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חיי תרבות ורוח
במחנות העקורים
פתח דבר
יצחק צוקרמן ,מי שהיה סגן מפקד המחתרת בגטו ורשה ,מתאר את יום השחרור:

היום הזה ,ה־ 17בינואר ,היה היום העצוב ביותר בחיי .רציתי לבכות .לא משמחה ,אלא
מיגון .איזו שמחה יכולה להיות? [ ]...הייתי שבור לגמרי .כל השנים הקשות והמרות החזקת
את עצמך ,ועכשיו ,עכשיו מותר היה לי להיות חלש [ ]...בסופו של דבר יש גבול למלחמה
על החיים .חיינו כל הזמן בהרגשת שליחות מסוימת ,אבל עתה? זה נגמר! לשם מה?
לשם מה?1
תיאורו של צוקרמן משקף את הלך הרוח ואת התחושות של רבים מהניצולים עם השחרור .כיצד אפוא רקמו אותם
הניצולים ,המעידים על עצמם שהיו נטולי כוחות גוף ונפש ,מארג חיים ציבורי ,רוחני ותרבותי ,עשיר ורב־גוני? איזה
אופי נשא היחד החדש שהלך ונרקם במחנות העקורים?
יש לתת את הדעת שיחד זה היה במהותו ארעי ,שכן מחנות העקורים הוקמו כפתרון זמני.
לקריאה נוספת:
 .1שארית הפליטה
 .2עקורים
 .3בשביל הזיכרון על שארית הפליטה

מגוון מקורות יכול לחשוף תופעות היסטוריות וחברתיות ולאפשר לנו להתעמק ברבדים השונים שלהם .כאן ננסה
לבחון ולהכיר את רקמת החיים שנוצרה במחנות העקורים דרך מודעות רחוב וכרזות שפורסמו במחנות.
מודעות הרחוב יש בהן כדי להעיד עדות מהימנה הן על חיי היום־יום והן על עולם התרבות והמחשבה .הן מהוות
אמצעי להצגת סדר היום של ההנהגה ושל צורכיהם של תושבי מחנות העקורים ועולם המחשבה שלהם ,ומספרות
את סיפורם של יחסי הגומלין בין ההנהגה לתושבי המחנות.

 .1יצחק (אנטק) צוקרמן ,יציאת פולין ,הקיבוץ המאוחד ,בית לוחמי הגטאות ,תל אביב.1988 ,
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חיי תרבות ורוח במחנות העקורים

מדריך למורה

הכרזות מעניקות לתלמידים גישה בלתי אמצעית אל חומרים מקוריים שיש בהם ממד חזותי וטקסטואלי במגוון
תחומים ,ולפיכך הם יעוררו בתלמיד עניין וסקרנות על פי אופיו ותחומי העניין שלו .באמצעות זיכרונות ,עדויות
ומקורות נוספים ננסה להרחיב את היריעה ולהוסיף נדבך להבנת התופעות שאפשר ללמוד עליהן מן הכרזות.
הכרזות משקפות מגוון מהנושאים שהעסיקו את הניצולים במחנות העקורים .מצד אחד ניכרים בהן העיסוק בעבר
והצורך בתיעוד ,בזיכרון ובהנצחה של הנרצחים ,ומצד אחר ניכרים בהן חיי הווה תוססים הבאים לידי ביטוי בפיתוח
חיי תרבות בצד עיסוק משמעותי בעתיד ,בין השאר בהכשרה מקצועית ובהחלטה היכן ימשיכו את חייהם ויבנו את
ביתם.
מעבר לתוכני הכרזות ,אפשר ללמוד רבות על הוויית החיים גם מעיון בפרטים טכניים וחיצוניים כגון יוצר הכרזה,
הסמלים שבחר ,קהל היעד המוגדר ,המילים המודגשות והאותיות הקטנות ,הפרופורציות והצבעוניות .כך ,למשל,
ההשקעה בעיצוב כרזה נאה בתוך מחנה העקורים ,בתנאים חומריים מינימליים ,מעידה על חיות ועל שאיפה
לנורמליות.
עוד כדאי לדון במשמעות שיש לשימוש בשפות השונות בכרזות ולבדוק כיצד הן משקפות זהות ,תרבות וציפייה.
מעניין לבדוק עם התלמידים אילו מילים ביידיש הם מכירים ובאילו מילים בחרו הכותבים להשתמש בעברית.
שימו לב למורכבות הדיון היכול לעלות משילוב הטקסטים והכרזות .הכרזות מאופיין הן נחרצות ,וכך הן מעוררות
את הרושם שהתופעות שהן מצביעות עליהן הן גורפות וחד־משמעיות או הכרח המציאות .הטקסטים והעדויות
המתלווים אליהן מצביעים על הקשיים ועל הדילמות והמורכבות שליוו את עצם הפעולות שהכרזות מעידות עליהן.

חיי משפחה
במחנה העקורים
"פארש" ,לאחר המלחמה,
אוסטריה
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מהלך השיעור
פתיחה
הציגו בפני התלמידים את עדויותיהם של חנה בר ישע ושל שמוליק שילה.
(חנה בר ישע מתוך הסרט "היא היתה שם והיא סיפרה לי"" 41:30 ,אחרי תלאות  "...ועד 43:34
שמוליק שילה מתוך הסרט "ודאי שלא רציתי לחיות"  52:21ועד )54:39

שאלות לדיון

 .1על אלו תחושות הניצולים מדברים?
 .2מהו הקושי המרכזי שהם מתארים?

עם תום המלחמה נמצאו על אדמת אירופה כמה מאות אלפי יהודים שניצלו בדרכים שונות ,או שרדו את המחנות,
יחד עם שני מיליון היהודים שנותרו בחיים בשטחי ברית המועצות ,והם ניסו למצוא קרוב או ֵרע ששרד את הזוועות.
לרוב נכזבה תקווה זאת .היו שניסו לחזור אל בתיהם במזרח אירופה ונתקבלו שם בדחייה ובאיבה .אחרים שהבינו
כי נותרו לבדם בעולם סירבו לשוב אל המקומות שמהם גורשו .אט אט החלו להתרכז במחנות שהקימו בעלות
הברית במחנות עקורים בגרמניה ,באוסטריה ובאיטליה ,רבבות משארית הפליטה .הם תבעו הגירה חופשית,
בעיקר לארץ ישראל.
במהלך השהות במחנות החלו נרקמים חיי תרבות ורוח .בדרך כלל הייתה זו יזמה של הניצולים עצמם.
שליח מארץ־ישראל
מקריא הנחיות למסע
לקבוצת עולים ממחנה
העקורים פלדפינג,
גרמניה

את הוויית החיים הציבורית בחרנו למקד בשיעור זה בארבעה נושאים:
חיי התרבות ,זיכרון ,הכשרה ולימודים וציונות.
פרסו ברחבי הכיתה את הכרזות לפי הכותרת;
חלקו את הכיתות לקבוצות קטנות ובקשו מהתלמידים לעבור בתחנות השונות ,לעיין בכרזות ובקטעי המקור
ולענות על השאלות הנלוות.
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 1חיי תרבות
הכרזות:
בובטרון
מודעה על הצגת תאטרון בובות

2

()M1P 684

תרגום:
הסוכנות היהודית לא"י
תיאטרון הבובות הארץ ישראלי
בובטרון ,גבעת חיים
מגיש הופעה:
חיי הקיבוץ בארץ ישראל
המוסיקה הוקלטה מרדיו ירושלים
והביצוע ע"י תזמורת "עמק חפר"
פוטבאל שפיל
מודעה על משחק כדורגל במחנה העקורים פרנוולד

3

()M1p 561

תרגום:
ליגת אלופות
יתקיים משחק כדורגל בין פרנוולד ל-
משחק מקדים.
(מחנה העקורים פרנוולד 25 ,ק"מ מדרום למינכן .שהו בו לאחר
המלחמה כ־ 4,000יהודים)

מודעה על ההצגה "החייט המכושף" של שלום עליכם,
במחנה העקורים בברגן בלזן4
()Fa185/175

תרגום:
הופעה גדולה
של שלום עליכם
החיט המכושף
לצחוק זה בריא
רופאים מיעצים לצחוק.

 .2מתוך אוסף שארית הפליטה  M.1.Pבחטיבת הוועדה ההיסטורית המרכזית במינכן ,ארכיון יד ושם.
 .3שם.
 .4ארכיון התצלומים ביד ושם.
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שאלות לדיון

 .1אילו נושאים של תרבות ושל עיסוק בשעות הפנאי משתקפים מהכרזות?
 .2מה משמעותן של הבחירות בנושאים אלו?
 .3אילו קבוצות מארגנות את הפעילויות? מה מטרותיהן?

הסופר אהרן אפלפלד ,בכתיבתו על התקופה שאחרי המלחמה ,מעיד על אחד ההיבטים של חיי התרבות ומצביע
על מקורה של התופעה:

מייד לאחר המלחמה צצו להקות הבידור הראשונות :עירוב של קשישים וצעירים וביניהם
שחקנים לשעבר ,זמרות ,נוער שבגר בבונקרים ,ומיני אנשים רזים שמצאו פורקן בפיזור
דעת זה .להקות אלו קמו ספונטנית ועברו ממחנה מעבר אל משנהו .הם שרו ,דיקלמו,
סיפרו בדיחות [ ]...מה הביעו להקות אלו [ ]...מעיקרו ,היה זה רצונו הסמוי של יצר
הקיום להחזיר אותנו אל מעגל החיים5...
על קשיים אחרים אפשר ללמוד מדברים שכתב איש התאטרון היהודי נורברט הורוביץ בספרו על תאטרון היידיש:

לאחר השחרור נפגשו כמה חברים מוכי טיפוס וחלשי גוף; הם בקושי הצליחו להחזיק
בחיים ועם זאת הם נמשכו לתיאטרון יידיש .כך נפגשו מורה לשירה ,מומחה לריקוד,
שחקנים חובבים ומוזיקאים חובבים ומקצועיים  -וכמו בכישוף נוצר תיאטרון יידיש.
לטובת המלאכה לא היה להם דבר :לא איפור ,לא תלבושות ,לא צבע עבור התפאורות,
ואף לא מילה אחת מודפסת ביידיש .הזיכרון הוא שהכתיב את הטקסטים שהוצגו על
הבמה .ואכן ,כעבור שש שנים של סבל לא־אנושי ,הביטו שוב יהודים שנמלטו מאחיזת
המוות ,בבמה יהודית ושמעו שוב שיר יהודי .תיאטרון הקצט מילא במעשיו חובה קדושה6.
על התכנים ועל האופי של ההצגות אפשר ללמוד מהדברים שכתבה בעיתון מחנה ברגן-בלזן אונדזער שטימע
מרים גאלד:

העיקר לא לקחת ללב ולצחוק .לצחוק על הכל .ואם כבר לצחוק אז עד הסוף .כי "אם הסוף
טוב ,הכול טוב" [ ]...מדוע שלא יישמח הבמאי את צופיו ,אסירי המחנות לשעבר []...
שישכחו למשך שעתיים את דאגותיהם ,שינוחו עצביהם המרוטים ואם כבר אמצעי ריפוי
שיהיה זה במלוא הכוס.
 .1איזו מורכבות מוצגת במקורות?
 .2מה לדעתכם הייתה המשמעות של
שאלות לדיון
התיאטרון עבור הניצולים?
הצגה במחנה העקורים
ברגן בלזן,
גרמניה

 .5אהרן אפלפלד ,מסות בגוף ראשון ,ירושלים  ,1979עמ' .45–44
 .6נאָרבערט האָראָוויץ" ,ייִדיש טעאַטער פון דער שארית הפליטה" ,פון נאענטן ער ,ניו יארק  ,1955עמ' .160
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 2ציונות
הכרזות:
פתחו שערי ארץ ישראל
מודעה ממחנה העקורים ברגן בלזן ,ספטמבר .1945
תרגום:
הוועדה היהודית המרכזית בברגן בלזן
ספטמבר 1945
פתחו את שערי ארץ ישראל
יזכר
כנס עצירים יהודיים
בברגן בלזן

כרזת החלוץ

8

תרגום:
היישוב קורא
בכל הדרכים
לארץ ישראל
פועלי ציון

 .7מתוך אוסף שארית הפליטה  M.1.Pבחטיבת הוועדה ההיסטורית המרכזית במינכן ,ארכיון יד ושם.
 .8ארכיון בית התפוצות.
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שאלות לדיון

 .1אילו סמלים בולטים בכרזות ומה משמעותם?
 .2האם יש בכרזות אלו משהו שלא ציפיתם למצוא? מדוע?
 .3מה משמעות פרסומן דווקא במחנה העקורים?

שמואל פיזאר שוחרר כשהיה נער צעיר ,לאחר שעבר תלאות רבות בגטו ביאליסטוק ובכמה מחנות ,והוא מתאר
בזיכרונותיו את מחשבותיו ותחושותיו מיד לאחר השחרור:

מוחי נרתע מן המחשבה בדבר החזרה לביאליסטוק .לשם מה? כדי לחפש באדמה
המגואלת בדם את אפרם של המתים ,שנפוץ ברוח? סיוטים כאלה פלשו שוב ושוב לתוך
שנתי .ידעתי שכאשר תסתיים המלחמה וכאשר תושלם התכלית אשר לשמה גמרנו אומר
להישאר בחיים  -יתחוור לנו כי התקווה הנואשת שבה דבקנו אינה אלא אשליה ,סירוב
היפנוטי להאמין .היו יותר מדי עדי ראיה ויותר מדי ראיות ששיכנעו אותי כי אבי ,אמי
ואחותי ניספו וכי אין טעם שאצא למסע חסר היגיון אל הקלחת השרופה של התופת
הפרטית שלי .אילו הייתי מבוגר יותר ,אולי הייתי עושה זאת ,למרות הכל .אבל בגילי?
ואח"כ? מה אעשה? מי אני? הייתי תועה ואובד .השלום חזר לאירופה .יכולתי ללכת לכל
מקום שיעלה רצון מלפני .אבל היכן אוכל למצוא מקום שיהא לי בית? היכן?9
חנה גופרית ,ילידת פולין ,ניצלה כשהייתה ילדה לאחר ששהתה בגטו ובמסתור עם אמה והגיעה למחנה העקורים,
וכך היא מתארת בזיכרונותיה:

הגענו למחנה עקורים בו התרכזו יהודים שלא היה להם איפה לגור .במחנה זה הלכתי
לראשונה לבית ספר יהודי .למדתי עברית ואבא יוסף עזר לי מאד כי השפה היתה לי קשה.
בבית הספר הופעתי בהצגות רקדתי וציירתי ממש פרחתי! השיעור האהוב עלי ביותר היה
שיעור מולדת .התחלתי להבין שיש מקום בעולם והוא כולו שלי זאת הארץ שלי .אני
אוכל ללכת בה ברחוב ולא אצטרך לחשוש ,איש לא יאמר לי יותר "יהודיה מלוכלכת"
ותהיה לי שפה משלי.
ילדים במחנה
עקורים
לינץ ,גרמניה

 .9שמואל פיזר ,כעוף החול ,תל אביב  ,1979עמ' .92
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הצטרפתי לתנועת הנוער למדתי שם לרקוד ריקודי הורה שהיו מאוד ישראלים .חגגנו חגי
ישראל .המדריך שלי היה שליח מהארץ ,הסתכלתי איך הוא נראה וחלמתי להתלבש
כמוהו .הוא הביא איתו אלינו את הריח של הארץ .בפעילות בתנועה שמענו יותר ויותר
על הארץ []...
בבית היו לי מלחמות קשות כי לאבא יוסף היתה אחות בניו יורק והיא שלחה לנו ויזות
כדי שנבוא אליה ,והוא מאוד רצה להתחבר לאחות היחידה שנשארה לו .אני אמרתי" :אני
לא נוסעת לשום מקום ,המקום שלי ושלנו זה ארץ ישראל .שמה תהיה מדינה ליהודים.
אם אתם מעלים אותי למקום אחר מארץ ישראל אני אקפוץ מהאנייה" .עשיתי שביתת
רעב ,שביתת דיבור ,אמרתי להם שאני לא מסכימה שאחי הקטן שנולד אחרי המלחמה
יעבור את מה שאני עברתי .בסופו של דבר ההורים שלי הבינו שאני לא אזוז מדעתי
ושאין ברירה והחלטנו לעלות לארץ10.
ריבה בינדר מפולין מתארת את קורותיה אחרי המלחמה:

אחרי שהיינו ברומא שנתיים וחצי ,הצלחנו להתנער מן הזהות של עקורים .ניסינו לעלות
לארץ ישראל ,ארץ חלומותיי מאז ומתמיד ,אבל הבריטים שלטו שם ולא התירו לנו
להיכנס .כאשר קרובים של בעלי בדרום אפריקה שלחו לנו ניירות הגירה ,הגשנו בקשה,
ובסופו של דבר ,בסוף שנת  ,1948התירו לנו את הכניסה .וכך הגענו ליוהנסבורג11.

שאלה לדיון

 .1הכרזות משקפות את הזירה הציבורית .האם יש הבדלים באופן שבו נושאים אלו משתקפים
בעדויות האישיות? מה משמעות הדבר?

נושא העלייה לארץ ישראל היה משמעותי ומרכזי אצל
רבים מן הניצולים .שמואל פיזאר וחנה גופרית מציגים את
תחושת התלישות והצמא הגדול לשוב ולחוש שייכות
וזהות שהרגישו הניצולים ,ואשר עוררו את הדחף לעלות
לארץ ישראל ,בצד התקווה הגדולה שסימלה עבורם
הארץ .מעניין לציין את המקום הבולט שהיה לחנה גופרית
על אף היותה ילדה בהחלטה של בני המשפחה לעלות
לארץ .חשוב לציין שהבחירה לעלות לארץ לא הייתה
תמיד מובנת מאליה ,שכן היו שיקולים נוספים שהיו
משמעותיים ברמה האישית בנתיב החזרה לחיים .הרצון
לשוב ולהתחבר לבני משפחה ששרדו במקומות אחרים
בעולם ,חוסר היכולת להשיג סרטיפיקט לארץ ,הפחד
מפני המצב בארץ ושיקולים נוספים ,הביאו ניצולים ,גם
אם היו בעלי תפיסה ציונית ,להגר לארצות אחרות.

תליית מודעות
ציוניות במחנה
העקורים
"פארש",
אוסטריה

 .10מתוך ריאיון עם חנה גופרית המובא בתכנית הלימוד "מחפשים בית" שכתבה שני לוריא (באתר יד ושם).
 O.69/58 .11ארכיון יד ושם.
יד ושם
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 3זיכרון
הכרזות:
מודעה הקוראת ללמוד משנה יומית ואמירת קדיש לאחריה.
מחנה העקורים בברגן בלזן12.

כרזת הנצחה שפורסמה מטעם הוועדה ההיסטורית באזור
הכיבוש האמריקני.
()M1P685

תרגום:
זכור את אשר עשה לך עמלק!
אספו ורשמו
הועדה ההיסטורית המרכזית
ע"י צ.ק .של היהודים המשוחררים באזור האמריקני במינכן

מודעה ששימשה בטקסי זיכרון במחנות עקורים בגרמניה.

13

תרגום:
יהודים! אל תשכחו את העם היהודי .בהשתתפותכם בטקס גילוי המצבות אתם חולקים כבוד לששה
מיליון היהודים הקדושים.
 .12מתוך אוסף שארית הפליטה  M.1.Pבחטיבת הוועדה ההיסטורית המרכזית במינכן ,ארכיון יד ושם.
 .13אוסף החפצים ,יד ושם.
יד ושם
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שאלות לדיון

 .1מהן דרכי ההנצחה והזיכרון בכרזות ובמקורות שלפניכם?
 .2מדוע לדעתכם נבחרו דווקא פעולות אלו?
 .3אילו קשיים היו כרוכים בפעולות ההנצחה והזיכרון?
 .4מה מקומו של הפרט ,מה תפקידי ההנהגה והקהילה בהנצחה ובזיכרון?
 .5מה המשמעות של הזכרת האירועים ההיסטוריים בכרזות שלפניכם? התייחסות לאופן שבו בחר
המאייר להציג אירועים אלו.

הרב ד"ר יצחק לוין ,איש אגודת ישראל ,שליח ועד ההצלה מארה"ב למחנות העקורים ,תיאר בכתביו את חוויית
המפגש שלו עם העקורים:

...אביי ורבא גורשו מוורשה ,והגיעו לפלדפינג עם היהודים [ ]...כשנכנסנו לאולם הישיבה,
עמדתי סמור למקומי תוהה ומשתומם; הנה ,אותה ישיבה ממש ,החיה בזיכרוני מימי
נעורי .הנה ,לא נשתנה ולא כלום .יאמר לי אדם :כלום היתה מלחמת עולם? כלום היה
גטו באמת? עומד אני ואיני יודע על מה לתמוה תחילה .האשתומם למראה אותם
השולחנות הארוכים שבישיבה שלי לפנים ,או עלי להשתומם למשמע אותו הניגון,
המתנדנד ,המתנענע ,העולה ויורד? כלום נמצא אני בפרנוואלד ,במחנה עקורים על אדמה
ארורה ,או בסלבודקה מאז?14
אליעזר אדלר ניצל מהמחנות ומתאר את הלך הרוח ששרר בין הניצולים:

ידעת את המציאות ,ידעת שאין לך משפחה ,שאתה בודד ,שאתה צריך לעשות .הייתי
עסוק בעשייה .אני זוכר שהייתי אומר לצעירים :שיכחה זה דבר גדול .אדם יכול לשכוח,
מפני שאילו לא היה יכול לשכוח לא היה יכול לבנות חיים חדשים .אחרי חורבן כזה -
לבנות חיים חדשים ,להתחתן ,להביא ילדים לעולם? בתוך השיכחה יכולת ליצור חיים
חדשים [ ]...איכשהו ,יצר החיים היה כ"כ חזק שהוא החזיק אותנו בחיים15.
ההתמודדות העיקשת בחיי היום־יום והניסיון להישאר בחיים לא הותירו כמעט לשרידים של יהודי אירופה מקום
למחשבה על גורל בני המשפחה .בתום המלחמה ,למודי סבל אך משוחררים מעריצות הנאצים וחופשיים לשוב
לביתם ,גילו רבים מהם שנותרו למעשה אחד מעיר ושניים ממשפחה ,ומעל ריחפה שאלת ההתמודדות עם העבר
ועם זכרם של היקירים שאינם עוד.
דבריו של הרב הד"ר לוין המתארים את הלימוד ואת אופיו המהווה המשך מעולם שנחרב ,מעידים על הכמיהה
להתחבר ולחוש שוב חוליה בשרשרת הדורות .מודגשים כאן הרצון והיכולת להיות חלק מהרצף היהודי על אף
המשבר .יש לציין כי לרבים היווה עצם הלימוד הנצחה וזיכרון לבני המשפחה ,כפי שהדבר משתקף בכרזות .אולם
החיבור לעבר ולזיכרון לא היה האפשרות היחידה ,ואליעזר אדלר מציג מורכבות גדולה מאוד בעיסוק בזיכרון,
ותפיסתו שונה מזו המוצגת בכרזות ובטקסטים האחרים .מעניין לדון בשאלה האם מי שבחר להדחיק את הזיכרון
יכול היה להתמיד בכך גם בחלוף השנים.

 .14הרב ד"ר יצחק לוין" ,מארגען ז'ורנאל" ,ה' בטבת תש"ו ( 19בדצמבר  ,)1945בתוך אסתר פרבשטין ,בסתר רעם ,ירושלים תשס"ב ,עמ'
.528–527
 .15מתוך עדותו של אליעזר אדלר ,ארכיון יד ושם.
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 4הכשרה ולימודים
הכרזות:
אורט
מודעה של רשת אורט.
()M1P685

תרגום:
אורט
למד מקצוע

מודעה הקוראת לנוער ללמוד מלאכה.

16

()M1P 5_78

(ראו תרגום בעמוד )14

מודעה המעדכנת בדבר קורסים בעברית.
תרגום:
לתשומת לב
כל התלמידים אשק נרשמו בועדת התרבות לקורסים
בעברית ,צריכים לבוא היום ,יום ראשון ,ה־ 8בדצמבר,
ב־ 5:00בערב בדיוק ,בבית הספר לילדים.
ועדת התרבות

 .16מתוך אוסף שארית הפליטה  M.1.Pבחטיבת הוועדה ההיסטורית המרכזית במינכן ,ארכיון יד ושם.
יד ושם
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שאלות לדיון

 .1למי מכוונות הכרזות?
 .2אילו תחומי לימוד עולים מהם?
 .3מה היו לדעתכם המניעים של הלומדים לבחור בהם?
 .4אילו קשיים רגשיים ואחרים עמדו בפני הניצולים שרצו ללמוד?
 .5מה היו מניעיה של ההנהגה לקיים מערכת של לימודים?

שיעור זימרה
במחנה העקורים
רידנבורג ,אוסטריה

אחד השליחים הארץ־ישראליים כתב על החיים במחנות העקורים:

ברחוב הצר תמצא תמיד אנשים המסתובבים ומחפשים משהו .סבורני ,שתוכן לחייהם
הם מחפשים .בבוקר קמים ואין יודעים לשם מה .היום עובר ובא הלילה ,וכך עובר יום
וחולף לילה [ ]...ההווה הוא מיותר ותפקידו רק לגשור גשר בין החיים שהיו פעם עם אלו
שיהיו [ ]...אין יציבות  -לא בחומר ולא ברוח17.

 .17חיים אבני ,עם יהודים במחנות העקורים ,רשמי שליחות  ,1981 ,1947–1945עמ' .35–32
יד ושם
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תיאור של אחד המדריכים בקיבוץ "מעפילים" שהוקם במחנה פלדפינג מצביע על אחת הבעיות המרכזיות שניצבה
בפני מחנכים:

הקיבוץ מונה  93איש [ ]...הגיל הוא בין  18–15שנים .החברה הם יוצאי יערות ומחנות
וכאלו שהיו אצל פולנים .בני עשר היו כשעזבו את בית הספר והבית ובית ההורים
והלכו בנדידות .נוער זה [ ]...ראה את החיים במערומיהם .זה השפיע מאד על מהלך
רוחם וצורת האופי שלהם עד היום .התופעה הכי מדאיגה והכי שלילית היא אי האמון.
האמונה בעם ,באדם ,בתנועה ,בחבר אינה ,וזה לא הסקפטיציזם הטבעי והחיובי .רק
חשדנות לכל אדם וחבר18.
פנחס ורשבסקי כתב בכתב העת הראשון של שארית הפליטה על מסגרת הלימודים:

הכפור הורגש בעת השיעורים שנערכו בחדרים בלתי מוסקים .אך התשוקה ללמוד גברה
על המכשולים הפיסיים ,והתוצאות לא איחרו לבוא .בגימנסיה למדו  125ילדים מארצות
שונות באירופה .הם חולקו לארבע כיתות .צמאון התלמידים לקניית דעת יש בו כדי
לעורר התפעלות.
עובדה אחת ראויה לציון :שום תלמיד לא איחר לשעורים .הם באים בלי לאכול ארוחת
בוקר ,כי הקנטינות נפתחות ב־ 8:30בבוקר ואילו הלימודים מתחילים בשעה  .8הוא הדין
בנוגע לחבר המורים .הלימודים בגימנסיה מתנהלים לפי שיטת 'תורה שבעל פה' ,הואיל
וספרי ההוראה המובטחים לא הגיעו מחו"ל .המורים עצמם ציירו מפות ורישומים
אנטומיים19...

קבוצת ספורט
במחנה העקורים
פלדפינג ,גרמניה

 .18דו"ח להנהגה הראשית ,קיבוץ מעפילים ע"ש צבי ברנדס בפלדפינג ,בתוך זאב מנקוביץ ,בין זיכרון לתקווה ,יד ושם ,ירושלים  ,2006עמ' .173
 .19פנחס ורשבסקי ,בתוך עירית ויטמן" ,אונדזר שטימע (קולנו) – כתב העת הראשון של שארית הפליטה" ,גשר.)1987( 4 ,
יד ושם
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בכרזה שפורסמה במחנה עקורים נכתב:

נוער יהודי!
"מי שאינו מלמד את בנו אמנות ,כאילו מלמדו לסטות" (תלמוד) [ ]...מאז אלפי שנים
חכמינו הבינו את הערך של המקצוע לנוער ,אבל אנחנו שכחנו את מה שלימדו אותנו.
מאות צעירים אצלנו במחנה מסתובבים 'הלוך וחזור' ,מבטלים את זמנם ולא עושים
כלום כדי להיות לפרודוקטיבים .אנחנו ערב העלייה .ארץ המולדת שלנו זקוקה לכוחות
יצרניים .בואו ונראה שאנחנו אזרחים יעילים ונחוצים במולדתנו [ ]...הרשמו לבתי הספר
למלאכה בועדת התרבות20...
לא היה זה מובן מאליו שמוסדות חינוך ייפתחו שבועות או חודשים מספר לאחר תום המלחמה .כל המסגרות
התפרקו ,לא היו הורים שיעודדו את הילדים ללמוד ,ורצף למידה והרגלי למידה לא נראו אפשריים כלל וכלל.
התחושה הבולטת ביותר היא חוסר יציבות .מעניין לנתח את האופנים שבהם ניסתה ההנהגה לעודד צעירים ללמוד
ולהכשיר את עצמם.
עיון בטקסטים ובכרזות פורש לפנינו את התפקידים השונים שהיו לחינוך וללימוד במחנות העקורים ,הן עבור היחיד
בהיבט של ההווה ובהיבט של יצירת עתיד ,והן בהיבט של יצירת יחד ולקיחת אחריות על עתידו של העם .בולטת
מתוך הדברים התקווה הגדולה שהייתה להנהגה שחינוך הנוער יהווה נדבך חשוב בעתיד העם ,תקווה שבתוכה גם
אמונה בכוחו של הנוער להתגייס למשימה על אף הקושי .חשוב להדגיש את כוחות הנפש שנדרשו לניצולים על
מנת להצמיח מערכות חינוך מתוך האין והקשיים הנפשיים ,ועל מנת להשתלב כלומדים במערכות אלו.

סיכום
שנים לאחר השחרור כתב אבא קובנר על אנשי שארית הפלטה:

לא היה מופלא מדעתי ,אילו אותו ציבור היה הופך לחבר שודדים וגנבים ורוצחים ,ואז
אולי הם היו גם הכי הומניים והכי צודקים שיכולים להיות בעולם21.
ואולם המציאות המשתקפת מהכרזות היא מציאות של חיות ,רוח ,מוסר ותרבות ,ונחשפים בהם תעצומות הנפש,
המנגנונים החברתיים והערכים שאפשרו את היווצרותו של מארג חיים תוסס ויוצר.

שאלות לדיון

 .1האם מה שהתרחש במרחב הציבורי טשטש את הקושי האישי?
 .2איזה מקום היה לחיי התרבות הכלליים וליחד שנוצר ביכולת של היחיד להתמודד עם הקשיים?
 .3מה הניע אנשים לקחת חלק בפעילות הן כמשתתפים והן כיוזמים?

בקשו מהתלמידים ליצור כרזה המשקפת את מרקם היחסים והמתח שבין עולמו של היחיד ליחד שנוצר
במחנות העקורים.

 .20מתוך אוסף שארית הפליטה  M.1.Pבחטיבת הוועדה ההיסטורית המרכזית במינכן ,ארכיון יד ושם.
 .21אבא קובנר ,משלו ועליו ,תל אביב  ,1988עמ' .41–40
יד ושם

בית הספר הבין־לאומי להוראת השואה
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