולה בין הזרמים ונערכו תפילות
משותפות ,תוך ויתורים ,בעיקר מצד הליברליים .בקרב
האורתודוקסים הגרמנים אף ניכרה השפעה גוברת של
האורתודוקסייה המזרח-אירופית.

אפשר לחלק את יהדות גרמניה ,על פי עמדות דתיות
ופרקטיקה דתית ,בקווים מאד גסים ,לשלושה מחנות
עיקריים :החילונים והאדישים לדת ,הליברלים
מבחינה דתית והאורתודוקסים 1 .כל אחד משני
המחנות הדתיים היה מחולק ומפוצל ,ובין תת-
המחנות שבתוכם שררו לעיתים יריבויות מרות.
במחנה האורתודוקסי היו "האורתודוקסייה הפורשת"
להשתייך
שסירבה
( ,)Austrittsorthodoxie
לארגונים יהודיים שמנהיגיהם אינם אורתודוקסים
וקיימה ארגונים עצמאיים משלה ,ו"האורתודוקסיה
הקהילתית" (  ,)Gemeindeorthodoxieשפעלה
בתוך הקהילות היהודיות ושמרה על צורות שונות
של עצמאות ארגונית בתוכן כדי לספק את הצרכים
הדתיים המסוימים של חבריה .למחנה הליברלי
לא היו ארגונים ארציים כוללים (בארגון המרכזי
שלו ,האגודה ליהדות הליברלית [ Verein für das
 ,]liberale Judentumהיה רק חלק מציבור זה),
והיו בו גוונים ותת-זרמים שונים .הקהילה הרדיקלית

ביותר בו הייתה הקהילה הרפורמית של ברלין
(  ,)Berlin Reformgemeindeשהעבירה את השבת
ליום ראשון2 .
לכל אחד משני המחנות – הליברלי והאורתודוקסי
– הייתה מערכת ארגונים משלו ,אידאולוגיה ברורה,
רבנים ומוסדות הכשרה לרבנות .אולם ,אף שגבולות
המחנות נראו ברורים ,חיי הדת היהודיים בגרמניה
לא היו חיי דת של שני מחנות נבדלים .הם דמו
יותר לפסיפס המקיף מגוון רחב של פרקטיקות
דתיות .בכל אחד מהמחנות התקיים גרעין קשה של
אקטיביסטים המעורבים מעורבות עמוקה בפעילות
המחנה ומחויבים לערכיו באופן מובהק .אך גרעין זה
היה המיעוט ,וסביבו התקיימה פריפריה של תומכים
שהשתתפו בפעילות המחנה ,אך לא בקביעות ,והיו
מחויבים פחות לכלל הערכים ושל ציבור רחב יותר
של תומכי המחנה שמידת השתתפותם המעשית
בפעילויותיו הייתה נמוכה .חשוב במיוחד להדגיש
שהם לא דחו את המחנה האחר כפי שציפו מהם
חברי הגרעין הקשה של המחנה .כך פיליפ זליגסברגר
מפירט (  )Fürthואחיו היו חברי תנועת הנוער של
"אגודת ישראל" ושל ארגונים אחרים של המחנה

יהודים בזמן תפילה בבית-כנסת ,יוני  ,1938הנף
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האורתודוקסי ,אך בחגי תשרי – הימים הקדושים
ביותר בשנה – התפללו עם אביהם בבית הכנסת
המרכזי הליברלי3 .
הווארד לופוביץ' (  ,)Howard Lupovitchשחקר
את היהדות ההונגרית והצ'כית בתקופה המודרנית,
הבחין כי רבים מהיהודים – ואולי אף רובם – בחרו
"ּב רֹור ובחר" ( pick and
במה שהוא כינה יחס של ְ

לכל אחד משני המחנות – הליברלי
והאורתודוקסי – הייתה מערכת ארגונים
משלו ,אידאולוגיה ברורה ,רבנים ומוסדות
הכשרה לרבנות
 .)chooseהמנטליות הדתית שלהם אפשרה להם
להתבונן ולבחור בין מסורת ובין חדשנות 4 .קביעה זו
נכונה גם ליהדות גרמניה .לגורמים חברתיים-דתיים
הייתה השפעה רבה על הבחירה .פעמים רבות רב
כריזמטי ,חזן טוב או קבוצת חברים השפיעו יותר
מהשיוך הדתי והארגוני המוצהר של האדם .אותו
פיליפ זליגסברגר מתנועת הנוער של "אגודת
ישראל" היה לפני כן חבר בתנועת הנוער הליברלית
קמרדן (  )Kameradenועזב רק בגלל אי-התאמה

הדלקת נרות בבית הכנסת ,חנוכה  ,1936פרנקפורט
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לזמני העבודה שלו .בזיכרונותיו הצהיר כי הרגיש
בנוח באותה מידה עם חבריו האורתודוקסיים ועם
חבריו הליברליים ומעולם לא הרגיש שהוא צריך
לבחור ביניהם5 .
לקראת סוף תקופת ויימר ניכרה דעיכה כללית של
חיי הדת היהודיים .ההשפעה הכפולה של התגברות
האנטישמיות ושל המשבר הכלכלי גבתה מהיהדות
מחיר כבד .בשל האנטישמיות לא היה נעים במקומות
רבים להיות מוכר כיהודי .למשבר הכלכלי הייתה
השפעה הרסנית על החברה היהודית ,ובעיקר על בני
הנוער .רבים נפלו קורבן למה שנקרא "ההתבוללות
האדומה" והצטרפו לשמאל .גם רבים שלא הצטרפו
לשמאל נטשו את הזהות היהודית ,וכך בתי הכנסת
הלכו והתרוקנו ,וחיי הדת במקומות רבים דעכו.

השנים  :1938-1933מגמות כלליות
בתוך זמן קצר אחר עליית הנאצים לשלטון
התעוררה תחושה שהיהודים עוברים תהליך של
שינוי – חיבור מחודש לשורשיהם היהודיים .הלך
רוח זה תואר בכותרת בביטאון הציוני Jüdische
" – Rundschauאמירת כן ליהדות" (" Ja-Sagen
 – )"zum Judentumהתעוררות של מודעות יהודית
וסולידריות 6 .המקורות בני הזמן מאפריל ומאי 1933
מראים כי בחוגים רחבים היה מדובר במעבר מניכור
מהמסורות היהודיות להתעניינות מחדש בשורשיהם
היהודיים .המקורות השונים תיארו תמונה של עניין
נרחב וחיובי ביהדות מצד אנשים רבים שהיו רחוקים
מלהתעניין בה בעבר והדגישו במיוחד שבני הנוער
היו משתתפים מרכזיים בתהליך .הצטיירה מגמה
הפוכה מדעיכת היהדות שתוארה קודם .הגלגל
התהפך.
בשנים הראשונות של המשטר הנאצי התחזקה
שמירת המנהגים היהודיים המסורתיים ,גם בקרב
חוגים שהיו רחוקים מכך .חגיגת חג המולד הוחלפה
בחגיגת חנוכה .בכמה מקומות נסגרו כל העסקים
היהודיים (או כמעט כולם) ביום הכיפורים ,ולעיתים
גם בראש השנה ,בכמה לראשונה מזה עשרות שנים,
והשינוי הזה עורר גאווה מקומית .הדלקת הנרות
והקידוש בליל שבת היו לחלק מחייהן של משפחות
רבות.
בייחוד ניכר שינוי היחס ליהדות בחגים .החגים
הציעו ליהודים הפוגה ממאבקיהם היום-יומיים
במדינה ובחברה עוינות .בזמנים קבועים בלוח השנה
הם יכלו להירגע ,ואפילו לחגוג .החגים גם הזכירו
ליהודים שגם בעבר הם סבלו מדיכוי ומאיומים על
שום עצם קיומם ,נרדפו על ידי שליטים רבי עצמה

ועמים שלמים ,אבל החזיקו מעמד ושרדו על אף
הרדיפות הרבות .לא פלא אפוא שהפופולריות
של החגים גדלה במידה חסרת תקדים .בצד זאת
נטה כל אחד מהזרמים האידאולוגיים השונים
ביהדות גרמניה להדגיש ערכים שהיו קרובים יותר
להשקפת העולם שלו :הציונים העדיפו את ההיבטים
הלאומיים ,הליברלים את הערכים ההומניסטיים
והאוניברסליים ,והאורתודוקסים הדגישו את כוחה
של האמונה באלוקים ואת כוחו של הקדוש-ברוך-
הוא.
אך ההתעניינות הניכרת בחגים לא חוללה מהפך
ביחס לשמירת מצוות .חג הפסח למשל נעשה חג
משמעותי מאוד ,כפי שמעידים דיווחים רבים על
עריכת סדר הפסח ,הן במשפחות הן על ידי עמותות
וארגונים רבים ,ועל השתתפות רבה בסדר .עם זאת
ההתעניינות בחג הוגבלה בעיקר לסדר עצמו .אין
ראיות שיהודים רבים שאינם דתיים הפסיקו לאכול
חמץ.
אף שלא הייתה תופעה נרחבת של מה שקרוי בימינו
"חזרה בתשובה" ולא היה שינוי כולל באורח החיים,
הרי הנטייה לשמור באופן חלקי על המסורת גברה,
ותעודות רשמיות של קהילות בצד דיווחים בעיתונים
מעידים על מגמה .שינויים בתקנון בית הכנסת
בנירנברג שהוסכם עליהם ב 11-באוקטובר 1934
מצביעים על דרישה של חברי הקהילה לקיים מצוות
כגון נטילת לולב בסוכות .נוהג מסורתי אחר ,הלימוד
במשך כל הלילה בחג השבועות ובהושענא רבה,
נהנה מפופולריות הולכת וגדלה במקומות שונים
כבר בשנת  ,1933ובני נוער רבים השתתפו בו.
אחד הביטויים הנפוצים ביותר לפנייתם של חוגים
רחבים למסורת היה קיומם הרווח של טקסי המעבר
(  :)rites-de-passageמספר טקסי בר המצווה
בקהילת פרנקפורט גדל מ 51-בשנת  1931ל129-
בשנת ( 1933עלייה של  )252%ול 182-בשנת 1934
( .)357%העלייה הייתה מרשימה עוד יותר בקרב
הליברלים :מספר הטקסים שנערכו בשנת 1934
היה יותר מפי ארבעה מאשר בשנת  .1931איגוד
בית הכנסת הליברלי "ההיכל" בהמבורג דיווח גם
הוא באותה שנה על מספר חסר תקדים של טקסי
בר מצווה 7 .נתונים דומים ניתן לראות במספר טקסי
הנישואים ,ורובם הגדול נערך במסגרת יהודית ,שינוי
ברור לעומת העבר.
נתונים סטטיסטיים אחרים על מנהגים דתיים שהיו
חשובים בעיקר לאורתודוקסים אינם מעידים על
התעוררות דתית כללית .בחינת מספר חנויות המזון
והמסעדות שהיו בפיקוח כשרות רבני מראה כי לא
הייתה מגמה של הגברת ההקפדה על הכשרות.

נתונים על הביקורים במקווה מצביעים דווקא על
ירידה.
מאפיין בולט אחר של התקופה היה נוכחות מוגברת
בתפילות בבתי הכנסת ,ובמיוחד של נוער .בעבור
בני נוער שבאו לבתי הכנסת נוצרו מסגרות מיוחדות
– תפילות נוער (  .)Jugendgottesdienstרבנים
וקהילות שונות החלו במנהג זה בתקופת ויימר כדי
למשוך את הנוער לבתי הכנסת .ברייך השלישי הוא

בשנים הראשונות של המשטר הנאצי
התחזקה שמירת המנהגים היהודיים
המסורתיים ,גם בקרב חוגים שהיו רחוקים
מכך .חגיגת חג המולד הוחלפה בחגיגת
חנוכה
נהפך לנוהג נפוץ .גם נוכחות המבוגרים בתפילות
גדלה במידה ניכרת ,בכל רחבי המדינה.
הנוכחות בבית הכנסת לא ביטאה בהכרח חיזוק של
ההכרה הדתית .יהודים הגיעו לבית הכנסת כסמל של
הזדהות יהודית ולשם אינטראקצייה חברתית וקבלת
מידע .ובכל זאת חשיבות התפילות בעבור היהודים
היחידים אכן התחזקה ,כמקובל בזמנים של מצוקה.
זו הייתה תופעה מוכרת בקהילות יהודיות ברחבי
אירופה שבשליטת הנאצים 8 ,וגרמניה לא הייתה
יוצאת דופן .הלחץ של הנאצים והידלדלות הקהילות
הניעו את האורתודוקסים ואת הליברלים ,היריבים
לשעבר ,לשתף פעולה בחלק מהקהילות הבינוניות.
בגיסן (  )Gießenהם אפילו החליטו לקיים תפילות
משותפות – בשבת בבית הכנסת הליברלי ובימי
חול באורתודוקסי .בפרנקפורט על נהר אודר ויתרו
הליברלים על העוגב ועל התפילות בנוסח הליברלי,
ובכך אפשרו תפילה משותפת .תפילות ליברליות
נפרדות התקיימו רק בראש השנה וביום הכיפורים.
גם קהילת בויטן (  )Beuthenשבשלזיה עילית
החליטה לערוך תפילות משותפות ולוותר על העוגב.
בסוף אוקטובר  1938הוחלט על איחוד התפילות
באחת הקהילות המפולגות ביותר – קניגסברג.
הצעות קודמות לאיחוד נתקלו בהתנגדות ,אך המצב
הכספי וירידת מספר המתפללים הולידו הסכם
שאישרו שני הרבנים ,ולפיו בוטלו נגינת העוגב
והמקהלה המעורבת של הליברלים ,והונהגה תפילה
אחידה המתבססת על סידור התפילה האורתודוקסי
וסידור התפילה הליברלי .התפילות נערכו בימי חול
בבית הכנסת האורתודוקסי ,ובשבתות ובחגים בבית
הכנסת הליברלי9 .
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שהתכנסה בלייפציג בתחילת  ,1938הנושא העיקרי
היה המצב שתואר במילים "הטרנספורמציה הנוכחית
ביחס לדת היהודית ולקולקטיב היהודי" ושבו אנשים
שהיו רחוקים מהיהדות ניסו למצוא קשרים אליה13 .

אורתודוקסייה אורתודוקסית יותר

בית הכנסת בקניגסברג

העניין הציבורי המחודש ביהדות לא האריך ימים.
דעיכה ברורה נראתה בשנים  10 .1937-1936יואכים
פרינץ ,מאישי הציבור הפופולריים ביותר שעודדו
את תחיית היהדות ,כתב במרץ " :1937חלום
ההתחדשות נמוג .בני עמנו ,שב 1933-התעניינו
ברצון בכל מה שנקרא יהדות ,היום לעיתים קרובות
נוטשים אותה" .בהשקפה הקודרת הזאת אחזו רבים
אחרים 11 ,והעיתונים היהודיים פרסמו מאמרים רבים
שהסבירו את הסיבות לכישלון של הטרנספורמציה
הדתית בקרב יהודי גרמניה12 .
אבל דעיכה זו שניכרה בברלין לא התפשטה
בהכרח בכל רחבי המדינה .נהפוך הוא :בשנים אלו
נמשכה תחייה של מנהגים דתיים במקומות שונים.
בקניגסברג החלו לערוך תפילות יומיות בבית הכנסת
מ 1-בינואר " ,1937בעקבות בקשות רבות" .בקהילות
רבות בדרום גרמניה ,לא רק אורתודוקסיות ,התחדשו
מנהגים ישנים כגון לימוד במשך כל הלילה בשבועות
ובהושענא רבה או "יום כיפור קטן" שנערך יום לפני
תחילת החודש (ערב ראש חודש) ,ודווח על נוכחות
ערה באירועים אלו ,גם של נוער .מגמה זו נמשכה
גם בשנת  .1938בפגישה של איגוד הרבנים של מרכז
גרמניה ( )Mitteledeutscher Rabbinerverband
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בקרב חוגים אורתודוקסיים גרמניים חלו שינויים רבי
משמעות כבר לפני עליית הנאצים לשלטון ,ושינויים
אלו אף תוארו במילה "טרנספורמציה" 14 .יהודים
אורתודוקסים רבים ,ובמיוחד צעירים" ,כבר לא ראו
בעצמם חלק מהחברה התרבותית הגרמנית" .תחת
זאת הם נמשכו לאורתודוקסייה המזרח-אירופית
"עם הגישה שבמרכזה המיסטיקה או התלמוד"15 .
אחרי  1933הלכה וגברה השפעתה של גישה זו.
אפילו על השקפת העולם השלטת באורתודוקסייה
הגרמנית" ,תורה עם דרך ארץ" של רבי שמשון רפאל
הירש ,או לפחות על הפירוש שלה ,הייתה ביקורת.
התחושה הייתה שהאורתודוקסייה הגרמנית נדדה
מרחק גדול מדי ובכיוון הלא נכון ,הכיוון של התרבות
הגרמנית ,והדרך לתיקון הייתה להדגיש את הכיוון
האחר ,היהודי-מסורתי 16 .היו ניסיונות להגן על
מורשתו של רבי שמשון רפאל הירש ,אך על פי רוב
השפעתם על בני הנוער הייתה מועטת .הסיסמה
החדשה הייתה "תורה עם מוסר" ,והיא הלכה וצברה
השפעה רחבה 17 .יתר על כן ,יותר ויותר יהודים
גרמנים נסעו לישיבות מזרח-אירופיות; בשנת 1937
דווח על  150יהודים.

ישיבות חדשות נפתחו גם בגרמניה עצמה .נתונים
סטטיסטיים על התלמידים מעידים על הנטייה
הגוברת של משפחות גרמניות יהודיות לשלוח
את בניהן ללימודי ישיבה (לעומת השנים שקדמו
לשלטון הנאצי שבהן באו מרבית תלמידי הישיבות
בגרמניה ממזרח אירופה) ,ומספרי התלמידים שנולדו
בגרמניה עלו בפעם הראשונה על מספרם של הלא
גרמנים .נקודה נוספת הראויה לציון היא שבכמה
ישיבות נקלטו ,לעיתים בכיתות מיוחדות ,תלמידים
"בעלי רקע מועט ביהדות" ,כלומר תלמידים מבתים
לא דתיים.

אחד המבחנים הקשים שהועמדו בו
האורתודקסים בגרמניה היה חוק מאפריל
 1933שאסר על השחיטה היהודית ,אלא אם
החיה הנשחטת הוממה לפני כן
בשנת  1937נערכה חגיגה מיוחדת בבית הכנסת
מינכנר שטרסה (  )Münchener Straßeבברלין:
בימה (  )Almemorחדשה נחנכה .הבימה ,שעליה
קוראים את התורה בבית הכנסת ,הייתה מוקד
לסכסוכים לוהטים בתקופת ההשכלה .המגמות
החדשות העבירו אותה ממקומה המסורתי במרכזו
של בית הכנסת לקדמת המבנה ,ליד ארון הקודש.
שינוי זה ,שלא נאסר במפורש ב"שולחן ערוך",
נעשה גם בבתי כנסת אורתודוקסיים בגרמניה ,הגם
שפוסקים במזרח אירופה ,שלחמו בכל שינוי במסורת
הישנה ,תקפו אותו בחריפות .בשנת  1937הוחזרה
הבימה החדשה למרכז" ,על פי המסורת של אלפיים
השנה שננטשה רק בתקופת האמנציפציה" .הדיווח
על האירוע סימל את המגמות בקרב האורתודוקסים
באותו הזמן" :החגיגה ציינה מחויבות חזקה לרעיון
של מסורת דתית ( Die… Feier bedeutete ein
starkes Bekenntnis zum Gedanken der
religiösen Tradition)". 18

הרש"ר הירש

אחד המבחנים הקשים שהועמדו בו האורתודקסים
בגרמניה היה חוק מאפריל  1933שאסר על השחיטה
היהודית ,אלא אם החיה הנשחטת הוממה לפני כן.
(על פי ההלכה היהודית ,חיה שהוממה נחשבת טרפה
ואסורה באכילה ).עופות חייב החוק להמית בשיטה
שבה הראש ינותק באחת מהגוף ,וגם שיטה זו אסורה
על פי ההלכה19 .
החוק הנאצי אפוא לא אסר לחלוטין את השחיטה –
הוא רק דרש הימום .לכן התעורר דיון אם בנסיבות
החדשות יש להתיר אכילת בשרם של בעלי חיים
שהוממו .ככלל הקהילות האורתודוקסיות הפורשות

ורבניהן נטו להחמיר ,ורבני האורתודוקסיה
הקהילתית תמכו בגישה מקילה יותר ,מחשש כי
האיסור יגרום לרוב הגדול של היהודים בגרמניה,
ואפילו לקהילות על מוסדותיהן ,לאכול בשר שאינו
כשר .יריביהם השיבו שאם הימום בעלי חיים יּותר
בגרמניה ,ממשלות אחרות יטילו גם הן איסור על
השחיטה .רבני גרמניה הסכימו שצריך לקבל החלטה
סמכותית בנושא מגדולי הרבנים של הדור ושהיא
תחייב את כל היהודים האורתודוקסים בגרמניה .הם
התייעצו עם גדולי הרבנים בפולין ובליטא ,בראשות
הרב חיים עוזר גרודזינסקי .בשנת  1935פסק
הרב גרודזינסקי שלא להתיר הימום .מכוח מעמדו
וסמכותו קיבלו כל הרבנים בגרמניה את פסיקתו.
הרב יחיאל יעקב ויינברג ,שכתב תשובה הלכתית

הרב יחיאל יעקב ויינברג

מקיפה בנושא ונטה להקל ולהתיר את ההימום,
נעתר לבקשתו של הרב גרודזינסקי שלא לפרסם את
דעתו .התשובה פורסמה רק לאחר המלחמה20 .
מאחר שלא היה אפשר לשחוט על פי ההלכה
בגרמניה ,היה צריך לייבא בשר כשר ,ובכמות
גדולה .את היבוא ואת אספקת הבשר ניהלו מרכז
מיוחד לענייני שחיטה (שמו השתנה כמה פעמים)
והקהילות הגדולות .הבשר הכשר היה יקר ,ורבים
התקשו לקנותו .הקהילות הגדולות סבסדו אספקת
בשר לפני החגים לחבריהן העניים ,ומאוחר יותר גם
לבני המעמד הבינוני .בשנים הבאות הייתה אספקת
הבשר לבתים פרטיים נדירה ונעשתה בעיקר לפני
חגי תשרי ופסח .בשל מצב זה היה לחץ על הרבנים
האורתודוקסים להסכים שבשרם של בעלי חיים
שהוממו לפני השחיטה יוגדר כשר ,אבל הם לא שינו
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מאות משפחות יהודיות בלייפציג למשל קיבלו
אספקה סדירה של בשר כשר "שחור" 21 .יהודים
כפריים ,במיוחד בדרום ,היו פעילים בסחר הבקר עד
 ,1938כך שהיה אפשר להשיג בשר כשר "שחור".

ליברליזם אורתודוקסי יותר?
לעניין הציבורי הגובר בתנועה הליברלית שנזכר
קודם הייתה השפעה על הפרקטיקה של הקהילות
הליברליות .בדיווח מוועידה ליברלית בלונדון
באוגוסט  1933נאמר" :בדיון המסכם הצהיר נציג
מגרמניה כי עם עליית התנועה האנטישמית בגרמניה,
באו אליו יהודים רבים בבקשה להשתתף בתפילה;
כך הוחל לקיים תפילות על-פי כללי המסורת ,אם
כי בשפה הגרמנית" .כתב עת לא ליברלי שהעתיק
את הדיווח צירף אליו את הכותרת "הפולחן היהודי
הציבורי של הליברלים הדתיים – חזרה לטקסים
מסורתיים?" 22
חזרה לטקסים מסורתיים ניכרה גם בקרב הליברלים
בדרום גרמניה .לעיל הוזכר שגם הם השתתפו
בתחייה של מנהגים כמו הלימוד בליל חג השבועות
ובליל הושענא רבה ואפילו של תפילת "יום כיפור

למידת השינוי בתנועה .האיום ,כפי שתיאר אותו
ַּפייזר ,נבע מצד ה"הולכים אחורה" ( )Rückschrittler
שרצו להשיב לאחור את הנטייה לרפורמה ולהציג
מחדש בחיים היהודיים השקפות ופרקטיקות
שהיהדות הליברלית זנחה זה מכבר .הוא סיכם כי
היהדות הליברלית נתונה בנסיגה (  )Rücktrittויש
להילחם בה .הפסימיות שלו מלמדת שהנטיות של
חזרה למסורות יהודיות אכן היו חזקות בתוך התנועה.
מיכאל מאיר ,בסכמו את ההתפתחויות ביהדות
הליברלית בגרמניה הנאצית ,תיאר אותן במילים
"גילוי מחדש של הקהילה ,הסמכות הדתית
והמיסטיקה היהודית" 27 .את המרכיב של "הגילוי
מחדש של הסמכות הדתית" הסביר כך" :תחושה
מחודשת של הסמכות של מצוות הדת" ו"שיבה
לאלוקים שהונעה על ידי אבדן האמונה באנושות".
זו לא הייתה תופעה שהקיפה את כל הליברלים .היו
שקישרו את הדתיות עם נסיגה תרבותית והתנגדו
לה .אבל לבין אלה שתמכו הייתה סמכות לא פחותה
מאשר היינריך שטרן ,יושב ראש האיגוד הליברלי
הכלל-ארצי ( ,)Religiös=Liberale Vereinigung
שקרא לחיים דתיים אינטנסיביים יותר ,למשל על

בתחילת נובמבר  1938נסגרה הדרך החוקית להשגת בשר כשר .תחת זאת התפתחה
רשת של "שחיטה שחורה" שנוהלה בעיקר בידי "אוסטיודן" .הקהילות סירבו באופן
רשמי להשתתף בכך ואסרו על עובדיהן להשתתף בשחיטת בשר כזה או בהשגתו

פנים בית הכנסת הליברלי ,גרמניה ,פירט ,לפני המלחמה.

את עמדתם.
בתחילת נובמבר  1938נסגרה הדרך החוקית להשגת
בשר כשר .תחת זאת התפתחה רשת של "שחיטה
שחורה" שנוהלה בעיקר בידי "אוסטיודן" .הקהילות
סירבו באופן רשמי להשתתף בכך ואסרו על עובדיהן
להשתתף בשחיטת בשר כזה או בהשגתו .עם זאת
דרישת הציבור הייתה גדולה ,והן נאלצו להשלים
עימה ובפועל להתעלם מפעילות השחיטה.
היו רבנים ליברלים שניסו להביא לידי הכשרת
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בשרם של בעלי החיים שהוממו" .הכשרות
החדשה" (  ,)Neue Kaschrusכפי שכונתה ,נזכרה
בפרסומות למסעדות יהודיות וקיבלה תמיכה
בעיתונים היהודיים וכנראה ,מאחורי הקלעים ,מכמה
מהקהילות .אבל צעד זה נתקל בהתנגדות נזעמת של
חוגים אורתודוקסיים ,והכשרות נזנחה.
נראה שבשלב זה רוב האורתודוקסים ויתרו על
הבשר ,והליברלים ויתרו על שמירת דיני הכשרות.
אך יש לציין שהיקף "השחיטה השחורה" אינו ידוע.

קטן" .זה היה תהליך מתמשך .גם בשנת  1938אימצה
ועדת הפולחן (  )Kultuskommissionהליברלית
בפרנקפורט על נהר מיין שינויים בפולחן שרוחם
בעליל הייתה רוח אורתודוקסית יותר ,ובחודש יולי
של אותה שנה ויתרה קהילת וורמס על השימוש
בעוגב 23 .כל אלו באו בתגובה לדרישות הציבור,
ובכלל זה הנוער .היינץ קלרמן ,פעיל ליברלי ,דיווח
ב" :1934-נימה חדשה מגיעה עכשיו מהנוער היהודי
גרמני – דרישה לסמכות ולהסדרה באמצעות חוקים
של החיים הדתיים בצורות הביטוי שלהם"24 .
עדות לרוחות שנשבו ביהדות הליברלית הגרמנית
אפשר לראות במאבקו הנחרץ של אלפרד ַּפייזר
(  ,)Alfred Peyserיושב ראש הקהילה הרפורמית
בברלין ,בנטייה למסורתיות שהוא ראה בה נסיגה
ואף "איום" על התנועה הליברלית 25 .מנהיגי קהילה
זו שמרו על העמדות האידאולוגיות שהם החזיקו
בהן לפני  26 ,1933ולכן התגובות שלהם כלפי חלקים
אחרים של המחנה הליברלי יכולות לשמש מדד

ידי תפילה יומית ועריכת טקסי ליל שבת 28 .למעשה
התקיים דיון מתמשך בתנועה הליברלית ,ששטרן
היה משתתף בולט בו ,על הפרקטיקה של היהדות
בנסיבות החדשות.
רבנים ליברלים וחברים בתנועה חיפשו אחר
פרקטיקות דתיות שיוכלו למשוך את מי שזה עתה
גילו את יהדותם .פתרון פופולרי היה יצירת "שעות
התבוננות" או "שעות חגיגיות" ( Feierstunden
 ),Andachtstundenששילבו טקסטים מקודשים,
טקסטים ספרותיים ומוזיקה29 .
ההשתתפות המוגברת של נשים ונערות בחיי הדת
הייתה התפתחות מרכזית בקרב הליברלים 30 .האירוע
הבולט ביותר היה הסמכתה של הרבה הראשונה
רגינה יונאס (  )Regina Jonasבברלין (אף שהיא
הוסמכה בהסמכה פרטית) 31 .טקס הקונפירמציה
(  )Einsegnung der Mädchenשבו נערות צעירות,
לאחר שעברו הכנה מיוחדת ,דקלמו טקסטים יהודיים
מסורתיים (ולעיתים גם מודרניים) על פי בחירתן,
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התחדש בכמה בתי כנסת ליברליים ,לפעמים לאחר
שעבר מודרניזציה.
אלפרד ַּפייזר מהקהילה הרפורמית בברלין הזהיר
לא רק מפני התפתחויות בתוך המחנה הליברלי
המובילות בחזרה למסורת .הוא הזהיר גם מפני
התפתחויות בתוך התנועה המובילות לליברליזם
קיצוני יותר .הדבר מראה שהליברליזם היהודי
בגרמניה הנאצית התפתח באידאולוגיה ובפרקטיקה
שלו בכיוונים שונים ,ולא רק בכיוון המסורתי .אך
הראיות מראות כי הפנייה אל המסורתיות הייתה
המגמה הדומיננטית בתנועה.

פניה רוטברט בקבוצת לימוד בסמינר לרבנים בברלין

סיכום
עליית הנאצים לשלטון דחפה יהודים בחזרה
ליהדות .ראינו שמנהגים דתיים קמו לתחייה בשנים
אלו .עם זאת מצאנו גם סימנים לדעיכת הדת.
פרקטיקות דתיות שהיו מקובלות בחוגים רחבים
היו חגיגת החגים היהודיים וטקסי המעבר .גם
הנוכחות בבית הכנסת גדלה .פרקטיקה דתית אחרת
שנהייתה נפוצה הייתה ציון כניסתה ויציאתה של
השבת בקידוש ובהבדלה .חשוב לציין שהחוקים
הדתיים הדורשים שביתה בשבת ובחגים לא נשמרו.
כך גם בחג הפסח :יהודים ערכו את הסדר ,אך אכלו
חמץ בחג 32 .כמו כן חודשה (אך במידה פחותה)
שמירתן של מצוות יהודיות אחרות :נטילת הלולב
בחג הסוכות ,תפילות בימי החול ולימוד במשך כל
הלילה בשבועות ובהושענא רבה .ככלל קיימות אפוא
אינדיקציות להתעוררות הדתיות – אם כי בהחלט לא
להתעוררות דתית בקנה מידה גדול – אשר צורותיה,
היקפה ,ואפילו הזמנים שבהם התרחשה היו שונים
ומגוונים מאוד.
הדעה הכללית בעיתונים היהודיים של התקופה
ובכמה מחקרים מודרניים היא שהיהדות התחזקה
מאוד בקרב יהודי גרמניה בשנים הראשונות אחרי
עליית היטלר לשלטון .אבל בשנים ,1937-1936
ואולי כבר ב ,1935-הגל הזה שכך .הראיות בעניין
זה סותרות ,ונראה שהדעיכה הייתה בברלין ,אך לא
בהכרח במקומות אחרים.
לא דנו במצב לאחר לאחר פרעות "ליל הבדולח".
אז הייתה שמירת הדת היהודית למאבק של ממש,
ולפעמים הייתה כרוכה אפילו בסכנה ,למשל כאשר
צדו הנאצים בברלין בבתי הכנסת יהודים לגירוש.
אולם גם בנסיבות האלה שמירת היהדות נמשכה ,גם
בתנאי מחתרת ,ולעיתים גם על ידי יהודים שהיו בני
זוג בנישואים מעורבים ולא גורשו .זה היה עוגן אחד
שנותר כאשר הכול נראה אבוד.

 1היה גם זרם נוסף ,בין הליברלים לאורתודוקסים ,המקביל לתנועה הקונסרווטיבית של ימינו .זה היה הזרם של בית המדרש לרבנים בברסלאו
ושל הרבנים שהוסמכו בו ,אולם בפועל לא היה לזרם זה בגרמניה מחנה דתי מאורגן.
 2ככלל היהדות הליברלית בגרמניה הקבילה למה שקרוי היום "יהדות רפורמית" ,והקהילה הרפורמית בברלין הייתה חלק ממנה .יש ספרות רבה
על הזרמים הדתיים של יהדות גרמניה .ראו Michael Meyer, "Recent Historiography on the Jewish Religion", Yearbook of the Leo
Beck Institute (YLBI) 36 (1990), pp. 3-16; idem, "The Study of Judaism in Modern Germany: Some Desiderata", YLBI 46 (2000),
 .pp. 218-219כאן אזכיר רק את המחקרים הבסיסיים ,בעיקר בעברית ובאנגלית (מקורות נוספים יוזכרו בהמשך) .המחקר העיקרי על היהדות

הליברלית :מיכאל מאיר ,בין מסורת לקדמה :תולדות תנועת הרפורמה ביהדות ,ירושלים תש"ן .אין מחקר מקיף דומה על היהדות האורתודוקסית
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האנטישמיות בהונגריה – בין
נאולוגים לאורתודוקסים
יהודה הרטמן

יהודה הרטמן דן בתגובותיהם של הזרם הנאולוגי והזרם
האורתודוקסי של יהודי הונגריה לאנטישמיות המקומית.
לטענתו בעשורים האחרונים של המאה ה 19-ניכרו הבדלים
בתגובותיהם של הזרמים השונים לאנטישמיות משום
שהאורתודוקסייה לא דגלה בהשתלבות עמוקה בחברה
ובתרבות ההונגרית וראתה גם את היתרון שבאנטישמיות
לשמירת החומות בין יהודים לנוצרים .לעומת זאת במאה
ה ,20-עם העמקת ההזדהות של האורתודוקסים עם
המדינה ההונגרית והשתלבותם בתהליכי המודרניזציה,
הם חשו פגיעה קשה יותר מהניכור של האומה ההונגרית,
ותסכולם מהאנטישמיות החלה להידמות לתסכולם של
הנאולוגים.

הנושא נידון בהרחבה בספרי פטריוטים ללא מולדת :האורתודוקסיה בהונגריה – מאמנציפציה לשואה,
האוניברסיטה הפתוחה2020 ,
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מאז ראשיתה של המאה ה 19-החלו ביהדות
הונגריה תהליכי פירוד בין האורתודוקסים שנטו
לשמרנות ודבקו במסורת ובין הנאולוגים המודרנים
שהקפידו פחות על קיום מצוות ואורח חיים דתי.
רוב האורתודוקסים חיו בעיירות ובאזורים כפריים,
בעיקר בצפון-מזרחה של המדינה (אונטרלנד) ,ונטו
להסתגרות .בין הנאולוגים והאורתודוקסים היו על
פי רוב הבדלים בולטים בתחום החברתי-כלכלי,
בהשקפות העולם ובאורחות החיים .להלן נבדוק אם
ובאיזו מידה הייתה לכך השפעה על התייחסותם
לאנטישמיות.
הנאולוגיה הייתה ייחודית להונגריה ,והיא התפתחה
במערב הונגריה ובמרכזה (אוברלנד) ,באזורים
עירוניים ,סביב רעיון ההשתלבות ,ושאפה להתאים
את מוסד בית הכנסת ואת סגנונו לרוח האסתטיקה
הרווחת בחברה הסובבת ,כל זאת ללא פגיעה
בעקרונות ההלכה הבסיסיים וללא שינוי סידור
התפילה .אף שלהלכה לא סטו מדיני שולחן ערוך,
ויתרו הנאולוגים על הניסיון לכפות על הציבור את
שמירת כללי הדת ושאפו למחוק את ההבדלים
התרבותיים בינם ובין חברת הרוב ועם זאת לשמר
את זהותם היהודית .את הנאולוגיה קידמו בעלי
בתים ,אנשים מן השורה ,בעיקר ממניעים פרגמטיים
כלכליים וחברתיים ולא מתוך ביקורת אינטלקטואלית
של ההלכה .רבנים ומנהיגים רוחניים שנטו לרוח
הנאולוגיה לא פיתחו תאולוגיה ולא הרחיקו לכת
בחידושיהם כמו הרפורמים בגרמניה .מחויבות
הנאולוגים לשמירת אורח החיים הדתי מזכירה
במידה רבה את הקונסרווטיבים בארצות הברית
בראשית המאה ה.20-
בשנת  1868כונס קונגרס יהודי ביוזמת השלטונות
כדי לדון בהקמת ארגון-על ארצי שייצג את הציבור
היהודי ,אך נתגלעו בו חילוקי דעות יסודיים שלא
היה אפשר לגשר ביניהם ,והאורתודוקסים פרשו
ביוזמתם מהקונגרס .יהודי הונגריה התפלגו לשני
זרמים מרכזיים – נאולוגי ואורתודוקסי – והם החלו
לפעול כמעט כשתי דתות שונות .הוקמו ארגונים
ארציים יריבים שמיעטו מאוד לשתף פעולה וניהלו
ויכוח חריף ומתמשך( .היה גם זרם ביניים קטן נוסף
שנקרא "סטטוס קוו" ).הפילוג ייחד את יהודי הונגריה,
השפיע במידה ניכרת על חייהם בעשרות השנים
הבאות והפך לחוויה מכוננת של האורתודוקסייה
ההונגרית .ספרות רבנית ענפה הוקדשה ,בעיקר
במאה ה ,19-להצדקתו ולשימורו באמצעות כתבי
פולמוס חריפים ופסיקות הלכתיות.
הבדלים הסתמנו ,בעיקר מהשליש האחרון של
המאה ה ,19-גם בזרם האורתודוקסי ,בין שוכני

בית הכנסת הניאולוגי בסגד ,לפני המלחמה

אונטרלנד שנטו לסגירות ולשמרנות דתית
(אורתודוקסייה מזרחית) ובין יושבי אוברלנד שהיו
פתוחים יותר והחלו בתהליכי השתלבות בשפה
ובתרבות ההונגרית (אורתודוקסייה מערבית).
האולטרה-אורתודוקסייה הייתה מיעוט בדלני קיצוני
בתוך האורתודוקסייה המזרחית ,מיעוט בעל גוון
חסידי שדחה דחייה נחרצת את המודרניות והתנגד
לכל מגמות ההשתלבות בסביבה .האורתודוקסייה
ההונגרית התאפיינה במנעד רחב יותר של השקפות
דתיות והתייחסויות למודרנה ,ואילו הנאולוגיה
הייתה הומוגנית יותר.
יש המכנים את שנות המונרכייה האוסטרו-הונגרית
( )1918-1867תור הזהב של יהודי הונגריה .בשנים
אלו זכו היהודים לראשונה בשוויון זכויות אזרחי,
בשגשוג כלכלי חסר תקדים ,במוביליות חברתית
ובחופש דת .מצבם היה טוב הרבה יותר מהיהודים
ברוב מדינות אירופה .מרביתם פיתחו יחס חם ואוהד

יהודי הונגריה התפלגו לשני זרמים מרכזיים
– נאולוגי ואורתודוקסי – והם החלו לפעול
כמעט כשתי דתות שונות .הוקמו ארגונים
ארציים יריבים שמיעטו מאוד לשתף פעולה
וניהלו ויכוח חריף ומתמשך
למדינה ,ובהדרגה הוא היה לתהליך אקולטורציה
והזדהות עם האומה ההונגרית .זה היה עידן שבו
עמדה ההגמוניה השלטת בהתמדה לצד היהודים,
עידן שעל אף האפליה החברתית חל בו שיפור ניכר
לעומת הגורל שחוו היהודים בעבר ושבו נתפסה
הדחייה החברתית זמנית בלבד ,והאופק נראה ורוד
– עידן של אופטימיות .בשנים הללו בנו הנאולוגים
והאורתודוקסים המערביים תמונת עבר אידילית,
תדמית חיובית מאוד של הונגריה ששרדה עד שנות
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שער כתב-עת מ 1860-בן אונטרלנד בלבוש מסורתי ,כנראה
חסיד ,מתווכח עם נאולוג; לפניהם עומד אשכנזי (מתנגד)
מאוברלנד

ה 40-של המאה ה 20-על אף ההידרדרות הקשה
ביחסים בין ההונגרים והציבור היהודי.
ההזדהות הלאומית-הונגרית עיצבה את התייחסותם
של היהודים לאנטישמיות באופנים מנוגדים לכאורה.
מצד אחד הם נטו לראות בה ,בעיקר בימי המונרכייה,
חלשה ולא חמורה והגיבו לה בצורה רופסת .ככל
שחשו הונגרים יותר ,כך נטו לזלזל במשמעות היחס
השלילי של הסביבה אליהם .בתחילה ראו רק את
התפרצויות השנאה בארצות אחרות ,ומשלא היה
אפשר עוד להתעלם מהמתרחש גם בארצם ,טענו כי
זהו יבוא מבחוץ ,תופעות זמניות בלבד שרק הונגרים
מעטים נתפסים אליהן .עם זאת ,כפי שנראה ,דווקא
ההזדהות עם האומה ההונגרית גם עוררה מאבק
פומבי ותקיף יותר בתופעות הדחייה .ראוי לציין כי
המאבק היה מילולי בלבד שהתנהל בדפי העיתונים
ולא התפתח לכדי מאבק פוליטי-ארגוני כפי קרה
למשל בגרמניה עם ייסוד האגודה המרכזית של
אזרחים גרמנים בני הדת היהודית (  )CVשפעלה
בשנים  .1938-1893עם השנים ,בעיקר לאחר מלחמת
העולם הראשונה ,כאשר התעצמה האנטישמיות,
דעכה האופטימיות במידת מה ,אך עד לשואה לא
נמוגה לגמרי.
הדימוי האידילי של האומה ההונגרית שרד במידה
רבה עד להשתלטות גרמניה במרץ  ,1944כאשר
החלה שואת יהודי הונגריה.
הנאולוגים חתרו לשוויון ולאינטגרציה מלאה וחשו
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מרירות כשהם התמהמהו להגיע גם לאחר דור
שלם ונאבקו בתופעות האנטישמיות מאבק נמרץ
ומתמיד יותר מהאורתודוקסים ,בעיקר באמצעות
ביטאונם שוויון .טענותיהם נגד האנטישמיות היו
יותר מעשיות :חוסר ייצוג מתאים בפוליטיקה
הלאומית ,קושי בהשגת משרות רשמיות ,האטה
של האינטגרציה החברתית ,אי-קבלת סיוע כספי
למוסדות יהודיים כפי שהובטח בחוק הרצפציה
( )1895וכדומה .לעומתן טענות האורתודוקסים
היו כלליות יותר והתמקדו באי-קבלתם לכדי חלק
מהאומה .האורתודוקסים ראו בעצמם חלק בלתי
נפרד מהונגריה אולם לא חתרו לאינטגרציה מלאה
בכל תחומי החיים כמו הנאולוגים .הם בחרו בדרך
כלל להימנע ממאבק גלוי ותפסו את האנטישמיות
כפחות מאיימת.
חשוב לציין כי המשך המאמר מתמקד
באורתודוקסייה המערבית .חלק מהאורתודוקסים
המזרחים ,בפרט האולטרה-אורתודוקסים חיו רחוק
מהמודרניות ,בסגירות ומיעטו לעסוק בחברה
הנוצרית ובאנטישמיות שלה.
יש סיבות שונות לפערים בין תגובות האורתודוקסים
ובין תגובות הנאולוגים ,ויש להניח שכולן השפיעו
עליהם במידה זו או אחרת .בפועל האורתודוקסים
סבלו הרבה פחות מהדרה חברתית ואפליה
תעסוקתית מאשר הנאולוגים אשר היו מעורבים
מאוד בחברה ,בתרבות ובכלכלה .נוסף על כך עיקר
חיציה של האנטישמיות המודרנית כוונו דווקא אל
היהודים המתמזגים ולא המתבדלים ,שלא כמו שנאת
ישראל הקלסית שהייתה ממוקדת בפן הדתי .יהודים
עוטי קפוטות ובעלי זקנים בעיירה המרוחקת לא
עניינו את האנטישמים המודרנים .דווקא היהודים
החילונים ,המתקדמים והמשכילים שחדרו במידה
הולכת וגוברת למעוזי התרבות והכלכלה הם
שהדאיגו אותם .הם ביקשו להרחיק ולהגביל את
היהודים ששאפו להתקרב אליהם ובעיקר התחרו
בהם.
היבט אחר קשור להשקפות המסורתיות על שנאת
ישראל שהחלו להתגבש עוד בימי קדם .בעידן
הקדם-מודרני ראו היהודים בגלות עונש משמיים.
שורשי השקפה זו מצויים במקרא ונשענים על הרעיון
הבסיסי של שכר ועונש .הגלות וצרותיה הן עונש על
"מ ְפּנֵ י ֲח ָט ֵאינּו גָ ּלִ ינּו ֵמ ַא ְר ֵצנּו וְ נִ ְת ַר ַח ְקנּו
חטאי העם – ִ
ֵמ ַעל ַא ְד ָמ ֵתנּו" (מתפילת מוסף של שלוש הרגלים).
שנאת ישראל היא חלק צפוי וטבעי מחיי היהודי,
שכן בכל דור ודור עומדים עליו לכלותו .הצורר אינו
אלא כלי בידי האל להענשת בניו הסוררים – "הֹוי
ּומ ֶּטה הּוא ְביָ ָדם זַ ְע ִמי" (ישעיהו י,
ַאּׁשּור ֵׁש ֶבט ַא ִּפי ַ

ה) .לפי השקפה זו ,התגובה לשנאת ישראל צריכה
להיות פנים-קהילתית ,קריאה לחשבון נפש ,תפילה,
תחנונים ,חזרה בתשובה ועידוד רוחו של הציבור,
ואין טעם להתווכח ולהתעמת עם הצורר והאשמותיו.
האורתודוקסים ראו בעצמם ממשיכיה הנאמנים של
המסורת ונטו להחזיק בגישות אלו גם בעת החדשה,
ואילו הנאולוגים-ליברלים לא ראו בעצמם מחויבים
להשקפות אלו ודחו אותן.
שנאת ישראל ,בעידן הטרום-מודרני ,על פי רוב
לא זעזעה את ביטחונם העצמי של היהודים.
ביטחון זה נשען על אמונתם וזהותם והתבסס על
נאמנותם למורשתם .היהודים דחו את כל מערכת
הערכים של שכניהם ,ובכללם הרעיונות שעוררו את
האיבה כלפיהם .העובדה כי שורשי האיבה מצויים
בתאולוגיה הנוצרית שהם דחו מכול וכול רק חיזקה
את עמדתם .הסבל נחשב נורמלי וצפוי – השנאה
אינה תלויה בשונא אלא בעם ישראל ,והוא נענש
על חטאיו .רעיון זה לא רק סיפק פשר ומשמעות
לשנאה ,אלא גם הציע נחמה ותקווה :היהודים אינם
חסרי אונים מול רודפיהם – בידיהם מצוי המפתח
להתמודדות עם אויביהם על ידי שיבה לאביהם
שבשמיים .עמדה זו פירושה בעבר היה פסיביות
כלפי חוץ ואקטיביות כלפי פנים .ואכן אופי התגובות
של מנהיגי הקהילה בעידן הטרום-מודרני בהונגריה
ובקהילות אשכנז האחרות עלה בקנה אחד עם עמדה
זו .אבל הנאולוגים בהונגריה דחו השקפות אלו
והשקפות דומות להן שרווחו בעבר ברוב קהילות

אירופה ,ובהדרגה הן איבדו את אחיזתן גם בקרב
האורתודוקסים שהיו בתהליכי מודרניזציה ,רוב
מניינם של האורתודוקסים ההונגרים ,מהעשורים
האחרונים של המאה ה.19-
סוגיית האנטישמיות חדרה לעיתים לפולמוס בין
הזרמים .קרה שהאורתודוקסים האשימו את את
הנאולוגים ,שמעמדם הכלכלי-חברתי היה גבוה
משלהם ,בהתגברותה של האנטישמיות .בשנת 1936
כתב השבועון האורתודוקסי המרכזי ז'ידו אוישאג
במאמר המערכת" :רק יהודים שהתרחקו מצור
מחצבתם גורמים נזק לעמם – המתבוללים מביאים
לשנאת היהודים ולא שומרי המצוות" 1 .העמדה
המסורתית ששנאת ישראל היא עונש משמיים על
נטישת התורה מוצגת בלבוש מודרני ובעיקר רציונלי.
הנוטשים הם הנאולוגים ,ומעשיהם מעוררים כעס,
זעם ותגובה אנטישמית .ואכן היהודי המצליח,
המתחרה והעשיר עורר קנאה ושנאה ,והיה ברור
שבתחום הזה – בטיפוס המהיר בסולם החברתי-
כלכלי ,באחיזה בנכסים ובתחרות הקשה שיהודים
מציבים לשכבות נרחבות בחברה הנוצרית – ידם
של הנאולוגים הייתה על העליונה .הסיבה והמסובב
המסורתיים – חטא הנטישה ועונש השנאה – נשארו
כשהיו ,אך הקשר ביניהם עבר "חילון" וממעשה
שמימי הפך לתופעה חברתית.
הרבנים האורתודוקסים לא הרבו לעסוק
באנטישמיות ,אם משום שהחזיקו בדעה כי שנאת
ישראל היא בלתי נמנעת ואין סיבה להכביר מילים

טקס הכנסת ספר תורה ,פאפה ,לפני המלחמה
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בנושא אם משום שראו את היתרון שבה – היא
מחלישה את מגמות ההתבוללות ,מלכדת את
היהודים ומגבירה את רגשות הקרבה ביניהם .בדרשה
בשנת  1882קרא הרב יעקב הלוי פראגר ,אב בית
דין של קהילת אדא בדרום הונגריה (היום סרביה),
לקירוב לבבות לנוכח האנטישמיות" :כן צריך להיות
אצל בני ישראל כל זמן שמכים בהם מבחוץ צריכים
להתקרב בפנים זה אל זה ולאהוב זה את זה בראותינו
שנאת האומות" 2 .דז'ו קוראין ,פובליציסט בולט וחבר
הלשכה האורתודוקסית הארצית ,כתב בשנת 1933
בשבועון האורתודוקסי המרכזי שהאנטישמיות
תמיד הייתה ותמיד תהיה ,משום שהיא צילה העצוב
של היהדות ,אך יש לה גם צד אחר – היא מחזקת את
הקשר בין היהודים ואת האמונה אצל מי שהתרחקו
מהיהדות 3 .האנטישמיות היא תופעה שלא תיעלם,
היא חלק מובנה של היהדות בכל דור ודור .זוהי
תופעה שלילית מאוד ,אך יש בה צד חיובי ,שכן
היא מחזקת את האחווה ,את הזהות ואת התודעה
היהודית.
נקודת מבט ייחודית ומעניינת בחקר תגובות
האורתודוקסים לאנטישמיות קשורה לכך שחלק
מדרישות האנטישמים – הרחקת היהודים מהחיים
החברתיים ,החלשת האמנציפציה או ביטולה,
דיסימילציה ,איסור נישואי תערובת ועוד – עלו בקנה
אחד עם מטרותיה של האורתודוקסייה המסורתית
שביקשה גם היא לשמר ואף להגביה את החומות
בין היהודים לנוכרים .דרישות אלו ,למעט איסור
נישואי תערובת ,סתרו לחלוטין את מטרותיהם של
הנאולוגים.
רבי יהודה צבי בלום ,רבה של האנשאוויץ שבצפון
הונגריה (היום סלובקיה) ,כתב בשנת " :1909לרוב,
הצדיקים ולהבדיל שונאי ישראל הם בשיטה אחת .כי
הצדיקים אינם רוצים שיהיו בני ישראל אדוואקאטען
ודאקטארן [עורכי דין ורופאים] וכדומה ,וכן שונאי
ישראל אינם רוצים בכך" 4 .גם רבי שלום ווידער ,אב
בית דין של קהילת נירדהאזא שנספה באושוויץ,
אמר כי מטרותיו של מייסד המפלגה האנטישמית
בהונגריה במאה ה 19-דיוזו אישטוצי היו דומות
למטרותיו של רבי הילל ליכטנשטיין ,דוברם הבולט
של האולטרה-אורתודוקסים .רבי הילל שלל את
האמנציפציה "כדי שלא יוכלו היהודים להעשות
רופאים ועורכי דין שרובם כופרים בדת ,והצורר הנ"ל
התנגד לשיווי זכויות ליהודים משנאתו אליהם" 5 .רבי
ווידער מציין את הפרדוקס שדווקא יהודי ירא שמיים
תמים דעה בעניין מסוים עם מנהיג אנטישמי אף על
פי שהם מייצגים עולמות נפרדים ושונים לחלוטין.
שניהם שוללים את האמנציפציה ואת הנמכת
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החומה בין היהודים
לסביבתם ,כל אחד
מהם מטעמיו הוא.
רבנים אורתודוקסים
ביקשו
בהונגריה
לקיים ולחזק את
חומת הבידול בין
לשכניהם
היהודים
כדי לשמר את הדת
ואילו
והמסורת,
האנטישמים התנגדו
ר' שלום וידער
וביקשו
לשוויון
להוציא את היהודים מהחברה ולבודד אותם .שתי
מגמות אלו כמעט זהות .לעומתם יהודים ליברלים
התנגדו בתוקף למגמה האנטישמית לבדלם מהחברה
הסובבת ולא ראו במגמת הבידול שום פן חיובי.
לאחר התבוסה במלחמת העולם הראשונה כאמור
התגברה מאוד האנטישמיות .בשנת  1920נחקק חוק
נומרוס קלאוסוס שהגביל את שיעור התלמידים בני
מיעוטים לאומיים וגזעיים בבתי הספר להשכלה
גבוהה לשיעורם באוכלוסייה הכללית .אף שהמילה
יהודי אינה מוזכרת בנוסח החוק ,הוא חל למעשה
רק על היהודים משום ששיעורם במוסדות ההשכלה
הגבוהה היה גבוה מאוד .חוק זה היה למעשה הקרע
הראשון במארג האמנציפציה שהוענקה ליהודי
הונגריה בשנת  .1867החלתו הייתה אמורה לצמצם
מאוד בעתיד את מספר היהודים בכלכלה ,באקדמיה
ובמקצועות החופשיים .חוק זה פגע פגיעה קשה
בציבור הליברלי-נאולוגי שחרת על דגלו את עקרון
ההשתלבות התרבותית ,החברתית והמקצועית
ושההשכלה האקדמית הייתה מרכיב חשוב בו.
נומרוס קלאוסוס פגע בשכבת הביניים של הבורגנות
היהודית ,עמוד השדרה של יהודי הונגריה הפטריוטים
והמתבוללים ,ואילו פגיעתו באורתודוקסים הייתה
מועטה .העיתונים הנאולוגיים הביעו התנגדות לחוק,
חברי הפרלמנט היהודים ונציגי הסוציאל-דמוקרטים
והליברלים השמיעו מחאות בבית הנבחרים .ועדת
החוץ המשותפת של יהודי אנגליה וחברת כל ישראל
חברים בצרפת פנו לחבר הלאומים בתלונה כי החוק
פוגע בזכויות מיעוטים שהובטחו בחוזה טריאנון
שהונגריה חתמה עליו עם סיום המלחמה .המאבק
היה ממושך ,ורק בשנת  1928שונה החוק.
האורתודוקסים לא דגלו בעבר בהשתלבות ,ואף
הביעו לעיתים התנגדות ללימודי חול ולרכישת
השכלה אקדמית ,ולכן היה קשה לצפות שיילחמו
בחוק .ואכן בשנת  1927קבע לאיוש הרטשטיין,
סגן נשיא הלשכה האורתודוקסית המרכזית ,כי

"אין לאורתודוקסייה בעיה עם נומרוס קלאוסוס,
והיא אפילו רואה בו הכרח לנוכח המצוקה
הכלכלית; זה עניינו של השלטון ,והאורתודוקסייה
אינה מתערבת" 6 .הרבנים האורתודוקסים כלל לא
התייחסו לחוק ולא הזכירו אותו .לעומתם השבועון
האורתודוקסי ז'ידו אוישאג הפתיע ,נקט קו שונה
וניהל מערכה מתמדת וממושכת בחוק .השבועון
קבע כי "אף שלאורתודוקסייה אין נגיעה ישירה
לחוק ,יש לכל יהודי ,ללא יוצא מן הכלל ,עניין בו"7 .
מאוחר יותר כתב" :אנו כואבים את 'נומרוס קלאוסוס'
אף שאולי אין הוא נוגע במישרין לאורתודוקסייה"8 .
היו כמה סיבות לגישה אמפתית זו כלפי בעיה
שהייתה בעיקרה נחלת הליברלים-הנאולוגים
והחילונים .אחת מהן הייתה שהחוק הגדיר בעקיפין
את יהודי הונגריה הגדרה שונה מהדרך שבה הם
תפסו את עצמם .היהודים ,ובכללם האורתודוקסים,
ראו בעצמם עדה דתית נפרדת בתוך העם ההונגרי.
לעומתם החוק הגדיר אותם בעקיפין "אחרים" ,לא
הונגרים .השבועון האורתודוקסי כתב" :הקריטריון
הגזעי שקבע החוק לקבלה לאוניברסיטה משפיל
כי היהודים מרגישים ורואים את עצמם הונגרים.
אין גזע יהודי אלא עדה יהודית" 9 .עוד סיבה למאבק
בחוק היא יחסו החיובי של השבועון לידע ולהשכלה
כללית ,וחוק שמטרתו להקטין את מספר הסטודנטים
היהודים בבתי ספר גבוהים ופוגע בחינוך הדור
הצעיר עורר את התנגדותו.

נקודת מבט ייחודית ומעניינת בחקר תגובות
האורתודוקסים לאנטישמיות קשורה לכך
שחלק מדרישות האנטישמים – הרחקת היהודים
מהחיים החברתיים ,החלשת האמנציפציה או
ביטולה ,דיסימילציה ,איסור נישואי תערובת
ועוד – עלו בקנה אחד עם מטרותיה של
האורתודוקסייה המסורתית שביקשה גם היא
לשמר ואף להגביה את החומות בין היהודים
לנוכרים
השבועון ,שנדרש לא מעט פעמים לבעיית נומרוס
קלאוסוס ,סטה מעמדת הממסד האורתודוקסי ,מתח
ביקורת על אדישותו וראה לנכון למחות על עוול
שפוגע במי שנמצאים בצד האחר ,מעבר ל"קרע
שלא התאחה" ,כפי שכינה ההיסטוריון יעקב כ"ץ
את הפילוג ביהודי הונגריה 10 .עמדה אנטי-ממסדית
זו היא התנערות מהתבדלותה של האורתודוקסייה
הרשמית ומשקפת את האתוס של "כלל ישראל" .ז'ידו
אוישאג ,שעורכו יינו גרוסברג היה רב אורתודוקסי

מכהן בבודפשט ,הביע עמדות ביקורתיות גם בסוגיות
אחרות כגון הזנחת חינוך הבנות .כתב עת אורתודוקסי
ששמו מורשת שלל בחריפות את אי-הצטרפותה של
האורתודוקסייה הרשמית לארגון העולמי של אגודת
ישראל 11 .נראה כי העיתונים האורתודוקסיים ,אף
שעל פי רוב היו נאמנים לקו הממסדי ,ביטאו את
הביקורת של הציבור האורתודוקסי שהיה בתהליכי
מודרניזציה.
ההנהגות הרשמיות של שני הזרמים נמנעו מעימות
פומבי עם הסביבה הלא-יהודית משום "דרכי שלום"
ומשום שסברו שבבעיות כאלה יש לטפל בדרך
שתדלנית מאחורי הקלעים .זירת המאבק הפומבי
באנטישמיות הושארה לעיתונים אשר עסקו בתופעה
באופן תדיר וניסו לעמוד על היבטיה השונים .קשה
למצוא גיליון אשר לא הזכיר את האנטישמיות ,אם
בארצות חוץ אם בבית .מצד אחד העיתונים ביקשו
להבהיר לנוצרים שהמאבק באנטישמיות הוא
אינטרס חיוני של המדינה והחברה כולה; מצד אחר
הם ביקשו לחזק ולעודד את הציבור היהודי שהיה
שרוי במצוקה .העמדות שהוצגו כל אחת בזמנה
ועל ידי כותבים שונים ,נאולוגים ואורתודוקסים ,היו
באופן טבעי מגוונות ומורכבות ,אך בכל זאת היה
בהן צד משותף – הגישה על פי רוב הייתה מבוססת
על השקפת עולם רציונלית .בהשפעת ההתקרבות
לסביבה נטשו גם אורתודוקסים בהדרגה את דפוסי
"שנאת ישראל" המסורתיים-מיסטיים ובחרו בצורות
תגובה חדשות ואקטיביות ברוח הזמן.
בתחילת שנות ה 30-חלה הידרדרות נוספת ,ושר
החינוך תבע לחדש את נומרוס קלאוסוס ולהרחיבו
גם לבתי הספר התיכוניים ,נוסף על מוסדות החינוך
הגבוה( .בסופו של דבר תביעתו לא יצאה אל הפועל).
השבועון האורתודוקסי המרכזי הגיב שוב בחריפות:
"איננו יכולים לעמוד מאחורי העמדה האורתודוקסית
העיקשת והבלתי מתפשרת שאומרת :לא נורא,
לפחות מספר הנערים היהודים הלומדים בגימנסיות
הונגריות יקטן .לעניין זה יש רק צד שלילי ,אין
צד חיובי – קשה להניח כי נער שלא יתקבל
לגימנסיה ילך לישיבה [ההדגשה במקור] ,והניסיון
מוכיח שסנדלר נאולוגי אינו דתי יותר מעורך דין
נאולוגי" 12 .כותב המאמר דן בבעיה באופן רציונלי,
מעדיף נאולוגי משכיל מנאולוגי חסר השכלה ,מבין
שעילית נאולוגית פעילה היא ברכה לכלל הקהילה,
גם לאורתודוקסים ,ויוצא נגד המוסכמות שרווחו
באורתודוקסייה הממסדית.
תופעת האנטישמיות המודרנית הולידה תגובות
רגשיות של עלבון ,השפלה ,תסכול ובושה ,והן
התחזקו ככל שהתקרבו היהודים למודרניות .רעיונות
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ישיבת היידוהדהאז ,לפני המלחמה

המודרנה וערכי הנאורות ,הרציונליזם ,ההומניזם,
האוניברסליזם ,החופש ,השוויון והאחווה קסמו
ליהודים רבים ,והם הזדהו ,במידה זו או אחרת ,עם
ערכים אלו .האנטישמיות המודרנית הייתה מעליבה
ופוגעת משום שהיא נולדה בתרבות שרבים מהם
העריכו והוקירו .הזדהותם עם החברה הסובבת
הפכה אותם לפגיעים לדחייה הרבה יותר .החבירה
ללאום יצרה ציפיות ותקוות ,וכאשר הם לא התממשו
ונראה כי סבירותם להתממש בעתיד נמוכה ,הם
התאכזבו ונפגעו עד עומק נשמתם.
לפני עידן האמנציפציה עוררה שנאת ישראל בקרב
היהודים בעיקר תחושות של כעס ורוגז ,אבל לא
של אכזבה או עלבון .חומות המגן שבתחומיהן
חיו היהודים בעידן הטרום-מודרני בודדו אותם
מסביבתם הנוכרית והגנו עליהם לא רק מפני
השפעות הסביבה ,אלא גם מפני תחושות אלו.
היהודי הישן ,הטרום-מודרני ,חי בעולם פנימי,
במערכת ערכים משלו ,מנותק מהסביבה ובתחושת
מיוחדות ואף עליונות .הוא חי במידה רבה בעולם
המושגים היהודי גם כאשר מתוקף הנסיבות נאלץ
לחיות בבדידות בקרב נוצרים ,והמגע עימם היה
בעיקר לצורכי קיום .העולם הגויי שפגע בו לא היה
חשוב ומוערך דיו בעיניו כדי שהפגיעות בו ייחשבו
לעלבון .הניתוק הנפשי גרם לכך שהבוז של הסביבה
כלפיו בדרך כלל לא העליב אותו .הביטחון בהשגחה
העליונה ,ההסברים התאולוגיים של הגלות והאמונה
שהסבל מוכתב מלמעלה נתנו פשר למצבי מצוקה
והקלו את קבלתם .העוינות נחשבה גורל צפוי ,כמו
בכל דור ובכל עת – היהודים לא ציפו שתיפסק ,ולכן
גם לא חשו אכזבה ותסכול.
כל זאת השתנה בעידן המודרני כאשר הייתה תחושה
שהיהודי מתקבל ומתאזרח בארצות מגוריו ,הנאורּות
והקדמה הולכות ומשתלטות על התודעה הציבורית
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והחלו להיבנות ציפיות שהאיבה תלך ותדעך .התכנים
הדתיים של המסורת הוחלפו בקטגוריות חילוניות
של ליברליות ,אמנציפציה ,אקולטורציה ,לאומיות
והתקרבות לסביבה שנכרכו באמונה בקדמה
ובציפייה לעתיד משופר .יהודים רבים ייחלו לשוויון
והיו מוכנים לשלם את המחיר התרבותי והדתי
בעבורו .הם ציפו ששכניהם סוף-סוף יקבלו אותם,
שכן דומה כי זרותם ,שונותם ועיסוקיהם המיוחדים
הולכים ונעלמים .ההכרה שהדחייה לא פסקה אלא
לבשה צורה אחרת פגעה בהם .הם נעשו חשופים
יותר לרגשות עלבון ואכזבה גם משום שהאנטישמיות
המודרנית צמחה בתרבות שהזדהו עימה ואף הייתה
חלק ממנה .החסינות שהעניקה היהדות המסורתית
הלכה ונחלשה.
הנאולוגים שחרתו על דגלם את אתוס ההשתלבות
החלו להרגיש כבר בשנות ה 90-של המאה ה19-
מתוסכלים ופגועים לנוכח ההדרה החברתית
שלהפתעתם לא נעלמה ואף הלכה והתחזקה .לא
מעט אישים ליברלים-נאולוגים החלו להגיב תגובה
רגשית לדחייה שחשו" .אין שום ספק כי האמנציפציה
אינה מיושמת לא על ידי המדינה ולא על ידי החברה",
כתב בתסכול ארנו מזאי ,מנהיג נאולוגי וחבר פרלמנט
לשעבר ,לציון שנת ה 40-לאמנציפציה" 13 .זה לא
חידוש ששוויון היהודים בהונגריה הוא שקר ואין
אדם המתייחס לכך ברצינות; כולם יודעים זאת ,החל
בראש הממשלה וכלה בשומר הלילה בכפר ,מחבר
הפרלמנט היהודי ועד אחרון שמשי החברה קדישא",
התלונן מזכיר הקהילה הנאולוגית בבודפשט"" 14 .הם
אינם רוצים אותנו .אנו מתקרבים אליהם מתוך רצון
כן ,אך כאשר נדמה לנו שהגענו אליהם ,הם דוחים
אותנו בבוז ולועגים לנו [ ]...לעולם לא נמצא חן
בעיניהם" ,כתב ברוב אכזבה מיקשה סבולצ'י ,עורך
השבועון הנאולוגי שוויון 15 .הוא מתאר בבהירות את
תחושות התסכול והעלבון ואת ההרגשה שחלום
האינטגרציה נגוז .מאוחר יותר באותה שנה הוא מציע
לגנוז את התקווה" :גם אם נעמוד על ראשינו במשך
שני דורות וכל אותו זמן נתרום אך ורק לתרבות
ההונגרית ,לעיתונות ,לחינוך ,לכלכלה ולמסחר ,לא
יקבלו אותנו" 16 .בשנים אלו ,לפני מלחמת העולם
הראשונה ,היו האורתודוקסים הרבה פחות מעורבים
בחברה ,ורובם הגדול עדיין לא ניסה לקטוף את פירות
האמנציפציה .התפיסות המודרניות לא נקלטו היטב,
ועל כן קשה למצוא תגובות דומות אצלם .אולם לאחר
המלחמה ,כאשר האנטישמיות גברה והתפשטה ,גם
אורתודוקסים החלו להתבטא בצורה דומה .תגובות
רגשיות ראשונות בקרב האורתודוקסים הופיעו
בהקשר של חוק נומרוס קלאוסוס .כאמור הרטשטיין

אמר" :החוק לקבלה לאוניברסיטה הוא משפיל כי
היהודים מרגישים ורואים בעצמם הונגרים" 17 .בשנת
 1928כתב השבועון האורתודוקסי:
אנו כואבים את "נומרוס קלאוסוס" למרות שאולי
אינו נוגע ישירות לאורתודוקסייה [ .]...אנו
כואבים את "נומרוס קלאוסוס" מכיוון שהוא עושה
מאיתנו אזרחים מדרגה שנייה ,ובמקום תחרות
חופשית ובניגוד לכל היגיון כלכלי וחברתי מבקש
ליצור בכוח מעמד מועדף [ .]...אנו כואבים את
"נומרוס קלאוסוס" כי לביתנו יוצא שם רע בחוץ –
הונגריה מצטיירת בעיתונות העולם כריאקציונית
[ .]...אנו כואבים את "נומרוס קלאוסוס" אף
שאולי הוא אינו נוגע במישרין לאורתודוקסייה
מכיוון שהוא טרגי יותר עבורנו מאשר צרות
הבאות על היהודים במזרח אירופה .יהודי רוסיה
תמיד ראו בשלטון אויב שעומד מאחורי המגמות
האנטי-יהודיות ,תומך בהן בסתר ואף מתכנן
אותן .ואילו אנו הונגרים יהודים [בסדר הזה!],
לעומת זאת ,לגמרי התמזגנו רגשית עם האומה.
אותנו כבר חינכו שהמדינה הזאת היא ביתנו []...
ודווקא בשל כך קשה לנו להתמודד עם "נומרוס
קלאוסוס" ואיננו מגייסים את כל האמצעים
הנחוצים להיאבק בו18 .
התיאור הוא של מצב פוגע וכואב – ביטוי קיצוני
למעורבות רגשית המתאימה לכאורה לחוגים הלא-
אורתודוקסיים .התלונה בדבר האזרחות מדרגה שנייה
כרוכה בדאגה ובבושה שחשו יהודים אורתודוקסים
כאשר לארצם-ביתם יוצא שם רע בעולם .שמה הטוב
של הונגריה חשוב להם כיאה לפטריוטים הונגרים
גאים .הם חונכו והתרגלו לכך שהם הונגרים יהודים
וחלק בלתי נפרד של האומה ,ופתאום נחקק חוק

הכעס והקובלנה על היחס ליהודים .הם חשו בפער
שבין רגשותיהם כלפי המדינה ובין היחס העוין שלה
כלפיהם.
בשנים  ,1941-1938בעקבות השפעתה של גרמניה
ולחצם ההולך וגובר של החוגים האנטישמיים ,נחקקו
שלושת "חוקי היהודים" .שני החוקים הראשונים
הגדירו את היהודים "אחרים" ושונים מכלל האומה,
פגעו פגיעה קשה בזכויות האזרח שלהם והגבילו את
מעורבותם בכלכלה ובתרבות .שיאה של החקיקה
היה "החוק היהודי השלישי" שמגמתו הייתה לא רק
להגביל ולקבוע מכסות ,אלא לבטל את האמנציפציה
ולסלקם מהחברה הכללית .החוק נוסח ברוח חוקי
נירנברג ,מטרתו הוגדרה "הגנה על טוהר הגזע של
האומה המדיארית" ,והוא אסר נישואין בין יהודים
ונוצרים .החוקים פגעו פגיעה קשה בפעילות
הכלכלית והתרבותית של היהודים והגדירו את
המושג יהודי במונחי גזע .מטה לחמם של עשרות
אלפי יהודים נשבר ,וגל של המרות דת כדי להימלט
מהמצוקה הקשה שטף את קהילות הונגריה .תוצאת
ההגבלות הכלכליות הייתה שיותר מ 40-אחוז מכלל
יהודי הונגריה נותרו ללא אפשרות להתפרנס ,והוקמו
כמה ארגונים לסיוע ולעזרה הדדית.

חומות המגן שבתחומיהן חיו היהודים בעידן
הטרום-מודרני בודדו אותם מסביבתם
הנוכרית והגנו עליהם לא רק מפני השפעות
הסביבה ,אלא גם מפני תחושות אלו.
מפלה שדוחק אותם החוצה ושמגדיר אותם "אחרים".
הכותב מיטיב לתאר את החסינות מפני העלבון
שהייתה מנת חלקם של היהודים בעבר ואילו עתה
התפוגגה ונעלמה.
במאמר זה שלוש פסקאות מתחילות במשפט "אנו
כואבים את 'נומרוס קלאוסוס" .השימוש החוזר
במילה כאב מדגיש את הקשר הרגשי להונגריה ,את
רגשות התסכול ,האכזבה והנטישה ,יותר מאשר את

הצהרה של ראש ממשלת הונגריה בלה אימרדי לגבי החוק
השני הקשור ביהודים
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כאשר הידיעות על תוכנית החקיקה הגיעו להנהגה
היהודית בראשית  ,1938הן עוררו תסיסה ומרירות,
אולם לנוכח התחזקותם הניכרת של הארגונים
הנאציים-פשיסטיים במדינה ,הם הגיעו למסקנה
שהחוק הוא הרע במיעוטו ובהתחשב באווירה
הכללית אין טעם להתנגד לו בפומבי .דעת הקהל
בכללה תמכה בחקיקה וסברה שהיא הוגנת וחיונית.
עם זאת יותר מ 50-אנשי רוח ועסקנים פוליטיים
חתמו על הצהרה נגדה .ארגוני חוץ יהודיים ,בעיקר
אליאנס הצרפתי ,ניסו להתערב ,למורת רוחה של
ההנהגה היהודית בהונגריה ,אך "החוק להבטחת יתר
איזון בחיי החברה והכלכלה" שהגביל את חלקם של
היהודים בכלכלה ובמקצועות החופשיים ל 20-אחוז
אושר באפריל ונכנס לתוקפו בסוף מאי .1938
מנהיגי הזרמים המשיכו במדיניותם שלא להגיב
בפומבי על גזרות השלטון וההסתה הבלתי פוסקת.
התגובות למצב המידרדר וקולות המחאה נשמעו
רק בתחום הפובליציסטי ,ולעיתים רחוקות הוא
אף ביקר את "השתיקה האפתית המוחלטת" לנוכח
ההסתה חסרת הגבולות של החוגים הרדיקליים

וקרא להילחם על דעת הקהל ולסתור את ההאשמות
הבלתי פוסקות ,ולא – ייווצר הרושם שהדברים
נכונים19 .
בשנת  ,1938כשבוע לאחר הגשת החוק היהודי
הראשון לאישור הפרלמנט ,הגיב דז'ו קוראין
בתסכול ,במחאה ובעלבון" :החוק היהודי מושיב
אותנו ,הונגרים בני הדת היהודית ,על הספסל האחורי
[ ]...החוק מכניס אותנו ,יהודי הונגריה הפטריוטים,
שתמיד מוכנים להקריב למען המולדת ,לקטגוריה
המבישה של אזרחים מסוג ב ,ובתגובה עלינו להגביר
את התודעה העצמית היהודית שלנו [ ]...אם לא
מאפשרים לנו להיות אזרחים מסוג א 20 ,נהיה יהודים
מסוג א" .את החוק הוא תיאר במילים "סטירת לחי
ליהודים ולחוקי השוויון של  1867ו."1895-
קוראין דגל בזהות כפולה אורתודוקסית-הונגרית ,וזו
הסיבה שהוא מרבה להשתמש בכתבה במילים כמו
עלבון ,בושה ,ביזיון והשפלה .תחושות אלו עולות על
פי רוב כאשר לפוגע יש מעמד בעיני הנפגע .כאשר
המעליב הוא אדם שתרבותו נחותה ולא מוערכת,
כפי שתפסו היהודים על פי רוב את הסביבה בעידן

הטרום-מודרני ,דבריו אינם מחלחלים לעומק.
העלבון מבטא הכרה בערכה של חברת הרוב שגם
הצמיחה את האנטישמיות.
התגובות הרגשיות הן תוצאה של אכפתיות ,של
ציפיות שהתבדו ,של הערכה לעולם המתקדם
שמאכזב ,של הזדהות עם פרויקט ההתקרבות
להונגריה שמתברר שהיא הייתה אהבה חד-צדדית.
התגובה הרגשית היא אולי התגובה הכנה ביותר
לאנטישמיות ,היא מבטאת רגש אמיתי וחסרת
מניעים תועלתיים .תגובות מסוג זה ,המופיעות בין
השיטין גם במאמרים אחרים ,מעידות בעקיפין על
הזיקה ללאומיות ההונגרית ועל השקפת העולם

המודרנית שאימצה האורתודוקסייה המערבית מאז
האמנציפציה .ההיסטוריון בן הלפרן טען כי סימן
חשוב לכך שקהילה יהודית הופכת למודרנית היא
שהיא נפגעת כאשר מנסים להשפילה 21 .אם נסכים
לדבריו ,נוכל לקבוע שהאורתודוקסייה המערבית
בהונגריה אכן הגיעה לכלל מודרניות.
היו אפוא בשלבים הראשונים של התהוות הזרמים
הדתיים הבדלים ניכרים בהתייחסותם לאנטישמיות,
אולם הם הלכו והצטמצמו ככל שהעמיקו
האורתודוקסים את זהותם ההונגרית והשתלבו
בתהליכי מודרניזציה.

 1ז'ידו אוישאג 17 ,בינואר .1936
 2יעקב הלוי פראגר ,תורת יעקב ,חלק שני ,דרוש נד ,ירושלים תשמ"ט ,עמ' קלד.
 3ז'ידו אוישאג 12 ,במרץ .1933
 4יהודה צבי בלום ,שארית יהודה ,שו"ת אורח חיים ,סימן צב ,דף עח ,ירושלים תשל"ג.
 5שלום ווידער ,משמיע שלום ,ברוקלין תשל"א ,עמ' רסו.
 6ז'ידו אוישאג 25 ,בנובמבר .1927
 7שם 16 ,במרץ .1928
 8שם 26 ,באוקטובר .1928
 9שם 25 ,בנובמבר .1927
 10יעקב כ"ץ ,הקרע שלא התאחה ,ירושלים תשס"ז.
" 11אגודת ישראל" ,מורשת ( ,)Hagyományמספר ( 15-14אייר-סיוון תרע"ב.)1912-
 12ז'ידו אוישאג 28 ,באוגוסט .1931
 13שוויון 29 ,בדצמבר .1907
 14משקיף הקהילה ( ,)Hitkóségi Szemleספטמבר  ,1912עמ' .189
 15שוויון 8 ,באוקטובר .1912
 16שם 9 ,ביוני .1912
 17ז'ידו אוישאג 25 ,בנובמבר .1927
 18שם 26 ,באוקטובר .1928
 19שם 2 ,בדצמבר .1938
 20שם 15 ,באפריל . 1938

כרזת תעמולה אנטישמית ,הונגריה

[  ] 24בשביל הזיכרון  //גיליון מס'  // 39חשון תשפ"ב  //אוקטובר 2021

Ben Halpern, "Reactions to Antisemitism in Modern Jewish History", in J. Reinharz, ed., Living with Antisemitism: 21
Modern Jewish Responses, Hanover and London, 1987, pp. 5-7

בשביל הזיכרון  //גיליון מס'  // 39חשון תשפ"ב  //אוקטובר ] 25 [ 2021

התנועה שנגאלה מתהום הנשייה
– כנסת השומר הדתי
יוחנן בן יעקב

יוחנן בן יעקב משחזר את קורותיה של תנועת הנוער
כנסת השומר הדתי שפעלה בין שתי מלחמות העולם
בפולין .סיפורה של תנועה זו ששילבה אידיאלים ציוניים
חלוציים וזהות יהודית מסורתית לא סופר עד כה .המאמר
דן בשורשיה ההיסטוריים ,במקורות ההשראה שלה,
במשנתה הרעיונית והחינוכית ובדרכי ההגשמה שלהם.
בשנות השואה ניסו חברי התנועה לשמר את הפעילות
התנועתית לנוכח הקשיים המרובים .חלק מהחברים
הצליח להימלט בראשית המלחמה לליטא ומשם לארץ
ישראל .אחרים עסקו בהצלה ,ומיעוטם אף הצטרפו
למחתרות הלוחמות.

המאמר מבוסס על עבודת דוקטור :יוחנן בן יעקב ,השומר הדתי – תנועת הנוער הציונית-דתית בפולין,
תר"פ-תרצ"ט ,1939-1920 ,המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ,אוניברסיטת בר אילן ;2017 ,ועל
יוחנן בן יעקב ,התחיות – השומר הדתי בפולין ,1950-1920 ,בית ספר שדה כפר עציון2020 ,

[  ] 26בשביל הזיכרון  //גיליון מס'  // 39חשון תשפ"ב  //אוקטובר 2021

את תנועת המזרחי הקים הרב ריינס ב .1902-צעירים
דתיים חדורי מוטיווציה חלוצית וסוציאליסטית
יסדו ב 1916-את צעירי המזרחי .בארץ התאחדו
החלוצים הדתיים ב 1922-במסגרת הפועל המזרחי.
ב 1925-התאחדו הציוניים-דתיים החלוצים ויסדו
את התנועה תורה ועבודה – ארגון גג לארגונים הללו,
לתנועת הנשים ברוריה ,לארגון החלוץ המזרחי
ולתנועות הנוער השומר הדתי ,בני עקיבא וברית
חלוצים דתיים.
כנסת השומר הדתי בפולין איננה רק היסטוריה ,היא
התמודדה עם שלל סוגיות שמעסיקות עד היום את
הציבור הדתי-לאומי ,ויש לנו מה ללמוד ממנה.
הייתי רומנטיקן ללא תקנה [ ]...לא היה גבול
לשמחתי כאשר נזדמן לי לראות [ ]...את
שקיעתה הנפלאה של השמש [ ]...בשובנו בימי
הקיץ מהיער הייתי עוצר את קבוצתי ונותן ביטוי
להתקסמותי מיפי הטבע [ ]...חיי היו מאוסים
ובעיקר נעדרי שירה ומוסיקה [ ]...על שפת האגם
שרו המים שיר שבח לבורא עולם [ ]...נהייתי חבר
מסור ובעל הכרה של השומר הדתי [ ]...סיסמתו
של ארגוננו ,תורה-ועבודה ,הפכו לתוכן חיי []...
ארץ ישראל בנויה על עבודה עברית ברוח היושר
והצדק של המוסר היהודי היא העברית והלאומית
ביותר [ ]...בקנאות לחמתי להגשמת שאיפתנו –
תורה-ועבודה1 .
ניצני התארגנות מקומית של נוער ציוני-דתי בפולין
נראו בראשית שנות ה .20-ב 1922-קם בוורשה
מועדון נוער – השומר הדתי .כנסת השומר הדתי
התארגנה בקרקוב בשנת תרפ"ז .1927 ,המייסדים
הונעו מכוח המודרנה ,הייאוש ואובדן התקווה
ליהודים בפולין ,הסינתזה בין הדת והלאום ,מרד
הנעורים ,הרעיון של תורה ועבודה והתקווה לבנות
ולהיבנות בארץ ישראל .הכנסת הגדירה את עצמה
בוועידתה השנייה ,בקיץ  ,1932כך" :תנועה חינוכית
דתית ,צופית ,חלוצית ,השואפת לגאולת האומה
והארץ ,מורדת בחיי הגלות השפלים ,נלחמת בעם-
ארצּות ומחנכת להגשמת רעיון תורה-ועבודה"2 .
בשיאה ,בשנת  ,1937מנתה הכנסת  15,000חניכים
מגיל בר מצווה ועד גיל  20לערך שפעלו בכ260-
קינים (סניפים) .המבנה הארגוני שלה היה הנהגה
עליונה ,הנהגות ארציות 15 ,גלילים (מחוזות)
ומזכירות .בתריסר ועידות ומועצות גובשה דרכה
החינוכית והארגונית .מספר זעום של שליחים
הגיעו מארץ ישראל .כ 50-פרסומים – ירחונים,
חוברות רעיוניות וארגוניות וחומרי הדרכה – הפיקה
הכנסת ,רובם המכריע בעברית .התנועה פעלה
בפולין בשלושה מרחבים :בוורשה ובקרקוב בשם

כנסת השומר הדתי ,ובלבוב בשם בני עקיבא .בלודז'
ובסביבתה קמו כמה קיני בני עקיבא בצד השומר
הדתי .המרכזים בוורשה ,בקרקוב ובלבוב פעלו זמן
מסוים בחסות הנהגה עליונה אחת והפיקו ירחון
משותף .רב היה המחבר והמאחד ביניהם מהמפצל
והמייחד.

מרד נעורים
השֹומרית לקחה על עצמה לחולל מהפכה
ֵ
"הכנסת
יסודית בנוער הדתי ,למרוד בגולה שאין לה סיכויים
ולחנך את השומר לעלייה ארצה [ ]...לשם כך ניהלה
פעולות חינוכיות שיעוררו בנפש הצעיר שינוי ערכין
יסודי" 3 .הכנסת שאבה השראה מהחסידות שחוללה

סמל השומר הדתי על שער אלבום זיכרון למדריכה חווה
לקראת עלייתה לארץ  -קן ביאליסטוק

מפנה בעולם התורה .מנהיג התנועה תורה ועבודה
וממעצבי דרכה ,רבי שמואל חיים לנדוי (שח"ל),
ראה בה "מרד קדוש" .כנסת השומר הדתי שקמה
במסגרת התנועה תורה ועבודה רוממה את מרד
הנעורים .שלום ְט ֶרלֶ לר (קרניאל) ,מראשי השומר
הדתי ,קבע כי תנועת נוער אינה יכולה להשלים עם
המציאות הנתעבת ,אלא היא מורדת בה ושואפת
לחברה מתוקנת .לאה ספיר כתבה בביטאון השומר
הדתי" :בעטנו ,מרדנו במציאות המסוכנת ,אל נפחד
מהמלה מרד .אנו זקוקים למרד בהיותו יסוד מוצק
לבניין עתידנו – מרדנות דתית" 4 .השומר הדתי
בצֹופיּות,
ִ
דגלה בשלילת הגולה ,בחינוך משותף,
בסוציאליזם-דתי ובמרד בסמכות ההורים ,בתנועה
הבוגרת וברבנים" :הרבנים הגדולים [ ]...סגורים
ומסוגרים ב-ד אמותיהם הצרות ואזניהם אטומות
לצעקת הדור הדתי הצעיר [ ]...הנוער בורח
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מהיהדות ,בעיקר באשמת ה'גדולים' [ ]...אנו רוצים
להיות יהודים שלמים ועליכם מוטל החוב להדריכנו!
הרבנים שיש בידם לעשות ואינם עושים ,עוברים
[ ]...על חטא שלא יכופר" 5 .עם זאת השומר הדתי
פנתה בשאלות הלכתיות לגדולי הרבנים ,למשל:
האם מותר לנסוע ברצף כל השבת ברכבת לצורך
עלייה ארצה? האם מותר ,בנסיבות מיוחדות ,לצעוד
בליווי תזמורת בימי ספירת העומר?
ביסודה של תנועת נוער דתית ניצב פרדוקס .חברה
דתית מתאפיינת בשמרנות .תנועת נוער יסודה מרד
נעורים .אורחות החיים השומריים ,רעיונות וערכים
מכוננים קיבלו ביקורת חריפה מצד מבוגרים .בין
מלחמות העולם פקד את הציבור הדתי בפולין גל
חילון והתבוללות .המבקרים סברו בטעות שהשומר
הדתי מצטרפת לגל זה ,הם לא הבינו את תנועת
הנוער .דב רפל ,שנולד בוורשה בשנת  ,1917גדל
בבית דתי ,נטה לתרבות הפולנית ,ודרכו לאקדמיה
הפולנית הייתה סלולה .בזכות פעילותו בכנסת
השומר הדתי ולימודיו בבית הספר תחכמוני ,הוא
נותר שומר מצוות ,עלה ארצה והיה חבר קבוצת
יבנה ופרופסור בכיר לחינוך וליהדות באוניברסיטת
בר אילן .לדבריו ספק אם  10אחוזים מהילדים
במשפחות החסידים בסביבת מגוריו ,בלב ורשה
היהודית ,שמרו מצוות כהוריהם!

מקיבוץ פרייהייט-דרור עבדו בבית החרושת .הבנות
פגשו אותם ,התרשמו והחליטו להצטרף אליהם
להכשרה ולעלייה ארצה .במניעים לייסוד כנסת
השומר הדתי בלטה המגמה לבלום סחף זה ולהציע
לצעירים שומרי מצוות חלופה דתית דומה ככל
האפשר לשומר הצעיר ,בגבולות ההלכה.
הסבר משלים לבחירה בשם זה נעוץ בעובדה
שבשלהי שנות ה 20-עברה השומר הצעיר מהפך
רעיוני ואימצה השקפת עולם מרקסיסטית אנטי-
דתית .בעשור הראשון לקיומה דיברה השומר הצעיר
בשפה דתית! עשרת הדיברות המקוריים שלה

טרנוב  -חשיפת הדגל

ביסודה של תנועת נוער דתית ניצב פרדוקס.
חברה דתית מתאפיינת בשמרנות .תנועת
נוער יסודה מרד נעורים

השומר הצעיר – מקור השראה
הבחירה בשם השומר הדתי ,שמקורו בשומר הצעיר,
עוררה תרעומת בשל הרוח האנטי-דתית ששררה
בשומר הצעיר משנות ה .30-מה הביא לידי בחירה
זו? השומר הצעיר הייתה תנועת הנוער היהודית
החלוצית הראשונה .היא הציעה בשורה מלהיבה
וסחפה צעירים רבים ,ובהם בנים ובנות ממשפחות
דתיות .האשיק (צבי) באומינגר נולד בקרקוב ,אביו
היה מראשי המזרחי ,והוא למד בחדר עברי תחכמוני,
הצטרף לקן השומר הדתי והיה מדריך מחונן .יום אחד
יצא מביתו לטיול עם  15חניכיו ,ואת התפילין הותיר
בבית .אביו סבר ששכח אותן וקרא לו לשוב ולקחתן.
האשיק השיב :אבא ,אינני זקוק להן עוד! עם חניכיו
הוא עבר לקן השומר הצעיר ,ולימים עמד בראש הקן
ובראש מחתרת איסקרה בקרקוב בשואה .הוא נהרג
בקרב בקרקוב .צשקה ארנון ,בת למשפחה חסידית,
הצטרפה לשומר הצעיר ,עמדה בראש ֵעדה וגדוד,
יצאה בגנבה להכשרה ,עלתה ארצה ונקלטה בקיבוץ
השומר הצעיר .בצעירים הדתיים היו מי שהצטרפו
לתנועות נוער נוספות ,למשל שרה ומרים ,בנותיו
של חסיד בעלז בעל בית החרושת למצות .צעירים

[  ] 28בשביל הזיכרון  //גיליון מס'  // 39חשון תשפ"ב  //אוקטובר 2021

קודש עמוד ,האזן לשיח האילנות וללחש העשבים
[ ]...פה רזי הבריאה לפניך יגלו [ ]...יספרו כבוד
הבריאה בלי נשמע קולם" 7 .סיפור הבריאה בחומש
בראשית ,מזמורי תהלים ותורת רבי נחמן מברסלב
ניכרים היטב .זו הייתה השומר הצעיר שממנה נטלו
מייסדי השומר הדתי את השם השומר .סמל השומר
הדתי עוצב על בסיס החבצלת הצופית בתוספת
מנורה וכתובת" :תורה ועבודה – חזק ואמץ" .י"ג
העיקרים ,התלבושת ,המבנה הארגוני ועוד מקורם
בשומר הצעיר .זה לא היה חיקוי פשוט ,אלא המרה
– התאמת רכיבים שמקורם בשומר הצעיר לצורכי
השומר הדתי ולערכים הדתיים והשומריים.
יצחק רוזנברג החל את דרכו התנועתית ב1931-
בחלוץ הכללי (המרכזי) ,התמסר לפעילות ובחלוף
זמן קצר נאלץ לעזוב מכיוון שבחלוץ צחקו על
הדברים המקודשים ביותר ליהדות וזלזלו בהם.
רוזנברג דחה הזמנה להצטרף לשומר הצעיר ,שכן
את הסוציאליזם הטהור מצא בתנ"ך .הוא חבר לקן
השומר הדתי והיה פעיל בו עם אחיו .הדוד שלהם,
יוסף ,היה יושב ראש ברית הציונים הרוויזיוניסטים
בעיר .אחי הדוד ,ישראל ,היה איש החלוץ המרכזי.
במשפחתה החסידית של רבקה ,חברת השומר
הדתי מבוכניה ,היו שמונה ילדים ,בהם קומוניסט,

כאש ,הוא חש שאימו צודקת .למוחרת מופיע בקן
שליח מארץ ישראל ומלהיב את אהרון ואת חבריו.
ברחוב הוא פוגש חברים שנטשו את הקן ,פיליסטרים
(שמנדריקס ,בליינים) .הם קוראים לו להצטרף
אליהם ,לעבוד ,להרוויח כסף ,ליהנות מהחיים,
לבלות במועדוני ריקודים .אהרון נפרד מהם ,הוא
קרוע ,מהסס ומתלבט .ושוב הוא חוזר לקן "לשאוף
להטהר מחלאת הרחוב ,להתעלות []...
רוח צחִ ,
להלחם ולִ כבוש [ ]...ליצור חיים מחודשים
לשאוףִ ,
8
[ ]...חיי תורה-ועבודה" .בין מלחמות העולם הצרו
שלטונות פולין את צעדי היהודים ודחקו אותם
מהכלכלה ומהחברה .משבר כלכלי חריף פקד את
יהודי פולין ,ורבים מבני הנוער נאלצו לקטוע את
לימודיהם ולפרנס את משפחותיהם .שתי קבוצות
עיקריות ִאכלסו את הקינים – נוער לומד בישיבות
ובגימנסיות ונוער עובד .מאמצע שנות ה 30-גדל
חלקם של הנערים העובדים בקינים .הכנסת הייתה

השומר הדתי -תעודת אח

כולם ציטוטים מהתנ"ך ומהתלמוד .הדיבר השני
היה" :השומר נאמן לאלוהי ישראל לארץ אבותיו
ולעמו" .חבר השומר הצעיר הצהיר נאמנות כך" :הנני
מבטיח הבטחה שלמה לעשות כל מה שבכוחי להיות
נאמן לאלוהי ישראל לארץ אבותי ולעמי ולהיות
אחיעזר ואחיסמך לכל מי שנברא בצלם אלוהים"6 .
ספר הצופיות של השומר הצעיר מ 1931-מתאר
את היער כך" :שמור את קדושת היער מחללּה .כל
העולם היכל-יה והיער קודש הקודשין [ ]...בחרדת

רוויזיוניסט ,חסיד בעלז וחסיד ברסלב .קבוצת
תלמידות בית יעקב (אגודת ישראל) בצ'חנוביץ
הצטרפה לקן השומר הדתי .זו הייתה תופעה רווחת
בפולין – משפחות התפצלו ,וצעירים נדדו בין תנועות
וארגונים .הם חיפשו מענה לשאלות הקיום ומפלט
מהאנומיה שפקדה את יהודי פולין בין שתי מלחמות
העולם.

נוער עובד ונוער לומד
אהרון ארליך ,חניך בקן השומר הדתי ,התלהב
מהרעיון של תורה ועבודה והחליט להתמסר
להגשמתו .בשעות הערב המאוחרות שב לביתו .כולם
ישנו ,אימו המתינה לו ושפכה לפניו את מר ליבה:
"אתה מבטל ימים ולילות בהסתדרות [בתנועה].
אבא עמל וטורח לכלכלת הבית והוא מזדקן ,כוחותיו
כלים [ ]...בבית מצוקה ודחקּות [ ]...עליך לבוא
לעזרה ,הבית יתמוטט חס ושלום" .דבריה מכים בו

יעקב קלפהולץ (אבי המחבר) וחניכיו בקן השמה"ד בבילסקו
ביאלה

כור היתוך ממזג של מגוון רחב של בני נוער שהתחנכו
בה יחדיו9 .

הקן השומרי
הקן היה אי ארץ-ישראלי בגלות ,בית יוצר לנשמת
השומר הדתי .כך תיאר את הקן בזוויירצ'ה יצחק
רוזנברג :באולם הכניסה מכשירי ספורט ומעליהם
הכתובת "נפש בריאה בגוף בריא" .על הקיר תמונה
של קידוש השם ותמונה של שומר על משמרתו,
"נומה עמק ארץ תפארת אנו לך משמרת" ,שציירו
השומרים הצעירים .הקן עוטף את החניך באווירה
של גבורה ,אהבה ומסירות לארץ ,הוא מקור העוז
והעוצמה ,הנכונות להקרבה למען האומה .בחדר
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בתורה" 10

הבא הכתובת "טהר חייך בעבודה וקדשם
ותמונות מהווי חלוצי בארץ ישראל .פינה מוקדשת
לקק"ל – קופסה כחולה ,כרזות ועלונים מעידים
על פועלה בגאולת הארץ .החדר מלא שולחנות
צפופים לקבוצות לימוד .על הקיר מפת ארץ ישראל
ההיסטורית ,נושא שעוסק בו אחד מחוגי הלימוד.
החדר הבא הוא בית המדרש – בכותל המזרח ארון
אֹוצר הקן ,ממנו ישאב יניקתו – ספר
ַ
קודש" ,שם
התורה" .בבית המדרש ארון עמוס ספרי קודש
וכאלף ספרי ספרות כללית ויהודית בשלל שפות.
החדר האחרון" ,הדינמו של הקן  ...מכאן מניעים
את הגלגלים לפעולה" – מזכירות וגזברות" .שאיפות
מוסריות ואנושיות מקבלות כאן את תיקונן [ ]...שירה

בין מלחמות העולם הצרו שלטונות פולין
את צעדי היהודים ודחקו אותם מהכלכלה
ומהחברה .משבר כלכלי חריף פקד את יהודי
פולין ,ורבים מבני הנוער נאלצו לקטוע את
לימודיהם ולפרנס את משפחותיהם .שתי
קבוצות עיקריות ִאכלסו את הקינים – נוער
לומד בישיבות ובגימנסיות ונוער עובד.
חדשה זורמת וכובשת הכל .גבורה פנימית מלאה אור
ופ על היגאל וגאל"11 .
– התנער ְ
כנסת השומר הדתי הדגישה את העיון והלימוד,
התמודדה עם עם-ארצּות ,הציעה מערך לימוד לא
פורמלי והדריכה את החניכים בקריאה ובלימוד
עצמי .בקינים ובמושבות הייתה פעילות מאומצת
בעדות ,בשכבות ובחוגים:
בקבוצות החינוכיותֵ ,
לימודי קודש ,עברית ,היסטוריה ,פלסטינוגרפיה
(ארץ ישראל) ,ציונות ,ציונות דתית ,הרעיון של תורה
ועבודה .שיעור גמרא התקיים בכמה קינים השכם
בבוקר לפני התפילה .השבת הוקדשה לשיעורי
תורה ולעונג שבת .החניכים הרבו לטייל ,שרו ,רקדו
ושיחקו .הקינים חויבו במס – שקל שומרי שהוטל על
הקן כיחידה אורגנית .החניכים אספו תרומות לקן,
לכנסת ,לתנועה תורה ועבודה ,לתנועה הציונית,
לקק"ל ועוד .בכל קן פעלה הנהגת הקן – בראשה
ראש הקן ולצידו מזכירות וראשי הקבוצות.

ובה ראש הקבוצה (מדריך או מנהל) וקומץ חניכים
או חניכות שכינו את עצמם אחים או אחיות ,ביטוי
תחיּות" – דיבוק חברים
"ה ַ
לאחווה .בקבוצה שררה ִ
שמקורו בחסידות ,אהבה ורעות ,ערבות הדדית
ונכונות כל אח ואחות לחשיפה אישית ולשקיפות
בין חברי הקבוצה .ההתחיות הייתה מימוש חיי
תורה נעלים והכשרת לבבות לקראת הגשמת היעד
– חיי קיבוץ דתי בארץ (להלן) .שלום טרללר היה
ראש קבוצה של חמש אחיות בקן קרקוב" :אולם
קטן מואר באורו של נר בודד .קבוצת נערות ונער
מבוגר אחד יושבת על ספסלים ליד הקיר .הנערות
יושבות כשבויות בהקשבתן ,הנער מספר משהו
מעניין הנוגע לחייהן בלבד .זו היא הקבוצה ,הנער
עומד בראשה .הן מושפעות מדברי ראש הקבוצה ,הן
מרגישות קשר מאחד את נשמותיהן" .הדברים נכתבו
ביומן הקבוצה שפתח טרללר בעת שחש שהתחיות
הקבוצה נסדקה .המדריך והחניכות העלו על הכתב
את תחושותיהם ,המתח פג ,והתחיות שבה לשרור.
היומן נכתב בפולנית משום שבה היה קל לבנות
להתבטא ולשתף .שלום כתב להן דברים ,ולימים הם
תורגמו לעברית ופורסמו בשיר שהולחן – תפילה.
היא פותחת בביטויי אמונה לוהטת באל וחותמת
במילים האלה:

חינוך משותף – קואדוקציוני
בכניסה מהרחוב לקן באושווינצ'ים היו שני גרמי
מדרגות ,אחד לּבנים ואחד לּבנות ,מצג הפרדה
כלפי הרחוב החרדי ,החסידי .שני הגרמים הובילו
לאולם אחד ,ובו הייתה פעילות משותפת! אהובה
מביאליסטוק הצטרפה לשומר הדתי .אביה ,חסיד
האם תמכה בסתר .היא הופיעה
גור ,התנגד בתוקףֵ ,
בתלבושת שומרית רק בקן ובמחנות ולא זכתה
בגאווה שהעניקה התלבושת השומרית ברחוב
ובבית .היא יצאה להכשרה בקיבוץ השומרי ראשית,
ושנה וחצי לא העזה לפקוד את ביתה מחמת המתח
והזעם .זו הייתה תופעה שכיחה במשפחות דתיות.
צירוף האחיות עורר התנגדות חריפה של רבנים,
הורים ואנשי הקהילות .רק קומץ רבנים ציוניים-
דתיים בכירים נתנו לכך אישור מפורש או משתמע.
במקרים רבים נערות מבתים שמרניים חונכו
בגימנסיות פולניות .רובן לא למדו יהדות ,ציונות
ועברית ,ולכן התנגדו חברים בקינים לצירופן לשומר
הדתי .וכך תיאר חבר" :אחותי היקרה ,היית לזועה,
החנוך המנּוון ,היי נא עתה לדוגמה ,לסמל
לסמל ִ
החנוך המתוקן .עלייך להשליך את מסורת החינוך
ִ
ל'ח ֵב ָר ה'"13 .
שלך ולהפוך מ'בחורה' ֲ
הכנסת דבקה בשיתוף מלא של הבנים והבנות

(קואדוקציה) בכל הפעילות .הפרדה ִמגדרית
התקיימה רק בקבוצה החינוכית האינטימית .אחיות
רבות צורפו לכנסת והיו גורם חשוב בפעילות.
ההנהגה עשתה מאמצים לשלבן ולהשוות את מעמדן
למעמדם של האחים ,מהלך שהיה כרוך בקשיים
והתקדם באיטיות .יצחק רוזנברג ,ראש קבוצת
בנות" :השומרות הביאו לתחייה בעבודתנו [ ]...אני
שהייתי מתנגדם השרוף הפכתי להיות מגִ נם .כמעט
כל עבודתי הארגונית הוקדשה להן [ ]...נקשרתי
אליהן בלב ונפש .התא הקבוצתי הפך להיות נקודת
האור היחידה בחיי [ ]...שמחותיהן היו גם שמחותיי,
דמעותיהן היו גם דמעותיי"14 .

צֹופיּות
ִ
"בבוקר השכם יצאנו ליער עם השומרים והשומרות,
כולם לבושים בתלבושת שומרית .הרושם בעיר
וספרתי
היה אדיר .ביער ישבנו כולנו בעיגול גדול ִ
על לבטי בניין ארץ ישראל דתית [ ]...בעיני אחדים
ראיתי דמעות ,הדברים נגעו ללב .לימדתי שירים
ארץ ישראליים וההתלהבות גדלה מרגע לרגע עד
בר קוד עזִ ,ריקוד זך וטהור
שלא יכלו להתאפק ופרצו ִ
[ ]...נדמה שכל היער רוקד ִא תנו"15 .
כנסת השומר הדתי הגדירה את עצמה תנועה דתית –

ָּפשּוט וְ יָ ָשר לּו ִת ְּתנֵ נִ י ֱהיֹות.
ישָך
וְ ֵתן לִ י ַהּכ ַֹח ַהזְ ַרע ֲח ִר ְ
הֹוציא ְתנּובֹות ֶמּנּו.
ּולְ ִ
ֶשיִ ְהיֶ ה לִ י ְּב ֵאר וְ גַ ג ֵמ ַעל ָהרֹאש
וְ כַ ָמּה ֵר ִעיםֵ ,ר ִעים ּכֵ נִ ים ֶש ַחּיִ ים ּכָ מֹונִ י ֲאנִ י,
ּוב תֹוכִ י,
ֶש ַחיִ ּים לְ יָ ִדי ְ
ֵר ִעים ֶש ֲא ִבינֵ ם וְ ֶשּיָ ִבינּו זֶ ה ֶא ת זֶ ה,
אֹותי ַע ְצ ִמי
ֶשּיִ ְראּו ִ
רֹונֹותי
ַ
רֹונֹותי וְ ֶא ת יִ ְת
ַ
ֶשּיֵ ְדעּו ֶא ת ֶח ְס
אֹות ם 12
ֹאהבּונִ י ּכָ מֹונִ י ָ
ֵר ִעים ֶשּי ַ
יֹותר.
ֹלא ָּפחֹות וְ ֹלא ֵ

"ה ְת ַחיּות"
הקבוצה – ִ
ליבת הפעילות התנועתית התקיימה בקבוצה
החינוכית האינטימית ,על פי רוב של בני אותו המין,
קבוצת הבנות גאולה והמדריך שלום טרללר
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מושבת בוגרים בילשנה תרצה
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צֹופיּות .היא אימצה בהתלהבות את השיטה הצופית
ִ
ליסוד עיקרי בדרכה החינוכית וראתה בה כלי חשוב
להנחלת ערכים ולחינוך דתי – אהבת החופש,
עצמאותִ ,קרבה לטבע ,משמעת ,סדר ,חישול האופי,
אי-רתיעה מקשיים ומסכנות ,חינוך לעבודה ואהבה
לוהטת לכל קודשי ישראל ולארץ ישראל .הצופיות
הייתה גורם משיכה עוצמתי ,והנוער הזדהה עם

במקרים רבים נערות מבתים שמרניים חונכו
בגימנסיות פולניות .רובן לא למדו יהדות,
ציונות ועברית ,ולכן התנגדו חברים בקינים
לצירופן לשומר הדתי
הסמלים ,הטקסים ,התלבושת ,הסממנים הצבאיים
והפעילות בחיק טבע .אישים קרובים לשומר הדתי
התנגדו לצופיות .הרב משה צבי נריה ראה בה סטייה
וסילוף ,נוצרית במקורה ,תרבות גויים .לעומתו טען
חבר הנהגת הכנסת טענה עקרונית" :כשאנו רואים
דבר יפה אצל אחרים האם אין מחובתנו להכניסו
תחת כנפי היהדות? [ ]...אם הדבר אינו עומד

מטפסים בהרי הטטרה
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בסתירה למהות התורה [ ]...אנו מחויבים ,לדעתי,
להשתמש באמת זו או אחרת ,אם בכוחה לשפר
את החיים ולהקל בהגשמת התורה .עלינו לקבל את
הטוב והאמת מכל מי שאמרֹו"16 .

משנתה הרעיונית של כנסת השומר
הדתי
בשעה שלוש לפנות בוקר הזעקתי את המחנה.
עלִ ינו לראש פסגת הר קרוב להתבונן בזריחה.
הבערנו מדורה .הכל היה יפה ומקסים .ההרים
עטופים בהינומת צללים יצרו מסביב פנורמה
נהדרת .מהמזרח עלתה לאט השמש שולחת
זהרורים זהובים-אדומים .רוב האנשים הרגישו
צורך להתפלל .הבנתי מה יכולה להיות התפילה
בחיי האדם .החל ריקוד חסידי מלא התלהבות
נעורים ואמונה .בצער חזרנו למחנה .טיול קצר
כזה נותן יותר מעשר שיחות ומעשרים נאומים17 .
התפיסה הדתית הושתתה על נאמנות לתורה
ולהלכה ,התחדשות דתית וחינוך מוסרי וכלל אנושי.
הרעיון של תורה ועבודה שמשמעו צדק חברתי עמד
במוקד הוויית כנסת השומר הדתי .ערך רב נודע
להשתלמות עצמית – השלמת השכלה וידע תורניים
וכלליים .הכנסת טיפחה יחס עמוק לטבע .הדרך
החינוכית כּוונה מהיחיד אל החבורה ,מהפרט אל
הכלל .הכנסת התנהלה בעברית – השפה הרשמית
והרווחת .האחים דיברו עברית ויידיש טוב מהאחיות,
והן דיברו טוב יותר פולנית .ההנהגה עודדה חינוך
אומנותי .ירח (חודש) הכנסת התקיים בראשית
השנה או לקראת הקיץ ונועד להתארגנות ולפעילות
נמרצת .החניכים הרבו לטייל ,בל"ג בעומר¬ יצאו
ליער לפעילות צופית ועיונית ובערב חזרו במצעד
מרשים ברחובות העיר .בחורף ובקיץ הם קיימו
מושבות (מחנות) לחניכים ,למדריכים ולבוגרים,
כל אחת מהן כחודש ימים ,בהוויה תנועתית מלאה.
המדריכים הוכשרו בסמינרים ובימי עיון וקיבלו
מההנהגה הכוונה לנושאים מרכזיים וחומרי הדרכה
מתאימים .לאורך השנה התקיימה פעילות ענפה –
ימי התרמה לקק"ל ,שבת הזדהות עם הקיבוץ הדתי
טירת צבי ועוד הרבה.
אחרי רחיצה במימי הנַ ֶרב [ ]...ישבנו במעגל,
פתח אחד בשיר [ ]...השמש שקעה [ ]...מרותקים
למקומנו ישבנו דום והקשבנו לראש הקבוצה []...
הנוער גדל ללא תורה ומּוסר ,הולך ותועה אחרי דעות
מסולפות [ ]...מלחמה לנו בבערות ובעם-ארצּות
[ ]...האמנציפציה הכזיבה .סיסמאות חירות ,שוויון
ואחווה נשארו פראזות מצלצלות [ ]...הפחד מכל

עלה נידף [ ]...להתייצב נגד הזרם האנטישמי []...
אנו מעצבים טיפוס יהודי חדש .החברה' מזדקפים,
יד אל יד משתלכת ומתפרצת הורה סואנת .מסביב
אין איש [ ]...שירתנו בוקעת [ ]...בדומיה השוררת
מסביב [ ]...הקשב! – לתורה-ועבודה ,חזק ואמץ18 .
בשנת  1934התעורר בכנסת ויכוח סוער באשר לכיוון
החינוכי ולדרך ההגשמה .הזרם הקיבוצי בראשות
שלום טרללר ,ראש ההנהגה בקרקוב ,נקט עמדה
מוניסטית ,התמקד באתגר שמחוץ לכנסת ודגל
בדרך הגשמה אחת – קיבוץ דתי בארץ ישראל .הזרם
החלוצי בראשות משה קרונה ,ראש ההנהגה בוורשה,
נקט עמדה פלורליסטית ,התמקד במבט פנימה
והסתפק בתביעה חלוצית כללית .שורש המחלוקת
היה תפיסה שונה של תנועת הנוער – עממית רחבה
או אוונגרד חלוצי מגויס .במועצות ובוועידה הוחלט
על הכיוון הקיבוצי ,והמסתייגים המשיכו להתנגד.
הכנסייה (הוועידה) השלישית ,באוקטובר ,1936
החליטה" :הכנסת רואה בקיבוץ הדתי בארץ ישראל
את המקום אשר בו מגשים השומר הדתי את רעיון
תורה-ועבודה .הכיוון החינוכי של הכנסת הוא קיבוצי
דתי .שומר מחויב לצאת להכשרה קיבוצית .שומר

חלוציים בארץ .בפולין פעלו קיבוצי עלייה שקלטו
את בוגרי כנסת השומר הדתי .הבולטים שבהם:
גאולה ,ראשית ,עובדיה (שהוקם על ידי החלוץ
המזרחי ועבר לשומר הדתי) ותרי עשר .קיבוצים
שומריים נוספים פעלו זמן קצר ,והמידע עליהם
מועט .הקיבוצים השומריים היו מוקדי פעילות
תנועתית ,ובצידם התקיימו כינוסים ,סמינרים,
מושבות וכדומה .החניכים אהבו והרבו להתארח
בקיבוצים השומריים וראו בהם מופת.
בשנות ה 30-עלו ארצה רבים מחברי השומר הדתי,
חברי ההנהגות והקיבוצים השומריים .בעולים
המייסדים היו ישראל בסטר ( ;)1933אליעזר אונגר
(ינואר  ;)1944משה קרונה ( )1938ששלום טרללר
החליף בראש ההנהגה בוורשה ועלה ב .1939-בשל
מגבלות העלייה ומיעוט אשרות העלייה ,הצטרפו
חברי הכנסת למבצע עלייה בלתי לגלית באוניית
המעפילים אסימי ב .1939-הכנסת השומרית ומפעל
ההכשרה החלוצי שלה היו סוכני שינוי שהעלו את
הנוער הדתי לארץ ישראל והובילו אותו ליצור חברֹות
מופת בדרך היורדת לעמק בית שאן – טירת צבי ב-
 ,1937ובדרך העולה להר חברון – כפר עציון ב1943--
 .1948תנועת בני עקיבא בארץ נטלה מהשומר הדתי
בעדות ,המבנה
רכיבים רבים ,בהם הפרדה מגדרית ֵ
הארגוני ,חודש הארגון ועוד .שלום קרניאל ודב
קנוהל הצטרפו לקבוצת אברהם ועלו לכפר עציון.
הם פעלו בהנהלה הארצית של בני עקיבא בארץ
ישראל והנחילו לה את השקפת עולמם התנועתית:
"הערובה הטובה ביותר להגשמת חיי תורה-ועבודה
היא בקיבוץ הדתי".

השומר הדתי בשנות השואה
חניכי השומר הדתי  -טיקטין  -על גדת נחל נרב

שלא יצא להכשרה מפסיק להשתייך לכנסת ,ועובר
לאחד משאר חלקי התנועה [הבוגרת]" 19 .החלטה
זו נומקה בטענה שהדרך הקיבוצית-דתית נובעת
משאיפה עזה וקנאית להגשים את התורה במילואה:
"קנאת ה' צבאות מובילה אותנו בדרך זו"20 .

הגשמה – עלייה לארץ ישראל
מראשית ימי המנדט הבריטי בארץ ישראל הוגבלה
העלייה .כדי לקבל אשרת עלייה (סרטיפיקט) ,נדרשו
בוגרי התנועות החלוציות להצטרף לקיבוץ הכשרה
– במובן המעשי ,המנטלי והרעיוני – לקראת חיים

עם פרוץ המלחמה התגייסו חברי השומר הדתי
למאמצי הצלה :חברים נדדו לגבול עם רומניה ,כמה
מהם דרך אוקראינה ,אך הגבול נסגר ותוחלתם נכזבה.
פתח תקווה היה ִּפרצה בגבול פולין-ליטא .שדר של
התנועה קרא לנוע לווילנה ,ולאורך המסלול התארגנו
חברי הקינים וסייעו לנמלטים .מאות חברי הקיבוצים
השומריים ובוגרי הכנסת הגיעו לליטא ומשם לארץ
ישראל" .אלה שהגיעו ארצה בימי המלחמה לא
במקרה הגיעו אלא מתוך כֹחה של הכנסת ,שידעה
ללכד את החברים בעת צרה ,להשריש בהם רוח של
הקרבה ויכולת עמידה בקשיים ובסבל" ,סיכם שלום
קרניאל21 .
ברחבי פולין התכנסו חברים בהיחבא וניסו לשמר
את רוח התנועה .מפגש עם חבר מהקן ,מהמושבה,
מהכינוס ומהקיבוץ חימם את הלב והיה שביב אור
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ישעיהו ארליך מדריכי קן בנדין במלחמה

וילנה  .1940 ,על גבי מפת פולין נראים אותות המלחמה ,וגם נעליים שמסמלות את חברי השומר הדתי שנמלטו בראשית המלחמה
לליטא .שם התארגנו בקיבוצים ,דמויי הקיבוצים בפולין ,עד שהתאפשר להם לצאת בדרך לארץ ישראל .בליטא הם קיימו חיים
יהודיים מלאים ,כולל קינות בליל תשעה באב ועבודה חקלאית בחוות קלינובה שבליטא ,שם השתכנו חברי קיבוץ ראשית ,אותם
רואים בצילום עם מפת פולין

באפלה ומקור עזרה הדדית .חבר מקן ביאליסטוק
חילץ בסכנת נפשות את ספריית הקן והעבירּה
למשמורת .בלודז' התגנבו חברים לקן ,הוציאו את
הדגל ושמרו אותו .ב 1942-פעל בגטו ורשה ,ברחוב
דג'ילנה  ,95קיבוץ הכשרה תנועתי ,והחברים בו למדו
ודיברו עברית 22 .שלום רוזנבוים ,חבר הנהגת השומר
הדתי ,היה ממארגני בתי הספר המזרחי בגטו ,עסק
בהברחת נשק ,השתתף במרד ונספה .חברים נוספים
הצטרפו למחתרת הלוחמת .יעקב רדז'ינסקי ,ממניחי
היסוד לשומר הדתי ,חמק מהגטו להביא מלט לבניית
בונקרים ,אך אנשי האס-אס תפסו אותו והתעללו
בו באכזריות .הוא שב לגטו ,המשיך בפעילות
המחתרתית עד שגורש למחנה השמדה ,וממנו לא
שב.
נפתלי ראב גייס  14מחברי השומר הדתי לחלוץ
הלוחם בקרקוב .הם קיימו פעילות תנועתית ,התאמנו
באקדח וברימון ויצאו למשימות מחתרתיות .בראש
מחתרת איסקרה עמד בוגר השומר הדתי האשיק

[  ] 34בשביל הזיכרון  //גיליון מס'  // 39חשון תשפ"ב  //אוקטובר 2021

באומינגר .בקיץ  1942הכשירו חברי השומר הדתי
בגטו קרקוב מחבוא בעליית גג (ברחוב יוזפינקה ליד
המשטרה) ,ובו התחבאו בעת הגירוש .שוטר יהודי
גילה את המסתור והסגיר את יושביו לנאצים .איש
לא שרד 23 .חבורת חברי השומר הדתי יצאה לבוכניה,
הקימה בונקר והתגלתה כנראה עקב הלשנה .כמה
מהם נרצחו במקום ,וכמה נשלחו לאושוויץ.
עם פרוץ המלחמה התאחדו השומר הדתי ובני עקיבא
בלודז' .שרה שטרן מבני עקיבא ויצחק זכריאש
מהשומר הדתי יזמו הקמת קיבוצים תנועתיים ובתי
ילדים בשולי הגטו ,במרישין .הם שילבו עבודה
חקלאית ,פעילות חברתית וטיפול בילדים" .ילדי
ישראל המעונים ישבו בתשעה באב וביכו את חורבן
ירושלים" ,תיאר המדריך שלום קופר 24 .חלפה שנה,
הקיבוצים ובתי הילדים פורקו ,וחברים המשיכו
להיפגש ,ללמוד ולשיר בהיחבא .ההנהגה פעלה
עד חיסול הגטו ,עודדה וחיזקה את החברים .הנער
אליעזר זיסקינד גורש עם משפחתו לגטו:

ישעיהו ארליך מדריכי קן בנדין במלחמה  -גב התמונה

בשביל הזיכרון  //גיליון מס'  // 39חשון תשפ"ב  //אוקטובר ] 35 [ 2021

עברתי את השער בין שני חלקי הגטו לרחוב
ז'ידובסקה .פתחתי בהיסוס את הדלת ונשארתי
המום .ראיתי חדר מלא בני נוער .מיד פינו לי מקום
הח ְב ֶרה' ומצאתי עצמי שר יחד
והתיישבתי בין ֶ
עם כולם שירי ארץ ישראל .לא יכולתי להתיק את
עיניי מהעיניים הבורקות של יצחק זכריאש ,הוא
סימר אותי למקום .כאשר שר 'בלילה בלי כוכב'
חשתי כאילו אני מפליג יחד ִא תו בספינה לארץ
ישראל .למן אותו הערב נהייתי אדם אחר לגמרי.
המפגש הזה הפיח בי תקווה בלתי רגילה .שכחתי
את הרעב ואת כל הצרות האחרות .הרגשתי כי
בח ְב ָר ה זו ולה אני שייך25 .
מקומי כאןֶ ,
זגלמביה – החבר יונה גרין מקן סטשמישיץ שימש
מקשר בין הפעילים בזגלמביה ורשם בזיכרונותיו:
"למרות המצב המתוח לא נפסק הקשר בין החברים
והחברות מהשמה"ד .התפללנו יחד ,התכנסנו יחד.
קיימנו שיחות על נושאים אקטואליים ותולדות
הציונות' .עונג שבת' קיימנו מדי שבת בשבתו.
חיינו מתוך אמונה שהקץ יגיע ונחדש ימינו כקדם.
כשנלקח מישהו מאיתנו הרגשנו כאילו נלקח מישהו
מהמשפחה ממש"26 .
בזכות החינוך שקיבל בבית ובקן לא איבד גרין את
אמונתו" :היה לי רצון חזק להישאר בחיים .כאמצעי
לכך קבעתי לי מטרה לשמור עד כמה שאפשר
על חיים דתיים ,לשמור על השבת וחגי ישראל.
המטרה כנראה השפיעה לטובה ,היה איזה תוכן
לחיים שלי" 27 .את חבר הנהגת השומר הדתי יצחק
מאיר שנקר חילצו חבריו ממחנה פלשוב ,והוא
עבר לגטו סוסנוביץ .בזוויירצ'ה נהגו חברי השומר
הדתי להתאסף בביתו של יצחק רוזנברג .הנהגה
ראשית קמה לקינים בזגלמביה ,והיא ארגנה כינוס
גלילי ושבת משותפת בבנדין ,דאגה לעזרה הדדית,
שמרה על קשר עם חברים בקרקוב ובוורשה ועם
חברים שגורשו למחנות ושלחה להם חבילות .שני
חברים ייצגו את השומר הדתי בפורום תנועות הנוער
בזגלמביה .הם היו שותפים להקמת חוות הנוער
פארמה והפעלתה ולפגישות עם מרדכי אנילביץ.
בחורף  1942הוקמו בזגלמביה גטאות והחלו גירושים
למחנות .חברי השומר הדתי רכשו נשק והתאמנו,
הקימו בונקרים וניסו לחלץ חברים ולהבריחם
לסלובקיה במסמכים מזויפים שהכינו.
רוזנברג ,גרין וחבריהם התכתבו עם הנציגות הציונית
בז'נווה ,והם קיוו להימלט בעזרת דרכונים זרים
שהיא העבירה אליהם .ישעיהו ארליך ,חבר הנהגת
השומר הדתי בזגלמביה וראש הקן בזוויירצ'ה
ובבנדין ,יצא באפריל  1943עם קבוצת חברי תנועות
הנוער מצוידים בדרכונים מוברחים ,והם נלכדו
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והובאו לאושוויץ .חוקר השואה אביהו רונן משער
שארליך נשא עימו לאושוויץ  2,400צילומים מבנדין,
ובהם רבים של השומר הדתי .האוסף התגלה ,רוב
המצולמים זוהו ,והצילומים מוצגים כיום בסאונה
בבירקנאו 28 .יצחק רוזנברג נשלח עם אביו לאושוויץ
וטיפל בו עד שנספה .חברי השומר הדתי התאספו
מפעם לפעם סביבו ,שרו שירים עבריים וחלמו
לעלות לארץ .באוקטובר  1943חלה יצחק ,הועבר
למתחם החולים ושם נספה.

עם פרוץ המלחמה התאחדו השומר הדתי
ובני עקיבא בלודז' .שרה שטרן מבני עקיבא
ויצחק זכריאש מהשומר הדתי יזמו הקמת
קיבוצים תנועתיים ובתי ילדים בשולי
הגטו ,במרישין .הם שילבו עבודה חקלאית,
פעילות חברתית וטיפול בילדים" .ילדי
ישראל המעונים ישבו בתשעה באב וביכו
את חורבן ירושלים" ,תיאר המדריך שלום
קופר .חלפה שנה ,הקיבוצים ובתי הילדים
פורקו ,וחברים המשיכו להיפגש ,ללמוד
ולשיר בהיחבא .ההנהגה פעלה עד חיסול
הגטו ,עודדה וחיזקה את החברים.
הנוער הדתי התמקד בהצלה משום שבעיניו היא
הייתה חשובה מלחימה שתוחלתה מוות בכבוד
ולעיתים חרצה את גורל יושבי הגטו .הנאצים חתרו
להשמדה – המענה היה הצלה! עם זאת היו חברים
שהתגייסו למחתרת והשתתפו בלחימה .הלל זיידמן,
מראשי אגודת ישראל שנותר בגטו ורשה עד חורבנו,
כתב" :חברים מצעירי המזרחי ,החלוץ המזרחי
ובמיוחד השמה"ד לקחו חלק פעיל ביותר במרד".
שמואל רוזנצווייג (רון) ,חבר הנהגת השומר הצעיר
בזגלמביה ,סיפר" :בקרב חברי השמה"ד היו והיו
חברים שרצו במרד והגנה .אינני רוצה לדבר בשמם
של אלו שמעלימים (או העלימו אז) את העובדות
בקשר להשתתפות חברי השמה"ד בפעולות הגנה או
הצלה"29 .
עם שחרור פולין ב 1944-חידשו השומר הדתי
ובני עקיבא יחד את הפעילות התנועתית בפולין,
והיא התקיימה עד  ,1950עת סגרו השלטונות
הקומוניסטיים את הפעילות היהודית-ציונית
בפולין30 .
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צעירי חסידות גור בשואה*
חוי דרייפוס

ההיסטוריונית חוי דרייפוס דנה בצעירי חסידות גור
בתקופת השואה שסיפורם מפי הסופר החרדי משה
פראגר לא זכה באמון או שחוקרי השואה התעלמו
ממנו .לטענתה צעירי חסידות גור התארגנו במסגרת
הדומה בכמה מהיבטיה למסגרת תנועת נוער כבר בין
שתי מלחמות העולם .בימי השואה ירדו כמה קבוצות
של צעירי חסידות גור למחתרת ,בהנהגת הקומנדנטים
שלהם ,כדי לשמר את מראם החיצוני (לבוש חסידי ,זקן
ופיאות) ואת סדר יומם הישיבתי (לימוד תורה וחסידות
ודיבוק חברים) .היא אף מתמקדת בדמות הבולטת
בהנהגת הקבוצות הללו ,בארגונן ,בתמיכה בהן ובשמירת
הקשר בין חבריהן – דמותו של מתי'ס גלמן ,שעל שמו
כונו החסידים מתיסובצ'ים.

* מראי המקום מובאים במאמר המקורי והמלאHavi Dreifuss, "Gerer Youths in the Holocaust: A :
.Blind Spot: The Study of Religious Life during the Holocaust", Polin 33 (2020), pp. 371-399

שם מובאות גם ההפניות הביבליוגרפיות.
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אחד האישים שתרם רבות לנוכחות השואה בשיח
החרדי היה רבי משה פראגר ( .)1984–1909פראגר,
מצאצאי בעל חידושי הרי"מ (רבי יצחק מאיר אלתר,
מייסד חסידות גור) ,עיתונאי ועסקן חרדי ,היה בימי
השואה מהמארגנים של הוצאת הרבי מגור משטחי
הכיבוש הנאצי .במאי  1940הוא עזב את ורשה עם
שיירת הרבי ובדרך חתחתים הגיע לארץ ישראל.
אשתו ובתו היחידה נותרו מאחור ונספו בשואה.
כבר בספטמבר  1941פרסם פראגר את החיבור
הראשון שיצא לאור בארץ ישראל על אודות שואת
יהודי פולין יון מצולה החדש :יהדות פולניה בצפרני
הנאצים .בשנת  ,1964בעקבות ביקורתו הנוקבת
על אופן ניהול משפט אייכמן וההשתקה המכוונת
– כך לשיטתו – של פרשות עקרוניות ומהותיות
בעיני הציבור החרדי ,הקים פראגר את "גנזך קידוש
השם" ,מפעל תיעוד ,מחקר והנצחה חרדי הממשיך
להתקיים עד היום .אחד הספרים המשפיעים ביותר
שכתב פראגר הוא אלה שלא נכנעו – קורות תנועת
מרי חסידית בגטאות אשר התפרסם בפעם הראשונה
בשנת  ,1963יצא מאז בחמש מהדורות ושימש מקור
גם לכמה חוקרי שואה.
החלק הראשון של הספר מגולל את סיפורה של
תנועת מחתרת חסידית שחבריה עסקו בלימוד תורה
ושמרו על אורח חיים חסידי בתקופת המלחמה ,ואילו
החלק השני עוסק בביטויים שונים של שמירת מצוות
בתקופת השואה .בספרו הביא פראגר עשרות עדויות
המציגות כיצד צעירים יהודים ברחבי פולין הצליחו
לשמור גם בימי השואה על מצווה קלה כחמורה
וניצחו – במעשים ובדיבורים – את האויב הנאצי.
לדבריו זו הייתה מחתרת של ממש ששמרה על קשר
בין המרכזים השונים על ידי שליחים ושבראשה עמד
בחור צעיר ופלאי ששמו מתי'ס גלמן .מתי'ס גלמן,
כך על פי פראגר ,נולד למשפחה מתבוללת בווינה,
אך בעקבות מפגש מקרי עם רבי מאיר שפירא,
החליט לברוח מביתו לפולין .על אף התנגדות אביו
המתבולל ,הצטרף גלמן הצעיר לישיבת חכמי לובלין
והיה – בזכות דבקותו ואישיותו – לדמות מופת בקרב
צעירי גור ,עוד טרם המלחמה.
ההתייחסות לגלמן לאורך כל הספר היא כאל
קומנדנט קשוח אך קשוב לאנשיו אשר "אצלו פקודה
היא פקודה" ואשר הצליח ליצור בקרב אנשיו תחושה
של שיתוף ושוויון .פראגר המשיך ותיאר כיצד
בתקופת המלחמה היה גלמן מקור השראה ליהודים
החסידים והקים מחתרת של ממש שעיקר עיסוקה
היה לימוד תורה בסתר .חברי מחתרת זו שמרו
על הלבוש המסורתי ,גם כאשר נדדו בימי השואה
מקבוצת מחתרת אחת לאחרת ,הקפידו על כל מנהגי

החסידות והמשיכו לנהוג בשיתוף מלא ברכושם.
אין פלא כי חיבור זה נחשב ,גם בעיני כותבת
שורות אלו ,חיבור בסוגת הכתיבה "היסטוריוגרפיה
אורתודוקסית" .כך למשל הגוון הפולמוסי וגם
השימוש במושגים הרווחים בתיאור פעילות תנועות
הנוער הציוניות בתקופת השואה נראו כניסיון לאמץ
תפיסות זרות ולהציג נרטיב פולמוסי של גבורה .אין
להתפלא אפוא כי הביקורות על ספר זה מצד הקהילה
האקדמית עם פרסומו היו צוננות ,עד כדי התעלמות
כמעט מוחלטת בהמשך .המחקר האקדמי הניח כי
פראגר ניסה לתאר מקרים מעטים ושוליים של לימוד
תורה כמעין מסגרת כוללת המזכירה את התארגנות
תנועות הנוער החילוניות .וכך ,בצד עשרות פרסומים
העוסקים בפעילות תנועות הנוער בשואה ועל אף
ההתעניינות הרבה במעשיהם של בני הדור הצעיר
של יהודי פולין בשואה ,אין ולו פרסום אקדמי
אחד אשר משלב בדיון גם את הפעילות המאורגנת
של הצעירים החסידים .אך למעשה ביקורות אלו
וההתעלמות המוחלטת של עולם המחקר מהפעילות
של צעירי חסידות גור גם לאחר פרסום ספרו של
פראגר מעידות בעיקר על מגבלות המחקר האקדמי.
ההתעלמות מאתגרי חייו של הציבור האורתודוקסי
בתקופת השואה על גווניו העלימה תופעה חשובה
שאכן התקיימה בקרב יהודי פולין בתקופת השואה
ואשר קשורה קשר הדוק לחיי היהודים בכלל בין
שתי מלחמות העולם ולחסידות גור בפרט.

צעירי חסידות גור בין שתי מלחמות
העולם
בין שתי מלחמות העולם הייתה חסידות גור הגדולה
שבחסידויות פולין ואף בעלת הכוח הפוליטי הגדול
ביותר .מנהיגה ,רבי אברהם מרדכי אלתר (–1866
 )1948המכונה על שם ספרו אמרי אמת ,קיבל עליו
את האדמו"רות בשנת  ,1905חודשים ספורים לאחר
מות אביו (רבי יהודה אריה ליב אלתר ,בעל השפת
אמת) .מעבר לתפיסותיו ההגותיות ולשינויים הדתיים
שהכניס לחסידות גור ,בלט רבי אברהם מרדכי אלתר
גם בתחום הציבורי.
בצד מעורבותו של רבי אברהם מרדכי אלתר בהקמת
"אגודת ישראל" ובייסוד העיתון דער יוד ,הוא עסק
במיוחד בענייניהם של צעירי חסידות גור .החילון
והמודרנה אשר הלכו והתפשטו בתקופתו החלו
להשפיע על צעירים מבתים חסידיים ,והם הלכו
והתרחקו מהעולם הדתי .מערכות החינוך השונות
ובמיוחד תנועות הנוער החילוניות היו לאבן שואבת,
גם עבור צעירים מבתים חסידיים ,ועתידה של
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הרבי מגור מהלך ברחוב עם חסידיו

היהדות החרדית נראה מדאיג במיוחד .תמיכתו של
רבי אברהם מרדכי אלתר בהקמת רשת החינוך לבנות
"בית יעקב" ובהקמת "המתיבתא" בוורשה שימשה
מענה חלקי בלבד לאתגרים שהציבו רוחות השינוי.
הם אומנם שינו את חינוך הבנות ויצרו בוורשה
מסגרת לימודים מעין-תיכונית לעילית החסידית,
ברם גם הם לא הצליחו לתת מענה למצוקה של כלל
הנוער החסידי ,ובמיוחד של מי שנותרו בקהילות
הקטנות .ואכן אחד השינויים המשמעותיים שחולל
רבי אברהם מרדכי אלתר היה ארגון מחדש של דפוסי
החינוך של בני הנוער בקהילות הקטנות .רבי אברהם
מרדכי אלתר הבין כי הדפוס המסורתי שבו חינוך
הצעירים נעשה בשטיבל בעזרת תלמידים בוגרים,
הרב או הדיין אינו יכול להתחרות בסחף של תנועות
הנוער ,ועל כן יצר קבוצות של צעירים ,חבורות שכונו
חבר'ס ,ולעיתים אף קיבוצים .חבורות אלו צמחו
והתגבשו סביב בחורים כריזמטיים ,הקומנדנטים,
אשר צמחו על פי רוב בשטיבל'ך המקומיים ,והם
"שהשגיחו ופקחו עין על הליכותיהם ומעשיהם [של
הצעירים] ,הדריכו אותם בכל צעד ושעל בחייהם".
מרבית החבורות מנו בתחילה צעירים ספורים ,אך
כמה מהן גדלו במשך הזמן לחבורות של עשרות
צעירים" :הקומנדאנט דיבר עם הבחור הצעיר על מה
שנשמע בבית ,מה חסר לו ,מה מציק לו ,כמו משגיח,
דאג לצרכי הנפש וגם לצרכי הגוף .הוא אמר לו מה
ללמוד ,והוא היה הסמכות בין הבחורים .זה היה
עיצוב של החבר'ה בחורים ,והקומנדנט דאג להכל".
החבורות סיפקו מסגרת ממשית לצעירי חסידות גור
והיו לאבן שואבת גם לצעירים מחסידויות אחרות.
יומם היה נפתח על פי רוב בשעה  5:00בבוקר,
בלימוד ,עד שעת התפילה שקבע רבי אברהם מרדכי
אלתר ל .7:30-לאחר מכן היו ממשיכים בלימודיהם
בהדרכת הקומנדנט ,לעיתים עד שעות הערב
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המאוחרות .לא פעם היו החבורות מארחות חסידים
בוגרים שחזרו מחצר הרבי וסיפרו עליו ועל תורותיו,
ואף הקומנדנטים עצמם שוחחו עם הצעירים שיחות
מוסר אישיות .בשבתות ובחגים נהגו החבורות ללמוד
דברי חסידות ,לשיר ,לרקוד ולאכול בצוותא.
במהרה נעשו החבורות והקומנדנטים שעמדו בראשם
למוקד חייהם של חלק מהצעירים ולמרכז פעילות
של ממש והרחיקו אותם מהעולם החיצוני" :הפכנו
לחיילים עם מדי צבא [ ]...ממילא הבנו שאנחנו לא
שייכים לבית ,לרחוב ,לעיתונים ,לענייני עולם הזה,
הרי יש לנו את בגדי הצבא ,ומה לנו בעולם הזה כלל
[ ."]...חבורות אלו צמחו בעיירות הקטנות ברחבי
פולין ,אך התקיימו גם בערים הגדולות והתבססו
במידה רבה על שיתוף :שיתוף במזון ,שיתוף בבגדים
ובמקרה הצורך גם שיתוף בהוצאות הנסיעה לרבי
בחגים.
חשוב להדגיש כי החבורות לא היו תסיסה מהשטח
שהתגבשה לארגון כלל ארצי ,אלא שינוי ממשי של
דרכה של החסידות בהנהגתו של רבי אברהם מרדכי
אלתר .עד לימיו נהגו רק אברכים להגיע לחצר
האדמו"ר ,אך רבי אברהם מרדכי אלתר החל לקבל
גם את הצעירים – לעיתים אפילו על חשבון הבוגרים

השינוי שחל ביחסו של הרבי כלפיהם .רבים מהם
חשו כי האדמו"ר מעוניין בשיח איתם ,והם התמלאו
התלהבות מכל אמירה או רמיזה שלו .בזכות המבנה
המחודש הזה שהנהיג רבי אברהם מרדכי אלתר,
הייתה חסידות גור למסגרת ממשית עבור צעיריה:
"רוב רובם של הצעירים בפולין [בין מלחמות
העולם] עסקו בתורה וקיבלו את מיטב חינוכם בין
כתלי השטיבל ,במחיצת תלמידי חכמים מבוגרים
מראשי חבורות (קאמענדאנטים) ,שהשגיחו ופקחו
עין על הליכותיהם ומעשיהם ,הדריכו אותם בכל
צעד ושעל בחייהם" .ואכן ,בשטח ,בקהילות הרבות,
הקומנדנטים הם שסחפו את הצעירים ,והם נחשבו
החוט המקשר עם הרבי ועם החסידות כולה .במהרה
הם היו לשם דבר בקרב צעירי גור ונחשבו דמויות
נערצות .רבים מהקומנדנטים היו מוכרים בכינוייהם:
לייזר גולדברג (קולישר) שפעל בזדונסקה וולה ,ברל
אייזנר (ווירושובר) שפעל בלודז' ,אלישע גולדברג
(בנדינר) שהיה לקומנדנט בעירו בנדין ומתי'ס גלמן
(ווינער) – הרי הוא גיבור סיפורו של פראגר.
דמותו של גלמן דורשת התייחסות נפרדת ומפורטת
משניתן להביא כאן ,אך על אף אי-דיוקים קטנים,
תיאורו של פראגר הוא מדויק למדי :מתי'ס גלמן נולד

כוחות הכיבוש הגרמניים נטפלו במיוחד
ליהודים דתיים ולמי שבגדיהם העידו על
מעמדם החברתי הגבוה .יהודים בלבוש
מסורתי ,ובעיקר בעלי הזקנים והפאות ,היו
ליעד להתעללות אכזרית ,לעיתים עד מוות.
יותר – וחצרו נתמלאה בנוער שחיפש את קרבתו.
בפועל הפקיד רבי אברהם מרדכי אלתר את בנו ,רבי
ישראל אלתר (לימים האדמו"ר" ,הבית ישראל") ,על
ההדרכה והניהול של מערך הקומנדנטים .הקשר
בינו וביניהם התבסס על מכתבים ,ובמקרה הצורך
אף נערכו מפגשים ממשיים .אחד הקומנדנטים
ששרדו סיפר" :בשיחות ארוכות אלו היה עומד על
הצריך תיקון ושיפור בקרב הצעירים" .לימים אמר
רבי ישראל אלתר על חבורות הצעירים הללו כי היו
לו בפולין  20,000ידידים טובים .אף שאלתר היה
לאיש הקשר הממשי של הקומנדנטים ,במקרים
מסוימים הוא נהג להתייעץ עם אביו האדמו"ר.
למעשה ,על אף שרבי אברהם מרדכי אלתר עצמו
לא ניהל את החבורות בעצמו ,הרגישו צעירי גור את

חסידי גור עטופים בטליתות ליד בניין הישיבה

בווינה ב 25-באוגוסט  .1918אביו היה "תלמיד חכם
לא דתי" ושאף לגדל את בנו באופן דומה ,אך הוא
נמשך בנערותו דווקא לחסידות .בעקבות המלצה
של רבי משה מבויאן ,התקבל בסוף שנת 1933
(תרצ"ד) לישיבת חכמי לובלין היוקרתית ,למורת
רוחו של אביו .אביו אף נסע להחזירו והבטיח לו כי
יכבד את דרכו הדתית ,אך כשנוכח גלמן כבר בדרך
חזרה כי אביו אינו עומד בדיבורו ,ברח ממנו ,הסתתר

בקרב חסידי גור וחזר לישיבה .ובכל זאת ,לקראת
קיץ  ,1934בהסכמה ובעידוד של הרבי מגור ,חזר
גלמן לביתו בווינה .חודשים ארוכים שמרו חסידי
גור על קשר מכתבים איתו ,עודדו אותו והנחו אותו
בדרכה של החסידות .לאחר כשנה חזר גלמן לפולין
והצטרף לחבורת בחורים בקרקוב .בתוך זמן קצר
קנה לעצמו שם של עילוי ,ואף היה לקומנדנט ידוע
ונערץ במקום .שמעו יצא למרחוק ,ושיר שכתב
על רעיון "ביטול העצמי" היה נפוץ בקרב צעירי
גור" :הכל שייך לך ומשלי אין לי כלום [ ]...כל מה
שאצל העולם יופי הוא – אצלך כל זה מאוס ונמאס".
גלמן היה מקורב לרבי ולמשפחתו ונועד לגדולות.
ערב המלחמה התחתן עם בת למשפחה חסידית
משידלוביץ ,צילה לבית בלומנטל ,עזב את חבורתו
שבקרקוב ועבר לגור בשידלוביץ.
לנוכח המערך החינוכי המרשים של החבורות
והקומנדנטים אשר התפתח בקרב חסידות גור בין
שתי מלחמות העולם ,מתבקש לבדוק מה עלה בגורלם
של גלמן ,של קומנדנטים אחרים ושל החבורות שהם
הנהיגו מפרוץ מלחמת העולם השנייה.

צעירי חסידות גור במלחמת העולם
השנייה
פלישת הצבא הגרמני לפולין ב 1-בספטמבר 1939
שינתה את חיי יהודי פולין באחת .אמת ,הגרמנים
רדפו את היהודים באשר הם ,ומעט מאוד צווים
כוונו לציבור הדתי דווקא ,אך המראה השונה של
הציבור האורתודוקסי ואורח חייו העמידו אותם כבר
בימים הראשונים בסכנה מיוחדת וחוללו שינוי יסודי
בפעילות החבורות והקומנדנטים שלהם .השטיבל'ך
נסגרו אומנם בפברואר  ,1940ותפילה במניין נאסרה
רק בסוף שנת  ,1940אך ההתכנסות לצורכי תפילה
או לימוד משותף נהייתה מסוכנת עוד קודם לכן.
זאת ועוד ,נוסף על אין-ספור צווים וחוקים שהצרו
את צעדי היהודים ,בתוך ימים ספורים התברר כי
ההתעללויות של הכוחות הגרמניים ביהודים שיתקו
אף הם את חיי הציבור היהודי.
כוחות הכיבוש הגרמניים נטפלו במיוחד ליהודים
דתיים ולמי שבגדיהם העידו על מעמדם החברתי
הגבוה .יהודים בלבוש מסורתי ,ובעיקר בעלי הזקנים
והפאות ,היו ליעד להתעללות אכזרית ,לעיתים עד
מוות .עבור הציבור האורתודוקסי "לא רק המכות
השוברות כל חלק בגוף ,הרסוהו עד היסוד ,אלא
בעיקר הפגיעה בדיוקן היהודי ,בצלם א'לוקים,
זעזעה [ ]...עד מאוד" .לכן יהודים דתיים רבים לא
רק הסתירו את זקנם ,אלא אף שינו את לבושם
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ואכן גם במסתור המשיכו בני החבורות לשמור על
אורח חיים חסידי כבימים עברו :הם למדו תורה ,אמרו
דברי חסידות ואף נהגו לשיר שירי חסידות ולרקוד.
יתרה מכך ,על אף מצוקת המלחמה הם שימרו גם
את השותפות במזון וברכוש שאפיינה אותם טרם
המלחמה" .אין להתפלא" ,כתב אחד העדים מגטו
לודז'" ,כי כמה מבין החסידים ,עדיני הנפש ,עזבו את
בתיהם מתוך ויתור על מנת לחמם ,והצטרפו לחבורה
החסידית אשר בה רעבו הכל מתוך אחדות דעים,
לשם קבלת יסורין באהבה" .כמה מהחבורות עסקו
גם בחינוך ילדים צעירים ובפעולות סעד ושלחו
חבילות לבני תורה כדי שיישלחו למחנות .כך למשל
העיד אברהם רבינוביץ שנשלח מגטו לודז' ב1940-
למחנה עבודה באזור ביגדושץ כי קיבל חבילה ,ובה
פתקה" :אל תירא אברהם ואל תחת! החבר'ס לא
ישכחו אותך" .בכמה מהחבורות נקראו הבחורים
לשאת נשים גם בימי המלחמה ,וגם הדבקות ברבי
לא פסקה בימי המלחמה ולמעשה המשיכה להיות

חיילים גרמנים מושכים את זקנם של יהודים ,סנדומייז' ,פולין

ואת מראה פניהם .אמת ,היו רבנים מפורסמים
שזכו להגנת חסידיהם ואנשים מבוגרים שנמנעו
מלהסתובב גם כך ברחובות והצליחו לשמור במסתור
על הלבוש והחזות הדתיים ,אך מרבית הציבור השיל
את לבושו המסורתי וגילח את פניו .למעשה כך גם
פסקו הרבנים ,ובכללם הרבנים ששמרו בעצמם על
זקניהם ופאותיהם .כך למשל מספר רבי מרדכי יוסף
קאמיונקא כי פנה אל אחי האדמו"ר מגור ,רבי משה
בצלאל" ,בשאלה מה עליו לעשות לעת כזאת .פסק
הוא לבחור השואל כי אסור לו להסתכן וכי עליו אכן
לגלח פאותיו".
ברם כבר בראשית הכיבוש נהגו החבורות של צעירי
גור אחרת והחליטו לשמור על מראם היהודי ועל
אורח חייהם החסידי .ואכן עיון בפעילות החבורות
והקומנדנטים בימי המלחמה מלמד כי אחד האפיונים
העיקריים של אותן חבורות שהמשיכו לפעול (לא
בכל המקומות הצליחו הקומנדנטים והחבורות
להתמודד עם מוראות המלחמה) היה השמירה על
הלבוש המסורתי ,וכן על הזקן והפאות .כך למשל
בני החבורה בצ'נסטחוב בהנהגתו של הקומדנט
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לייבל אלתר ,נכדו של הרב מפביאניץ (רבי מנחם
מנדל אלתר) ונינו של בעל השפת אמת מגור" ,לא
רצו בשום פנים לשנות אף כקוצו של יו"ד מצביונם
ומלבושם החסידי ,ולא לגזוז זקנם ופיאותיהם ,ואף
שהדבר היה כרוך בסכנת נפשות לא רצו לוותר על
שום מנהג של חסידות".
החלטה זו של שמירה על המראה המסורתי הולידה
החלטה נוספת :ירידת החבורות הללו למחתרת
כבר בראשית המלחמה .במהרה התברר כי חשיבות
ההסתתרות הייתה לא רק במניעת התעללויות ברחוב,
אלא גם בהשתמטות מעבודת הכפייה אשר הוטלה
על כלל היהודים בפולין הכבושה .ואכן רוב הצעירים
האלה לא היו רשומים ברשימות הגרמניות ואף לא
קיבלו הקצבת מזון ,מצומצמת ככל שתהיה; אבל
בכך הם לא רק השתמטו מעבודת הכפייה שהייתה
מסוכנת במיוחד ליהודים בעלי חזות דתית ,הם גם
נמנעו מחילול השבת שנכרך בה ומאכילת מזון לא
כשר .למעשה החיים במסתור אפשרו לצעירי גור
גם לשמר במידה מסוימת את דפוסי החיים שאפיינו
אותם טרם המלחמה.

בכשרות ולא מבחינת החוקים הגרמניים המבזים.
נראה כי בצד "ביטול המציאות" הכריעו חבורות אלו
כי תקופתם היא "שעת שמד" ,שלא על פי התפיסה
ההלכתית שהייתה מקובלת בתקופתם ואולי אף
בניגוד לה .כבר בשנות ה 30-נדרשו רבני גרמניה
לסוגיה זו והכריעו בעזרת פוסקי הדור כי ככלל אין
לראות במדיניות הנאצית שעת שמד .המשמעות
המעשית ליהודים שומרי תורה ומצוות הייתה
הבלטת הציווי "וחי בהם" והדרישה לסכן חיים אך
ורק במקרים שבהם נדרשו היהודים לעבור במפורש
על אחת משלוש העבירות שעליהן צוו "יהרג ואל
יעבור" .לעומת זאת התפיסה שימי המלחמה היו
"שעת שמד" פירושה היה שיש לסכן חיים לצורך
שמירה ולנהוג על פי "באפילו לשנויי ערקתא
דמסאנא" (אפילו בעניין פעוט כמו דרך הקשירה של
שרוך הנעל) .בני החבורות החסידיות שמרו על אורח
חיים אדוק מאוד ,הקפידו בעצמם על מצווה קלה
כחמורה ,ולעיתים אף דרשו זאת ממי שבאו איתם

היו רבנים מפורסמים שזכו להגנת חסידיהם ואנשים מבוגרים שנמנעו מלהסתובב
גם כך ברחובות והצליחו לשמור במסתור על הלבוש והחזות הדתיים ,אך מרבית
הציבור השיל את לבושו המסורתי וגילח את פניו .למעשה כך גם פסקו הרבנים,
ובכללם הרבנים ששמרו בעצמם על זקניהם ופאותיהם .כך למשל מספר רבי
מרדכי יוסף קאמיונקא כי פנה אל אחי האדמו"ר מגור ,רבי משה בצלאל" ,בשאלה
מה עליו לעשות לעת כזאת .פסק הוא לבחור השואל כי אסור לו להסתכן וכי עליו
אכן לגלח פאותיו"
מרכיב משמעותי בחיי החבורות .גם בימי המלחמה
הם היו קשובים לכל אמירה של הרבי או בשמו ,כמה
מהן ניסו לתמוך בבני משפחת האדמו"ר שנותרו
בפולין הכבושה לאחר יציאתו ,והיו שדנו דיון ממשי
על מפגשים עתידיים איתו.
בבסיס הפעולות של חבורות חסידות גור שפעלו
ברחבי פולין כולה ,אך בעיקר בגנרלגוברנמן ,עמדה
תפיסה חסידית הגותית חשובה :אם בעבר עסקו
החבורות ב"ביטול העצמי" ,הרי כעת גזרו על עצמן
את "ביטול המציאות" .הם התעלמו מהגזרות של
הגרמנים והתנגדו לשנות ולו דבר אחד באורח חייהם.
שלום דוד הורביץ העיד :גלמן הוא ש"לימד אותנו
לשבור את המציאות ולא להישבר ,להתכחש למציאות
ולא להתכחש לעצמנו" .ואכן החבורות הללו חיו
כאילו אין מלחמה – לא מבחינת המצוקות החומריות
שאפשרו למשל ,גם מבחינה הלכתית גרידא ,הקלות

במגע.
וכאן חשוב להדגיש כי בשל היותן במסתור ,לא היו
חבורות אלו יכולות להתקיים ללא תמיכה חיצונית.
בני משפחה ואנשים מקורבים לחסידות גור טרם
המלחמה או אנשים שהתקרבו אליה בתקופת
המלחמה דאגו להביא להם מזון .יתרה מכך ,לעיתים
זכו החבורות אפילו להכרה מצד הקהילה ולפטור
רשמי מעבודות כפייה .מתברר כי אף שחיו במסתור,
רבים ידעו עליהם ,ופעילותם עוררה תגובות שונות.
בצד התמיכה החומרית שקיבלו החבורות וההערצה
שחש כלפיהם חלק מהציבור ,היו גם מי שביקרו את
פעילותם .עיקר הביקורת שהופנתה לחבורות חסידי
גור לא התאפיינה בדאגה לפרט או לציבור ,אלא
עסקה בעצם דרכם .בהקפדתם על כלל המצוות גם
בימי מצוקה קיצונית ,טענו חלק מהיהודים ,ובהם גם
חסידי גור נאמנים ומסורים בעצמם ,הצעירים הללו
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הרב שמעון הוברבנד

פעלו שלא על פי דין תורה.
ברם הביקורת הנוקבת
ביותר עלתה – ולא
במקרה – ממסמך בן
הזמן שכתב שותפו של
עמנואל רינגלבלום לעבודת
הארכיון "עונג שבת" ,הרב
שמעון הוברבנד .בכתביו
כתב הוברבנד על "כת של
בחורים" ,אחת מחבורות
חסידי גור ,אשר עם הקמת

הגטו הסתתרה ,בהנהגת הקומנדנטים שלה ,בחדר
אחורי ברחוב מילה .הוברבנד עמד על השינויים
שחלו בחבורה זו לאורך הזמן וטען" :בתחילה עוד
למדו קצת .אבל הלימוד היה פוחת והולך מיום ליום.
ימים שלמים היו עוסקים באיסוף כספים לסעודות
בשירה ובריקוד" .לדבריו בני החבורה הזאת עזבו את
בית הוריהם ונהגו בריחוק אפילו בקרובי משפחתם.
יתרה מכך ,הוברבנד אף תיאר כיצד נהגה חבורה זו
לאיים בהלשנות נגד עשירי גור שסירבו לתמוך בהם,
גנבו חפצים מבית הוריהם כדי לממן את סעודותיהם,
נהגו לרקוד ברחובות הגטו בהיותם בגילופין ונהגו
בגסות כלפי מי שנזף בהם.
אומנם עדותו של הוברבנד על אודות קיומה של
חבורה זו חשובה ,אף כי היה מקורב לחסידות
אלכסנדר ועוין במידה מסוימת לחסידות גור .ברם
דבריו מעידים גם על חריגותה של החבורה הזאת
ביחס לחסידות גור ,והוא תיאר כיצד עצם קיומה
עוררה סערה בקרב חסידים אלו שפסלו את מעשיה
מכול וכול .לדבריו צעירים אלו התעלמו מדברי
הביקורת שהטיחו בהם גם זקני חסידות גור ולא
הכירו בשום סמכות" :מלבד באדמו"ר מגור []...
בטוחים הם ,כי אלו היה האדמו"ר כאן היה מסכים
לדרכם הם .יתר על כן ,לדעתם דווקא הולכים הם
בדרך האדמו"ר" .לדברי הוברבנד ,הקומנדנטים
שהנהיגו את החבורה הזאת נהגו באופן פסול כל
כך ,עד שאחי האדמו"ר ,רבי משה בצלאל אלתר,
אשר נותר הסמכות העליונה של חסידי גור בפולין
הכבושה ,נאלץ להוכיח אותם בעצמו.
קשה עד בלתי אפשרי להתחקות היום על גורלה
של חבורה חריגה זו בכל תקופת הגטאות :שמות
הבחורים אינם ידועים לנו ,רק על שניים מבין
ארבעת הקומנדנטים שהזכיר הוברבנד מולאו
דפי עד ,ולא נרשמה פעילות דתית נוספת כלשהי
בכתובות שסיפק הוברבנד .עם זאת כתובת הבית
שאליו עקרה ,על פי הוברבנד ,חבורה זו בהמשך,
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רחוב מורנובסקה  ,30כתובה בדוח מראשית שנת
 ,1942ולפיו הוא היה אחד הבתים מוכי הרעב בגטו:
מפרוץ המלחמה 250 ,מקרב  720דייריו נפטרו ,ובהם
שבע משפחות שנמחקו כליל .ניתן רק להניח כי
בהעדר תמיכה קהילתית ולנוכח המצוקה הגדולה
החבורה המתוארת לעיל לא שרדה לאורך ימים.
אין ספק כי התנהגותה של חבורה זו הייתה
בבחינת היוצא מהכלל .ובכל זאת תיאורה מדגיש
את המאפיינים העיקריים של החבורות החסידיות
שהוזכרו לעיל :גם חבורה זו חשה מחויבות עזה
לרבי ,נהגה בשיתוף ארוחות ,פעלה בסתר וקיימה
אורח חיים חסידי ,אם כי רדיקלי .וכאן חשוב לומר
כי בשימור אורחות החיים החסידיים היו כבעבר
גם שתייה ,שירה וריקוד .אך שלא כמו חבורה
חריגה זו ,החבורות החסידיות עשו זאת במקומות
המסתור ,ואין עדות על שום חבורה אחרת שנהגה
כך בפרהסיה או שסיגלה לעצמה מעשים מעוררי
מחלוקת דוגמת המעשים שתיאר הוברבנד .השירה
החסידית ,הריקודים הנלהבים וגם שתיית היי"ש היו

התרכזו צעירי גור בבקתה בקצה העיירה וחיו
כחבורה חסידית לכל דבר במשך  15חודשים .יתרה
מכך ,בערים הגדולות פעלו על פי רוב כמה חבורות:
כך למשל בלודז' התקיימו לפחות ארבע חבורות,
ובכללן החבורה בהנהגתו של הקומנדנט המפורסם
ברל (ווירושובר) אייזנר ברחוב מרישנר  .9תיאור
מפורט במיוחד על פעילות חבורה חסידית בלודז'
נתן אחד מניצוליה ,רבי משה דוד פאלוך .לדבריו כבר
בתחילת המלחמה הבינו כלל החברים "כי רגע ללא
חברותא אינו שווה מאומה" וקשרו את גורלם יחד:
"יחד ישבנו ימים ולילות ,עוסקים בתורה ובעבודת
השם ,מוצאים חיזוק ועידוד בשיחות הקודש של
הרבי בתפילה ובתחנונים .התורה הקדושה הגנה
על נשמותינו ,שמרו עלינו בחדרים פנימי ,אך בחוץ,
ברחובות העיר ,השתולל השטן הגרמני בכל עוזו".
בתחילה נאספה החבורה הזאת בשטיבל המוכר
שברחוב פיוטרקובסקה  ,64אך עם גירוש היהודים
לגטו נאלצו חבריה למצוא לעצמם מקורות מסתור
שונים ברחבי הגטו ,ובהם המשיכו לחיות חיי שיתוף
תוך לימוד תורה ושמירה על אורח החיים החסידי.
המשך הפעילות של חבורות חסידי גור גם בימי

בבסיס הפעולות של חבורות חסידות
גור שפעלו ברחבי פולין כולה ,אך בעיקר
בגנרלגוברנמן ,עמדה תפיסה חסידית
הגותית חשובה :אם בעבר עסקו החבורות
ב"ביטול העצמי" ,הרי כעת גזרו על עצמן
את "ביטול המציאות"
חלק מאורח החיים החסידי בצד לימוד תורה ותפילה
ועמדו במוקד פעילות החבורות החסידיות במסתור.
תיאורו של הוברבנד ,על רקע מכלול העדויות
האחרות ,גם מגלה כי בצד המאפיינים המשותפים
לחבורות החסידיות של צעירי גור במלחמה – חיים
במסתור ,לבוש מסורתי ,לימוד תורה ,חיי שותפות
ועוד – היו גם כמה הבדלים בין הקבוצות .הבדלים
אלו ,שיוצגו כאן רק בקווים כלליים ,נבעו הן
מההבדלים באופן שבו מומשה המדיניות הנאצית
ברחבי פולין הן מהמקומות השונים שהם פעלו בהם
הן מאופיים השונה של הקומנדנטים שהנהיגו את
החבורות.
בכמה מקומות הצליחו החבורות להתארגן גם בהעדר
קומנדנט או מינו מתוכם – ממש כבימים שקדמו
למלחמה – קומנדנט חדש להנהיג את בני החבורה.
כך למשל הרב ישראל בראון מזאוויירצ'ה ()Zawiercie
מתאר כיצד בהנהגת הקומנדנט הרב ישראל וייץ,

אדם קורא בספר תורה בגטו לודז'

המלחמה הוא תופעה מעניינת וחשובה כשלעצמה,
אך בכמה מקומות התקיים קשר ממשי בין החבורות
החסידיות השונות .קשר זה נשמר הן בעזרת שליחים
שנדדו בין החבורות הן בזכות קומנדנטים בולטים
שעל אף מציאות הכיבוש המאיימת ,עברו ממקום
למקום וסייעו לארגן את פעילות החבורות במסתור.
חסידי גור מתארים את נדודיהם ,ברם אין ספק כי
שתי הדמויות הבולטות ביותר בקשירת הקשרים בין
החבורות החסידיות ברחבי פולין הכבושה היו מתי'ס
גלמן משידלוביץ ויעקב (ינקל) גפן ,מי שהחליף אותו
בתפקיד קומנדנט בקרקוב.

גלמן ,יליד וינה ,ידע גרמנית על בורייה .הוא התגורר
בסוף שנת  1939בשידלוביץ ,אך בשבועות הראשונים
למלחמה ,נדד בין ביתו ,גור וורשה – שם התרכזה
משפחת הרבי .נראה כי כבר בחודשים הללו ניצל גלמן
את הגרמנית שבפיו כדי להעביר כספים בין קהילות
ולתמוך בחסידים נזקקים ,ובראשם משפחת הרבי.
במהרה התגייס גלמן והקים עם חסידי גור אחרים
בשידלוביץ מערכת חינוכית מחתרתית לילדים בני
 .14–10היוזמה המקומית הלכה והתרחבה" :התחילו
להגיע אלינו אנשים מכל מיני מקומות ,ואז התחילו
גם לבוא לבית הספר שלנו ,בחורים שברחו מלודז',
מוורשה ,ו[שידלוביץ] היתה כמו אבן שואבת []...
בתור מרכז חסידי מחתרתי".
עם התבססות הפעילות החסידית המחתרתית
בשידלוביץ ,החל גלמן בארגון חבורות דומות
בקהילות נוספות .כך למשל תיאר ניצול אופטוב
יצחק גוטרמן מפגש עם גלמן וחסידים שהוא שלח
בימי המלחמה" :אולם המאורע הבולט ביותר בחיי
החבורה ,שנחרת בזכרוני היה ביקורו של ר' מטיס
וינר וחבריו ז"ל הי"ד משדלובצי [[ .]...הוא] היה
מארגן נפלא ,בעל השפעה ,בעל קסם אישי רב ומבט
רך ופקחי" .לדבריו גלמן היה באופטוב רק כמה ימים,
אך יצר רושם רב והשפיע על הנוער החסידי.
עיון בעדויות על מפגשים אישיים עם גלמן מלמד
כי בימי המלחמה ביקר גלמן בעשר קהילות לפחות,
ולדברי אחדים" ,רוב זמנו הוא היה בנדודים" .אך לא
רק תנועותיו של גלמן מפתיעות ,אלא גם האופן שבו
תיארו אותו מי שפגשו בו :גלמן התהלך במקומות
היישוב השונים בפולין הכבושה בלבוש חסידי מלא.
קשה לדעת איך הצליח גלמן לעבור בין מקומות יישוב
שונים וללבוש לבוש חסידי מלא כשהגיע למקומות
היישוב .ניתן להניח כי הוא לא נדד בלבוש היהודי,
אלא עטה אותו עם כניסתו לגטאות .זאת ועוד ,נראה
כי הוא הצליח לשמר על זקנו ופאותיו – אתגר לא
ייאמן כשלעצמו .כמו כן נראה כי אישיותו ,תעוזתו
והיותו יהודי וינאי ששלט היטב בשפה הגרמנית
סייעו בכך .ברם גם אומץ לב ותושייה לא היו יכולים
לעמוד לאורך זמן במציאות הכיבוש הגרמני .לאחר
שנים של פעילות ונדודים נתפס גלמן ,באפריל ,1942
במצוד מקרי של הגסטפו ברדום ,וב 30-באפריל 1942
נשלח לאושוויץ .על פי רישומי המחנה ,מתי'ס גלמן
נרצח לאחר ארבע וחצי שבועות ,ב 31-במאי ,1942
ט"ו בסיוון תש"ב .סיפור חייו טרם המלחמה ,אישיותו
המרשימה ובעיקר פעילותו הארגונית המרשימה
הפכו אותו לסמל של ממש בקרב הציבור החרדי
מייד לאחר המלחמה .חבורות צעירי גור בתקופת
המלחמה – גם החבורות שלא היו בקשר ממשי עם
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גלמן – כונו לא פעם על שמו" :מתיסוב'צים".
אך גלמן לא היה הקומנדנט היחיד שנדד בפולין
הכבושה .מי שהחליף אותו טרם המלחמה בהנהגת
חבורת גור בקרקוב היה יעקב גפן ,וגם הוא היה
לדמות מופת בקרב הציבור החסידי .אך שלא כמו
גלמן ,על גפן יש מעט מאוד פרטים ביוגרפיים ,טרם
המלחמה או בימי המלחמה .הוא היה קומנדנט נערץ
בקרב חסידי גור בין שתי מלחמות העולם ,ועל אף
שכלל הקומנדנטים היו משכמם ומעלה ,הוא וגלמן
נחשבו לדמויות חשובות ובולטות בקרב צעירי גור.
גפן ,כמו גלמן ,היה ידוע בדבקותו באדמו"ר ובדרישות
הגבוהות שהציב בראש ובראשונה לעצמו ונחשב
חסיד אדוק ואדם מרשים .טרם המלחמה ובגיל צעיר
מאוד הוא נשא לאישה בת חסיד רדז'ין (ולא גור)
מהכפר טומשינקה (  )Tomaszowkaשליד וולודבה.
ייתכן כי יש בכך רמז להיותו יהודי כפרי ,שהרי בימי
המלחמה ,כמו גלמן אך ללא השפה הגרמנית בפיו,
נדד באזורים הכפריים שבאזור קרקוב.
בימים הראשונים למלחמה הגיע גפן לוורשה ,ונראה
כי אף ניסה לברוח ולעבור את הגבול אל מחוץ
לפולין הכבושה .אך כשהתברר כי הדבר אינו אפשרי,
חזר לקרקוב והקים בה מחדש את השטיבל החסידי.
חזרתו לקרקוב הייתה נקודת מפנה לחבורות
החסידיות כי בהעדרו ומאז ראשית המלחמה ,בשל
החשש להימצא בחבורות גדולות ,התפזרו הבחורים
במקומות מסתור בבתים פרטיים ,בהנהגתו של חיים
יענק'ל שפירא ,בנו של הרב מבז'ז'יסקו .כשחזר
גפן ,הוא אסף את כלל הבחורים וארגן אותם בבניין
הנטוש של תלמוד התורה ברחוב אסתר .בתקופה זו
נהג באומץ לב ודבק בתפיסותיו הדתיות :ערב אחד
נחרדו הצעירים המסתתרים לשמע קולות חיפוש של
גרמנים .גפן שמר על קור רוחו ולאחר שהסתלקה
הסכנה נזף במי שהביעו פחד באומרו" :הם מבקשים

שוטרים גרמנים משגיחים על קבוצת חסידים ,קרקוב
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לרמוס אותנו עד עפר ,בכדי שנכנע תחתיהם .אולם
בשום אופן לא תיכנע רוחנו למרותם .איננו נשברים".
כמו במקומות אחרים ,חבורת גור הסתתרה והתמידה
בלימוד תורה ,תוך הקפדה על אורח חיים חסידי .ברם
בתוך חודשים מצאו את עצמם בני החבורה בקרקוב,
כמו יהודי העיר כולה ,במציאות ייחודית .שלא כמו
במקומות אחרים ,עוד טרם הקמת הגטו גורשו
מהעיר  40,000מיהודי קרקוב .בשל סכנת הגירוש
נדרשו הן משפחות היהודים הן החבורות החסידיות
לשקול את צעדיהן .גפן והבחורים הבוגרים שאיתו
הבינו כי בקרקוב יקשה עליהם לפעול ולכן החליטו
לפזר את מרבית צעירי גור בכמה יישובים קטנים
יותר שבהם ההגבלות על היהודים נחשבו מתונות
יחסית למדי ,ובכללם וולברום ( ,)Wolbromזארנובצ'ה
( ,)Żarnowiecפיליצה (  )Pilicaוחרניצ'ה (.)Charsznica
במסגרת הניסיון לשמור על מסגרת השטיבל ועל
אופי החבורה החסידית ,הוחלט כי הצעירים ביותר
יישלחו לפיליצה ,ואילו הבוגרים פוזרו בקהילות
האחרות ,והיו גם שנותרו בקרקוב .כשנתקבלה
ההחלטה ,הפצירו מנהיגי החבורה החסידית בנערים
להצטרף אליהם ולא לנדוד עם בני משפחותיהם
שעזבו אף הן את העיר.
קשה לדעת כיצד הצליח גפן לנדוד בין החבורות,
אך על פי עדויות ,הוא היה בכמה יישובים ,ובהם
מיכוב ,צ'נסטחוב ווילצ'קה .ניתן לשער כי הוא
שלט היטב בשפה הפולנית והיה בעל אומץ וכושר
אלתור מרשימים .שלא כמו גלמן ,סופו אינו ברור,
אם כי נראה שעל אף שהיה מעורב בהנהגת החבורה
בקרקוב לאורך זמן ,הוא אבד טרם חיסול גטו קרקוב
במרץ .1943
ואכן חבורות גור לא שרדו זמן רב .כמה מהן פעלו
במשך שנים ,אחרות רק חודשים ספורים .כך או
כך ,מרבית חבריהן נספו .מתי'ס גלמן נתפס ונרצח
באושוויץ ,גפן אבד ככל הנראה בדרכים ,וברל אייזנר
(וירושובר) ,הקומנדנט הידוע מווירושוב ,גווע מרעב
בגטו לודז'.
ההימנעות ממזון לא כשר גבתה מחיר יקר ,וגם
בגטאות אחרים רעבו בני החבורות למוות .למעשה
רוב החבורות התפוררו עוד טרם חיסול הגטאות,
אם בשל רציחת חלק מהחברים ,אם בשל אובדן
הקומנדנטים ,אם בשל נסיבות אחרות .יתרה מכך,
נראה כי בני החבורות המעטים ששרדו היו החברים
שמסיבות שונות עזבו את החבורה טרם התפרקותה.
ובכל זאת היו לפחות שתי חבורות של חסידים אשר
שרדו לאורך שנים ונתפסו על ידי הגרמנים .האחת
היא חבורת לומדי התורה שהסתתרה בבונקר שנחשף
בגטו ורשה בימי המרד ,ואף הונצחה בתמונות

אלבום הניצחון של יירגן שטרופ .על אף חשיבותה
של חבורה זו ,אשר שמרה אף היא על לבוש חסידי
ועסקה בלימוד תורה ,אנשיה היו מבוגרים מבני
החבורות העומדים במוקד מאמר זה ובעלי מאפיינים
שונים .מסיבה זו כמדומני יש לראות בה במידה רבה
חבורה הקשורה לישיבת חכמי לובלין ולא לצעירי
חסידות גור ,ועל כן פעולותיה אינן מפורטות במאמר
זה.

שנאמרו על סף הקבר מפי הקומנדנט אייזנברג .כך
תיאר זאת לימים אלכסנדר ביברשטיין" :אחרי חיסול
הגטו גילו הגרמנים את המחבוא הזה [בעליית ביתו
של הרב שמחה פרנקל] .הצעירים היהודיים האלה
הובלו למוות למחנה פלאשוב ,והלכו זקופי קומה
כמתוך אקסטזה .ראיתי את העדה הזו ובקשתו
של אחד מהם הגיעה אלי והיא שאדליק לזכרם נר
באותו הערב .כולם נורו למוות" .נראה כי ניסיונות
של יהודים בעלי השפעה מהציבור האורתודוקסי
להצילם עוד בהיותם במאסר בקרקוב לא הועילו.
חבורתם של גפן ואייזנברג נורתה למוות בפלשוב.
בני חבורות אחרות נתפסו לאורך השנים ונשלחו
אף הם למחנות הריכוז וההשמדה .היו שנרצחו
מייד ,אחרים אבדו בעודם מנסים לשמר את
עקרונותיהם הדתיים גם במחנות .רק מעטים שרדו.
בסופו של דבר ,חיסול הקהילות היהודיות במסגרת
"הפתרון הסופי" חיסל גם את היכולת של חבורות
גור להמשיך להתקיים.

סיכום
אנשי צבא גרמנים מול יהודים שנתפסו במהלך דיכוי מרד גטו
ורשה1943 ,

החבורה האחרת היא חבורת גור שגיבש יעקב גפן
בגטו קרקוב ואשר המשיכה להתקיים גם בהעדרו,
בהנהגתם של הקומנדנטים חיים שפירא וישראל
אייזנברג .כמו חבורות אחרות ,לא מעט יהודים בגטו
ידעו על קיומה ,ונראה שהיו בהם שהציעו להם סיוע
בבריחה מהגטו .כך למשל סיפר מרדכי שקרלצ'יק
לפראגר כי שמע על קיומה של חבורת צעירי גור
אשר כמה מהם הכיר עוד מסלומניק (.)Słomniki
מאחר שהוא עצמו חי בזהות בדויה בצד הארי ,הוא
נכנס לגטו קרקוב והציע להם לחמוק איתו מהגטו.
לדבריו הם סירבו" :לא נוכל לחיות בין הגויים! איך
נתפלל שם ונלמד תורה? ובלא זה ,איך אפשר לחיות?
ואיזה ערך יש לחיים שכאלה?"
לדברי הניצול היחיד מקבוצה זו ,שמעלקא ליפשיץ,
אנשי החבורה ידעו כי אין להם סיכוי לשרוד זמן רב.
הם ידעו ששהותם במחבוא לאחר חיסול הגטו אינה
אפשרית והתכוננו להליכה למוות על קידוש השם.
לדבריו בני החבורה אף דנו אם עליהם להישאר
יחדיו ,והוחלט שכל אחד מהחברים יוכל לבחור אם
להצטרף לשרידי משפחתו או להישאר עם החבורה.
ליפשיץ ,אשר שרידי בני משפחתו הוציאו אותו
מהחבורה זמן קצר לפני חיסול החבורה ,טוען כי גם
בעקבות דיון זה החליטו הרוב להישאר יחדיו.
יש כמה עדויות על תפיסת הקבוצה ,שליחתה למאסר
בקרקוב ורציחתה בפלשוב ,לאחר דברי חיזוק

במאמר זה לא אוכל להציע השוואה מעמיקה
בין פעילות צעירי גור בשואה ופעילות תנועות
נוער אחרות בשואה ,ובכל זאת אבקש להצביע
על כמה קווים משותפים ומייחדים :כמו תנועות
הנוער ,גם את החבורות הנהיגו צעירים שגיבשו
את תפיסות עולמם טרם המלחמה .זאת ועוד ,כמו
תנועות הנוער ,יש לראות בפעילות המתיסובצ'ים
המשך לארגון שהתקיים בחסידות גור בפולין בין
שתי מלחמות העולם .עם זאת נראה כי דמותו של
גלמן הייתה בולטת באופן חריג בחידוש פעילות
החבורות והקומנדנטים .היכרותו עם השפה
וההוויה הגרמנית ,אומץ ליבו ותושייתו עמדו
בבסיס ההקמה של כמה חבורות חסידיות והיוו
השראה לרבות אחרות .גם אישיותו הסוחפת וכוח
השפעתו על צעירי גור הפכו אותו למנהיג בעיני
רבים .ובכל זאת גלמן וחבריו למחתרת החסידית
אינם מתועדים בספרי ההיסטוריה ומקומם נפקד
מהמוזאונים ברחבי העולם .התעלמות זו של עולם
המחקר מפעילות צעירי חסידות גור בתקופת
המלחמה מעידה שאיננו מכירים די הצורך את
פעילותם של יחידים וקבוצות בציבור היהודי טרם
המלחמה ובמהלכה.
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הארות פדגוגיות
למאמרה של חוי דרייפוס

מאמרה של פרופ' חוי דרייפוס דן בעמידה הרוחנית של הצעירים מחסידות גור ,כיום החסידות הגדולה בישראל ,בימי השואה .כדי
להבין את הסיבה להיווצרות הסיפור על המתיסובצ'ים ולבסס דיון מושכל בתופעה המוצגת במאמר ,נחשוף לפני תלמידינו ,על קצה
המזלג ,את המהפכה החסידית בהיסטוריה של היהדות.
הציגו לפני התלמידים את הסברו הקצר של פרופ' עמנואל אטקס על תנועת החסידות:
https://www.youtube.com/watch?v=XG81ueGb5-4

אילו שינויים הביאה עימה המהפכה החסידית אל היהדות?
האזינו עם התלמידים לשירו של יורם טהר לב בלדה על סוס עם כתם על המצח (לחן :מתי כספי ,שירה :חוה אלברשטיין):
https://www.youtube.com/watch?v=Pwd80XdZwXg

אילו ערכים חסידיים שעמנואל אטקס מזכיר באים לידי ביטוי בשיר?
יש להדגיש לפני התלמידים את המהפכנות ואת ההתרסה הטבועה בתנועה החסידית.
החסידות אל מול השינויים בעולם היהודי

כיצד השפיעה מהפכת ההשכלה והמודרנה על החסידות?
למורה :בסוף המאה ה 19-ובתחילת המאה ה" 20-מגמת החילּון בחברה היהודית היתה האויב הגדול של החסידות .החילון שאב
את כוחו הן מעליית הלאומיות היהודית המודרנית ,שבמרכזה התנועה הציונית ,הן מעליית הסוציאליזם היהודי ,שבמרכזו תנועות
פועלים יהודיות בעלות אידיאולוגיה חברתית רדיקלית .תהליכי הרוסיפיקציה והאקולטורציה אל תרבות הסביבה ,שקיעת ה'שטעטל'
(שהחיים המסורתיים בו זוהו יותר מתמיד עם ניוון ושמרנות) ,השינויים בדפוסים הכלכליים המסורתיים ,התיעוש והעיּור המואצים,
הצפיפות ,הגידול העצום במספרם של יהודי תחום המושב) שקיזז את מספר המהגרים) ,העוני הגדול –כל אלה יצרו אקלים רוחני
וחברתי חדש לחלוטין ,מהפכני ושובר מוסכמות ,שהלהיט והתסיס את האווירה הנינוחה של ימים עברו .הספרות והעיתונות החדשה,
בעברית וביידיש ,היתה לא רק ביטוי ליצירתיות שופעת ולמאוויים אסתטיים ,אלא גם כלי עיקרי בשיח הציבורי היהודי ובגיבושו סביב
רעיונות חדשים .ואולם ,משיח זה נעדרו כמעט לחלוטין נציגי האורתודוקסיה ,והחסידות בתוכה .מאבקם של אלה ב'חדש' חידד את
המּוב נת להסתגרות ולהתגוננות והטיל על מנהיגיהם אור שמרני וקנאי"1 .
ֶ
נטייתם
צפו עם התלמידים בהשטעטל – סרטון מונפשhttps://www.youtube.com/watch?v=xEFJ_Ztb4Uo :

כיצד לדעתכם שקיעת השטעטל (שדוד אסף מציין במאמרו) פגעה בתנועת
החסידות?
הסבו את תשומת לב התלמידים לכך שמהפכת המודרנה והחילון הפכה את החסידות לשמרנית ,שלא כפי שהייתה בראשיתה.
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משבר בעולם החסידי :מלחמת העולם הראשונה (תרע"ה-תרע"ט)
בימי מלחמת העולם הראשונה נפגע עולם החסידות מסיבות שונות ,ואלה שתיים מהן :תנאי החיים בתקופת המלחמה פגעו באופי
הפטריארכלי-מסורתי של החברה החסידית; תהליך העיור הניע את הצדיק (המנהיג החסידי) להתיישב בערים ,ובכך נפגע החיץ בין
החצר החסידית לעולם המודרני.
החוקר גרשון בקון מסביר כי בערים הגדולות ,לאחר מלחמת העולם הראשונה ,החלו יותר ויותר חסידים להפנות עורף לחסידות
ולאורחות חייה" .צעירים מבתים חסידיים הגיעו לערים המשגשגות כדי 'לעשות הון' ולא אחת השילו מעליהם את הלבוש החסידי
ואת המנהגים שעליהם גדלו ,ואפילו זנחו את מצוות הדת היהודית הבסיסיות ]...[ .הרבנים לשושלת גור גילו רגישות יתרה לשינויים
הללו ,יותר מאשר כל המנהיגים החסידיים ,וניסו בתחבולות מתחבולות שונות לחזק מחנם"2 .
הרבי אברהם מרדכי אלתר ( ,)1948–1866הרבי מגור ,הבין כי תכונת העזות (מעין חוצפה ,גסות ,העזה ,חוזק או חוסר עדינות)
המאפיינת בני נוער מושכת צעירים רבים לחילון ,ולכן לא כדאי להיאבק בה .במקום זאת הוא דגל בשימוש בעזות הנעורים הזאת
למאבק בחילון כדי לשמור את הצעירים בתוך הקהילה 3 .כלומר הרעיון היה להילחם בחוצפת הנעורים במעין "חוצפה נגדית"" ,עזות
דקדושה" ,וכך ירגיש הצעיר שאנרגיית הנעורים שלו אינה מדוכאת ובכל זאת יישאר במסגרת הדת ,כלומר בחצר גור4 .
עתה ניתן להבין את העמידה הרוחנית שבאה לידי ביטוי בעדותו של משה דוד פאלוך כפי שהיא מוצגת במאמר:
כבר בתחילת המלחמה הבינו כלל החברים "כי רגע ללא חברותא אינו שווה מאומה" וקשרו את גורלם יחד" :יחד ישבנו ימים
ולילות ,עוסקים בתורה ובעבודת השם ,מוצאים חיזוק ועידוד בשיחות הקודש של הרבי בתפילה ובתחנונים .התורה הקדושה
הגנה על נשמותינו ,שמרו עלינו בחדרים פנימי ,אך בחוץ ,ברחובות העיר ,השתולל השטן הגרמני בכל עוזו" .בתחילה נאספה
החבורה הזאת בשטיבל המוכר שברחוב פיוטרקובסקה  ,64אך עם גירוש היהודים לגטו נאלצו חבריה למצוא לעצמם מקורות
מסתור שונים ברחבי הגטו ,ובהם המשיכו לחיות חיי שיתוף תוך לימוד תורה ושמירה על אורח החיים החסידי.

מה חשוב לפאלוך ,חסיד גור ,לספר על הכיבוש הנאצי ועל האופן שבו הוא וסביבתו
התמודדו עימו? מה המשמעות של שמירה על אורח חיים חסידי בימי השואה על
פי הקטע? כיצד באות לידי ביטוי המהפכנות והעזות שתיארנו בעדותו של פאלוך?
 1דוד אסף" ,תולדות החסידות" ,בתוך  ,https://www.tau.ac.il/~dassaf/articles/History%20of%20Hasidism-Hebrew.pdfעמ' .17
 2גרשון בקון ,עת לעשות לכלל ישראל :אגודת ישראל בפולין  ,1939–1916מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ,ירושלים  ,2005עמ' .46–45
 3דפנה שרייבר ,בין חסידות לפוליטיקה :האדמו"ר מגור בעל ה'אמרי אמת' ו'המפנה הציבורי' בחסידות פולין ,עבודת גמר מוגשת לפקולטה
למדעי הרוח ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,2013 ,עמ' .41–40
 4עוד על גישתו החינוכית של הרבי מגור :נתנאל לדרברג" ,בין אמת קוצקאית להרמוניה אחדותית :גישתו החינוכית של ה'אמרי אמת' מגור ויחסו
לחילון" ,אקדמות כג (תשס"ט) ,עמ' .198-181
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סקירת ספרים
מירב יזרעאל

רחוב הניצחון
מאת דב הניג
הוצאת ידיעות אחרונות
וספרי חמד2020 ,
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"לבסוף פנה אלי הגבר הצעיר ואמר' :מאיפה אתה
בא? לאן אתה הולך? ולמה אתה לבד ,ידידי?'" (עמ'
 .)212כך נשאל הנער ברנרד דוידסקו מבוקרשט
בבטן הספינה שהוא הפליג בה עם  7,500מעפילים
לארץ ישראל .בפועל הגיעו מעפילים אלו תחילה
למחנות המעצר הבריטיים בקפריסין .הנער ברנרד
המכונה ֵּב ֶּבה בפי בני משפחתו ושכניו בחר להיפרד
ממשפחתו שעימה עברו עליו שנות המלחמה
בבוקרשט ולהגשים את החלום הציוני שהאמין בו.
שנות ילדותו עברו עליו עם משפחתו ועם שכניו
בחצר גדולה ברובע היהודי הישן של בוקרשט ,חצר
שרוב דייריה היו יהודים ,אך גם כמה נוצרים נמנו
עימם.
ברנרד היה ילד בוגר לגילו ,בעל ידע רב בפוליטיקה
המקומית והעולמית שהוא נהנה להפגין לפני דיירי
החצר בניתוחים מפורטים .בילדותו היה מודע היטב
להיותו יהודי ולשונות בינו ובין בני גילו האחרים.
את השונות הזאת הוא חש ביתר שאת לנוכח
האנטישמיות שהשתוללה ברומניה בשנות ה30-
האחרונות" :רציתי להיות כמו שאר הילדים בגילי ,גם
אם ידעתי היטב שאיני כמוהם ,ולו רק בשל העובדה
שאני יהודי .בבית הספר היסודי הנוצרי שבו למדתי,
וגם ברחוב ,בחשמלית ובקולנוע ,נתקלתי במציאות
הזאת מדי יום ביומו .אמנם הייתי רומני מלידה,
כמו הורי והוריהם לפניהם ,אך בעיני הנוצרים
הייתי ונשארתי 'ז'ידאן' ,יהודון ,יהודי מלוכלך .כמה
פעמים ירקו על פני פרחחים אנטישמים בדרך לבית
הספר! ובכמה רחובות ראיתי ,מתנוססות על לוחות
המודעות ,קריקטורות נתעבות שהשוו את בני גזעי
לעכבישים ולעכברושים ,ולבי נשבר!" (עמ' .)19–18
במהלך המלחמה הצליחו תושבי החצר שבה גדל
ברנרד לשמור על שגרה יחסית" :אולם בימי א'
קיציים ,כשהשמים זהרו בתכלת והשיטה נתנה
ריחה ,לא מנעו מאיתנו רוחות המלחמה לקום
מאוחר .רק אחרי שמריה ,המשרתת של בית
תאודורסקו ,סיימה להזות מים קרים על השבילים
ועל האספלט הרותח של המדרכות ,היו הדלתות
נפתחות לאטן ומזמינות אל תוך הבתים את ניחוחות
האדמה שצוננה והתרעננה .ואז ,מיד אחר כך ,כמו
שחקני תיאטרון שבהישמע שלוש מכות המקל על
רצפת הבמה אצים ותופסים את מקומותיהם לפני
עליית המסך ,יצאו האנשים לפתח ביתם ,התיישבו
על כיסאות קש או על כיסאות נוח ,והחצר התמלאה
חיים כמו יריד [( "]...עמ' .)23
בספטמבר  1940נאלצה רומניה בלחצו של היטלר
לקבל את תכתיב וינה – פסק הבוררות בסכסוך בין
רומניה להונגריה ,ולפיו נאלצה למסור לידי הונגריה

את צפון מערב טרנסילווניה .המלך קרול נאלץ לוותר
על כיסאו לטובת בנו ,וכעבור ימים מספר עלה
לשלטון בהפיכה פשיסטית הגנרל יון אנטונסקו,
ולצידו מונה לסגן ראש הממשלה חוריה סימה ,ראש
התנועה הלגיונרית שזרועה הצבאי "משמר הברזל"
הטיל אימה על הקהילה היהודית .יהודי רומניה היו
לבני ערובה של אנטונסקו .גורלם היה נתון בידיו,
והם חיו בפחד" :ההקשבה לרדיו ,קריאת העיתונים
וההתעדכנות בחדשות האחרונות היו בשבילי הרבה
יותר מסתם אובססיה .בחדשות האלה היו תלויים
סיכויי ההישרדות שלנו ,סיכויינו לעתיד על פני
האדמה ,סיכויינו להימלט מן הגורל חסר הרחמים
שימתין לנו אם ינצחו הגרמנים במלחמה" (עמ' .)104
עם זאת ,על אף עלייתו של אנטונסקו לשלטון
והשפעתו הגוברת והולכת של "משמר הברזל" ,עדיין
יכלו היהודים בעיר הבירה לחיות חיים רגילים למדי.
בפועל ניצלו היהודים וכמעט ולא נשלחו למחנות
ההשמדה ,אם כי הידיעות שהגיעו אליהם ולפיהן
נרצחו  13,000יהודים בעיר יאסי הטילו עליהם אימה
ופחד שמא גם להם צפוי עתיד דומה .גם בצל הפחד,
בהגבלות מסוימות ,נמשכו חייהם ,והם לא נדרשו
לשאת טלאי צהוב על בגדיהם" :ואף על פי כן ,בין
צו דיכוי אחד למשנהו ,בין שתי התפרצויות של
שנאה אנטישמית ,הצלחנו להמשיך בפעילויותינו
הרגילות ולשכוח את האיום המרחף מעל ראשינו.
איזה טעם היה בדאגה? ממילא היה גורלנו נתון בידי
שמים .בבוקרשט עוד היה מותר לנו ללכת חופשיים
היכן שרצינו ,לבקר בתיאטראות ,בבתי הקולנוע
ובמסעדות ולקנות בחנויות כמו כל אזרח אחר,
בלי שאולצנו לשאת בפומבי את הטלאי הצהוב
המשפיל שבו חויבו היהודים בשאר חלקי הארץ []...
בסיכומו של דבר ,היינו ונשארנו יהודים מנודים,
אבל מי מאיתנו שאפו לא היה ארוך ומעוקל כמו
בקריקטורות של 'דר שטרימר' עוד היה יכול לשוטט
בלי הפרעה בקאליה ויקטוריה .יהודים לא חששו
לעשן בנחת סיגריה טובה מול ארמון המלך ,כמו כל
רומני טהור גזע בן הדת הנוצרית-אורתודוכסית"
(עמ' .)106–105
בנסיבות אלו אף הצליחו גיבור הספר ואחיו להיכנס
בעיצומה של המלחמה אל בית הקולנוע שהיה מצוי
בשדרה מרכזית של העיר כדי לצפות בהצגת צהריים
של סרט התעמולה הנאצי "היהודי זיס"" :ליאו ואני
ישבנו על קצות הכיסאות וספרנו בקוצר רוח את
הדקות .לא יכולנו לשאת זאת עוד' .אני יודע שבסוף
הסרט תולים אותו ',לחש ליאו באוזני [ ]...הקהל קם
על רגליו ופרץ במחיאות כפיים סוערות ובמטר של
קללות אנטישמיות .גם אנחנו קמנו והעמדנו פנים
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שאנחנו מוחאים כפיים .במהומה שהשתררה איש
לא היה יכול להבחין במחיאות המזויפות .בזהירות
רבה נבלענו בזרם האנשים היוצאים ,לפני שיידלקו
כל האורות באולם" (עמ' .)109
אחרי המלחמה סבלה משפחתו של ברנרד ממצוקה
כלכלית עקב עליית הקומוניסטים לשלטון וסגירת
חנות הפרוות שבה עבד האב .ברנרד ואחיו הצטרפו
לתנועת השומר הצעיר .מדריך הספורט מקן השומר
הצעיר הוא אשר הציע לו ועודד אותו להצטרף
לרשימת בני הנוער שהיגרו לפלשתינה .בעזרת
אחיו הבוגר הוא הצליח לשכנע את הוריו שיסכימו
לנסיעתו" :ב 29-בנובמבר  1947אישרה העצרת
הכללית של האו"ם את תוכנית החלוקה ,שלפיה
יוקמו מדינה יהודית ומדינה ערבית וירושלים
תועבר לחסות בינלאומית .יומיים לאחר מכן כינסנו
התייעצות משפחתית .אמא בכתה אך נתנה את
הסכמתה .וכעבור שבועיים הודיעה התנועה על
מועד ההפלגה של האניות 26 :בדצמבר  .1947את
הימים האחרונים בילינו באריזות ובניחומה של
אמא .אבל היא מיאנה להתנחם" (עמ' .)199–198
המסע המטלטל בספינת המעפילים הצפופה העלה
בברנרד הרהורים ולבטים באשר לדרכו ולבחירותיו:
"ואני ,איזה סוד הסתרתי? האם עזבתי את רומניה
והפלגתי לפלשתינה מתוך אידאליזם ,כדי להתרחק
מהאנטישמיות או כדי לברוח מן הסכסוכים
המשפחתיים? ואולי הגיוני יותר להניח שתשוקתי
לנסוע לפלשתינה נבעה פשוט מדחף הרפתקני
ומסלידה מחיי היומיום? הייתי קצר רוח להפליג
בספינה בלב ים .אמרתי לעצמי :אם לא אעשה זאת
עכשיו ,אז מתי? ולהיטותי להצטרף לקיבוץ ,האם
לא הסתירה מאחוריה משיכה אל הלא נודע ,אל הלא
צפוי שבכל דבר חדש?" (עמ'  .)225לאחר שתפסו
הבריטים את ספינות המעפילים ,הן הובלו למחנות
מעצר בקפריסין ]...[" :הגענו למחנה המעצר .אני
זוכר המולה בל-תתואר .צנחנים בכומתות אדומות
ושוטרים משופמים אדומי לחיים נבחו פקודות
בשפתם כדי שנצא מהמשאיות .סביבי ראיתי רק
גדרות תיל ,מחסומים וכמה סככות פח קודרות
למראה [( "]...עמ' .)239
לאחר חודשים מספר של חיים בתנאים קשים ובריאות
רופפת במחנה המעצר בקפריסין ,כחודשיים לפני
הקמת מדינת ישראל ,הורשה ברנרד עם כמה עשרות
נערים ונערות מן המחנה להגיע לארץ ישראל]...[" :
בבת אחת יצאה השיירה לדרכה .מחסני הנמל,
הכביש ,בתי הקפה והמסעדות הקטנות ,הבתים
הנאים ובהם שתיים או שלוש קומות ומרפסות
בולטות ,כולם תוכננו ונבנו על ידי יהודים .הגברים
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והנשים שראינו מבעד לחלונות היו יהודים כמונו.
לא היינו עוד זרים דחויים בארץ שאינה רוצה בנו.
היינו בבית ,על אדמת ארץ ישראל [( "]...עמ' .)256
המחבר ,דב הניג ,ערך סרטי קולנוע ישראליים
ידועים .ברומן זה הוא משלב מרכיבים מסיפורו
האישי :ילדותו ,משפחתו וקהילת מוצאו – קהילת
יהודי בוקרשט שברומניה.
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