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ברית מילה
עוד לפני מתן תורה נצטווה אברהם אבינו בקיום מצוות ברית המילה" .ויאמר אלוהים אל אברהם :ואתה את בריתי
תשמור… המול לכם כל זכר .ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם .ובן שמונת ימים ימול כל זכר
לדורותיכם…" (בראשית י"ז ,ט'–י"ד).
התורה מתארת כמה אירועי ברית מילה :מילת אברהם את עצמו ואת בניו ,האירוע שבו נימול בנו של משה רבנו בידי
אמו ,והאירוע שבו נדרש יהושע למול את כל הזכרים בטרם כניסתם לארץ ישראל.
גם כשחי עם ישראל בתפוצות המשיך לקיים מצווה זו ולמול את בניו .עם השנים הפכה ברית המילה לסמל
המשמעותי ביותר של הקשר בין עם ישראל לבין אלוהיו ,סימן שבגוף המעיד על הברית שבלב .ברית המילה הפכה
סמל לייחודו של עם ישראל .בתקופות רבות מסרו יהודים את נפשם כדי להמשיך ולקיים מסורת זו .במדינת ישראל
כיום ,כמעט כל היהודים והיהודיות מלים את בניהם בברית המילה המסורתית ורואים חשיבות רבה בטקס זה כחלק
משייכותם לעם ישראל 97% .מהגברים היהודים ילידי הארץ נימולים.
טקס ברית המילה חשוב ביותר במסגרת המשפחה .בני המשפחה המורחבת וההורים מקיימים טקס זה שבו הם
מכניסים את התינוק לברית עם אלוהיו ,אך ניתן גם לייחס לכך משמעות נוספת .בקיום טקס הברית ישנה הכרה
וקבלה של התינוק לחיק משפחתו .בזמן הברית נאמר לראשונה ,קבל עם ועדה ,שמו של התינוק .את התינוק
מחזיק בזמן הברית סנדק ,ולאחר הטקס נהוג שאותו סנדק מברך את הסובבים .התינוק לבוש בגדים נאים ,שייראה
כחתן הנכנס לחופה .כמו כן נהוג לעשות סעודה לכבוד הברית.
על יסוד הפסוק "וחי בהם" ולא שימות בהם ,שפירושו – קיום המצווה הוא בתנאי שהאדם אינו עומד בסכנת חיים,
הזהירו חכמי התלמוד וגם הפוסקים אחריהם שלא למול ילד אם יש חשש לחייו .הכוונה הייתה לחשש פיזי לחיי
התינוק ,ובמרבית המקרים מדובר במחלה ,כגון צהבת ,שבגינה דוחים את טקס ברית המילה עד שהתינוק בריא.
בתקופת השואה עמד כל הורה בפני דילמה קשה בעצם הבאת ילדים לעולם .הקשיים הפיזיים שכללו תנאי
תברואה קשים ,מחסור באוכל מזין ,רעב ,עבודות כפייה ובעיקר חוסר הוודאות לגבי העתיד הביאו לכך שבאופן

אישה עם תינוק ,גטו לודז'

ברית מילה

מדריך למורה

טבעי לא הייתה ילודה רבה .היו מקומות
שבהם נאסר במפורש על ידי הגרמנים
להביא ילדים לעולם ,משום שתינוקות ונשים
בהיריון נחשבו לנטל ולא יכלו לעבוד .למרות
כל זאת נולדו תינוקות בתקופת השואה.
בכל מקרה ,הדילמה האם לקיים את ברית
המילה או לא ,הייתה קיימת .ההחלטה לקיים
את טקס ברית המילה לתינוקות אלו הייתה
גורלית .קשה היה להסתיר ילדים נימולים או
לתת אותם למשמרת אצל נוצרים; ברית
המילה הפכה לעתים לאות קין .יחד עם זאת,
היה להורי התינוקות צורך להיות חלק
מקולקטיב ,חוליה בשרשרת העם היהודי,
להיות חלק מעם .הבחירה לקיים את טקס
ברית המילה ולשייך את התינוק לעם היהודי,
לטוב ולרע ,העניק תקווה שאכן תיתכן
המשכיות ,הן ברמה האישית והן ברמת העם.
רבים חשו בתקופה זו שהעם היהודי עומד
בפני כיליון ,ולכן כל אישור לקיום יהודי היה
מקור לנחמה .טקס ברית המילה נעשה
בחגיגה משפחתית וקהילתית המסמלת את
כניסתו של התינוק לחיק העם היהודי .כדי
ברית מילה בגטו ורשה
לקיים טקסים כברית מילה נדרשת מערכת
קהילתית רחבה הדואגת לצרכים של
המשפחה .אחת התופעות הראשונות והמשפילות של יהודים בזמן השואה היא שבירת המסגרות הקהילתיות .חלה
התפרקות גם בתא המשפחתי ,במקרים רבים מכיוון שאב המשפחה נשלח לעבוד.
אין אנו יודעים כמה ילדים נולדו בתקופת השואה ,ואין אנו יודעים כמה בריתות מילה נעשו בזמן זה .אין מקורות רבים
בנושא זה ,מכיוון שקיום הברית היה סיכון ונעשה פעמים רבות בסתר ללא תיעוד מפורט על כך .מצוות וטקסי
מסורת רבים לא נעשו בתקופת השואה ,מכיוון שנאסרו ומכיוון שלא היו תנאים לקיימם; ייתכן שבמקומות מסוימים
נולדו ילדים ולא היה מוהל בנמצא .חשוב לזכור זאת במהלך העיסוק בנושא חשוב זה ,שרב בו הלא נמצא והלא ידוע
על הגלוי והמוכר.
במערך זה נעסוק בעדויות המספרות על שניים שבחרו לקיים ברית מילה בגטאות .מאחר שברית המילה מכילה
בתוכה משמעויות רבות תפרוסנה העדויות את המניעים השונים שגרמו לכל אחד מהם לקיים את הברית .דיוננו
ייסוב סביב השאלה מה גורם לאנשים לפעול באופן שבו הם פועלים .מהו מקומן של אמונות הפרט ,הגדרת הזהות,
החברה והסביבה בקביעת דרכי הפעולה שלנו.
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סוגיית ברית המילה:
המערך עוסק בקיום טקס ברית המילה בתקופת השואה .המטרה היא שדרך סיפורי ברית מילה שונים יתוודעו
התלמידים לכך שלאותו מעשה תיתכנה משמעויות שונות שכל אחת מהן מתבססת על תפיסת עולם ,ערכים
וסמלים של זהות.
טקס ברית המילה ,המקובל בחברה היהודית מאז ימי אברהם אבינו ועד ימינו ,הוא עבורנו הזדמנות לפרוס בפני
התלמידים מוטיבציות שונות הגורמות לאנשים לקיים טקסים – מתוך תחושת מחויבות ושייכות לקולקטיב ,בשל
משמעות מסורתית ,או מתוך תחושה של מחויבות דתית.
על מנת להכין את התלמידים לדיון כזה ולקרב אותם למושגים ֵאלו ניתן לפתוח בשאלה :מה הם המנהגים והטקסים
במשפחה שלך שהם מסורת ,החוזרים כל פרק זמן קבוע ,ומה הם האירועים המיוחדים בעלי משמעות מיוחדת?
נבקש מהתלמידים לנסות ולהגדיר מהי הסיבה ,או מהו ההיגיון במעשים אלו .זהו גם השלב שבו ניתן לבחון האם
ישנן מסורות החוזרות ביותר ממשפחה אחת ,והאם כולם מסבירים אותן באותו אופן .לדוגמה :ארוחת ערב ראש־
השנה ,סדר פסח ,טיול בשבת ועוד.
האם משפחות שונות הן בעלות מסורות שונות בכל אחת מהדוגמאות האלה ,מה המשותף ומה השונה ,ומהם
ההסברים שכל משפחה נותנת למסורת שלה וכל תלמיד למסורות שעליהן סיפר.
דיון זה מטרתו ליצור יכולת התייחסות לפרשנויות ומשמעויות שונות הניתנות למעשים ,כפי שיראו התלמידים
בעדויות שבמערך.
את הדיון על ברית המילה נפתח בהגדרת התלמידים את המושג "ברית" ומשמעויותיו.

שאלות לדיון
מה זאת ברית? למה לטקס זה קוראים "ברית מילה"?
מהן הסיבות המוכרות לכם שבגללן אנשים מקיימים את טקס ברית המילה?
מהי משמעות הטקס לאנשים אלו? האם הם עשו זאת בגלל משמעות דתית? חילונית? חברתית?
האם אתם מכירים אנשים שהתלבטו אם לקיים ברית מילה? מה היו הסיבות להתלבטות זו?
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קטע קריאה 1
כדי להדגיש את המשמעות הגורלית של הבחירה בקיום טקס ברית המילה בזמן השואה בחרנו לפתוח בעדות של
ניצול שלא נימול:

"לא ,לא עשו לי (ברית מילה) ,כי אז אף אחד לא העז לעשות ,היה מאוד לא רצוי
ברית אז ,זה היה פסק דין מוות אוטומטי לכל ילד".
מתוך :פאול קון ,ארכיון יד ושם.

דיון לאחר הקריאה
מהן הסיבות ,לדעתכם ,שפאול קון מכנה את ברית המילה "פסק דין מוות"?
היו אנשים בזמן השואה שבחרו לקיים טקס זה.
מדוע ,לדעתכם ,היו כאלה שבחרו לקיים טקס זה?
אילו קשיים ,לפי דעתכם ,עמדו בפני אנשים שביקשו לקיים את ברית המילה?

ילדים שניצלו לאחר המלחמה ,ברטיסלבה

יד ושם

בית הספר הבין־לאומי להוראת השואה

ברית מילה

מדריך למורה

שני הסיפורים הבאים מספרים על אנשים שעמדו מול הדילמה האם לקיים או לא לקיים את טקס ברית המילה
בגטו .שתי העדויות המובאות לא נכתבו על־ידי הדמויות המרכזיות בעדויות .לצערנו אין אנו יודעים את שמותיהם
של האישה מוורשה והבחור מקובנה .לא ידוע לנו גורלם בתקופת השואה ,למעט המידע שניתן לנו בעדויות אלו.

קטע קריאה 2
שאלות לקראת קריאה
תארו את מצבה של האישה.
אילו פתרונות יכלה האישה לתת לבעיית השעה?
מהן המשמעויות השונות של כל אפשרות? מדוע לא בחרה בהן?
מהי המשמעות של ברית המילה כפי שניתנה על ידי האישה? האם לדעתכם המשמעות של טקס ברית
המילה השתנתה עקב מצוקתה? אם כן ,באיזה אופן?

ברית מילה בגטו ורשה
"ר' הנדל ,משרידי העסקנים בגטו ורשה ,מספר על מסירות הנפש לעריכת ברית
מילה בגטו ורשה" :עד יומי האחרון לא אשכח את החוויה הזאת! הלכנו בדרך
מסוכנת ואז נכנסנו לתוך בית צפוף בו מצאנו את אם הילד שפרצה בבכיות
נוראיות… התברר כי בעלה ,אבי התינוק ,נלקח ממנה למחנה עינויים ,והיא כל
הזמן היססה אם למול את הבן ,אולי אם לא יהיה מהול תוכל להסתירו אצל
משפחה לא יהודית ולהצילו .אבל ,מכיוון שהיא מודאגת מאוד לגורל בעלה הזקוק
לרחמים ,החליטה שאיננה רוצה להחזיק ילד ערל ,ולכן היא מבקשת למול את בנה,
והיא מתפללת ומבקשת לפני ריבון עולמים ,שבזכות זו  -מצוות ברית מילה ,יציל
השם את בעלה באשר הוא שם".
על פי :י' אייבשיץ ,האישה בשואה ,ב ,ירושלים ,הוצאת זכור ,תשמ"ז.

דיון לאחר הקריאה
לאחר קריאת הטקסט והבנת המצב המתואר ,ננסה לבחון את העולם הפנימי של האישה שבעדות כפי
שעולה מהטקסט ,זאת על מנת לראות רובד נוסף בסיפור.
מטרתנו היא לתת מקום להחלטות שונות שעושים בני אדם .על מנת לאפשר זאת ולצמצם שיפוטיות של
התלמידים כלפי האישה ,ננסה להבין ממה נובעת החלטתה באמצעות מקור תנכ"י.
הרעיון של האישה מוורשה ,כי קיום ברית המילה בסכנה גדולה עשוי להציל את בעלה ,שאוב מהתנ"ך .יש
להדגיש כי בסיפור המקראי לא ברור את מי מבקשים להרוג :את משה בעלה של ציפורה או את בנם הלא
נימול .פרשנויות מקובלות סוברות כי מדובר במשה שניצל על־ידי עשיית ברית המילה לבנו.
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לפניכם קטע מספר שמות" :ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה' ויבקש המיתו .ותקח ציפורה צור ותכרת את ערלת
בנה ותגע לרגליו ותאמר כי חתן דמים אתה לי .וירף ממנו ,אז אמרה ,חתן דמים למולת" (שמות ד' ,כ"ד).
השוו בין שני הטקסטים ,האם לדעתכם יש קשר בין שני המקרים?
האם לדעתכם האישה קישרה בין המצב שלה למצבה של ציפורה?
איך הייתם מגדירים את הקשר הזה? מה מייחד את תפיסת העולם העולה מן הטקסט? מה דעתכם על
תפיסת העולם הזאת? ִממה לדעתכם מורכבת תפיסת "ההיגיון" של האישה? כיצד לדעתכם הייתה האישה
מסבירה את ההיגיון שבהחלטתה?
מקרה זה ,שקרה בגטו ורשה ,חושף בפנינו את
הדילמה המוסרית בקיום טקס ברית המילה בגטו.
המטרה בהבאת מקרה זה בפני התלמידים היא
להתמודד עם תפיסות עולם שונות המנחות
אנשים בקבלת החלטות גורליות .האישה במקרה
זה היא בעלת תפיסת עולם דתית ,עבורה קיום
טקס זה הוא בעל משמעות הלכתית .יתרה מכך,
הוא בעל השלכות של חיים ומוות ,לא רק לתינוק
אלא גם לאב .בדיון יש לכוון את התלמידים
לפתיחות וליחס של כבוד לתפיסות עולם שונות
ולדרכי התמודדות שונים .עם זאת ,יש לתת מקום
לביקורת של התלמידים על הדברים מתוך
התפיסה כי ניתן לכבד דעות שונות גם ללא צורך
להכריע לזכותן.

ברית מילה בגטו ורשה

אחת המצוקות הגדולות בתקופת השואה הייתה המשך קיום החיים על־פי תפיסות העולם ,כל אדם בדרכו.
כדי להדגיש את תפיסות העולם השונות והמגוונות ,הנה לפנינו טקסט העוסק בברית המילה מנקודת מבט
שונה לגמרי מזו שראינו בעדות הקודמת.

יד ושם

בית הספר הבין־לאומי להוראת השואה

ברית מילה

מדריך למורה

קטע קריאה 3
שאלות לקראת קריאה
בטקסט שלפנינו הבחור הוא בעל תפיסת עולם שונה לחלוטין מזו שבעדות הקודמת .לפנינו בחור אשר שייך
לקבוצת המשתלבים .הוא גדל במשפחה אשר לא ראתה את עצמה כבעלת זהות יהודית ,משום כך לא מלו את
בנם .בנסיבות המלחמה החליט הבן שהוא רוצה לקיים את טקס ברית המילה .קיים הבדל בין המשמעות של ברית
המילה וקיום הטקס בין האישה ובין הבחור מקובנה .ההבדל נובע מתפיסות העולם השונות שלהם.
ניתוח המקור ייעשה בדומה לניתוח הקודם .בקריאה ננסה להבין מה עומד מאחורי ההחלטות של הבחור.
מקור הטקסט הוא "שאלות ותשובות" של הרב אשרי מגטו קובנה" .שאלות ותשובות" הוא שם של דיון הלכתי הבנוי
סביב שאלות שנשאלים רבנים ותשובותיהם .בספר "שאלות ותשובות ממעמקים" ִשחזר הרב אשרי שאלות
שנשאלו בתקופת המלחמה בקובנה והתשובות שניתנו עליהן.
אילו דילמות קיימות בפני הנער? מה האפשרויות שיש בידו?
מדוע בחר הנער לעבור את ברית המילה בגטו?

ברית מילה בגטו קובנה
"הרב אשרי מקובנה מספר בספרו "שאלות ותשובות ממעמקים" על משפחה
מתבוללת שאת המנהגים היהודיים לא קיימה ,כולל את מצוות ברית המילה.
כשיצאה הגזרה של הגרמנים שעל כל היהודים לעזוב את העיר ולהיכנס לשטח
הגטו ,גם משפחה זו נאלצה לעבור .אב המשפחה נרצח בידי הגרמנים ,אשתו
וילדיו נכלאו בין חומות הגטו .גורל המשפחה הזאת היה קשה כפליים ,כי הם
שאלו את עצמם פעמיים "למה זה קורה לנו?" .הם הרגישו ככל הגויים ,בעוד
שבעיני הגרמנים כל מי שנולד להורים יהודים נחשב ליהודי ,בין אם הוא הרגיש כך
ובין אם לא .גורלם הקשה גרם לכך שבנם הערל ,שלא נימול ,החל להרהר באותו
זמן" :אם במותי אני לא נפרד מגורל עם ישראל וגורלי עלול להיות כגורל כולם,
למה שאהיה נפרד ושונה מהם בחיים ולא יהיה על בשרי חותם הברית עם
אלוהים?" .הרהורים אלו גרמו לכך שהוא החליט לעבור מרצון את המילה כדת
וכדין ולהיות כאחד מהמון בית ישראל".
על פי :א' אשרי ,ספר שאלות ותשובות ממעמקים ,הוצאת המחבר.1975–1954 ,
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דיון לאחר הקריאה
איך הייתם מגדירים את תפיסות העולם כפי שהן משתקפות בעדויות אלה?
מהי המשמעות השונה הניתנת בכל אחת מהעדויות לברית המילה?
מהם הערכים המשפיעים על ההחלטות של אנשים אלה?
שתי הדוגמאות שהובאו שונות בתכלית .האישה
מוורשה שואבת את החלטתה מתפיסת העולם
שלה ,מהעולם הדתי־הלכתי .מבחינתה המעשה
שלה מקשר אותה אל העבר והעתיד ,כך נעשה
מדורות וכך ייעשה גם בדורות הבאים .קיום הטקס
הוא אקט "הגיוני" במובן זה שאין הוא מוטל בספק
מבחינתה ועל־פי השקפת עולמה .עצם העובדה
שהטקס ממשיך להתקיים מסמל עבורה את
הסיכוי לעתיד ואת ההמשכיות .הבחור מקובנה
גדל הרחק מהמסורת והזהות היהודית .זהותו
היהודית נכפתה עליו בידי הגרמנים ,הם אלו שכפו
עליו השתייכות לקולקטיב היהודי על־ידי סגירתו
בגטו על־פי חוקי תורת הגזע .אם כן ,זהותו
היהודית נכפתה עליו בתנאים קשים ,והבחור
בוחר לקבל אותה זהות על עצמו לא באופן
השלילי שהגרמנים כפו עליו אלא מרצונו ובאופן
מודע .את הזהות שהגרמנים כפו עליו כשלילית
הפך הבחור לחיובית.

ילדות שניצלו ,לאחר המלחמה באוסטריה
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הרחבות היסטוריות:
גטו ורשה
בשנת  1939היו בוורשה ,בירת פולין ,כ־ 375,000יהודים ,והם
היוו כשליש מאוכלוסיית העיר .מנובמבר  1939קבעו הנאצים
שיהודים חייבים לענוד סרט עם מגן דוד ,לסמן חנויות ועסקים
של יהודים ,ולמסור מכשירי רדיו .חל איסור נסיעה ברכבות,
ויהודים נחטפו לעבודות כפייה בעיר .בנובמבר  1940גורשו
היהודים לגטו שהוקם בלב העיר .בנוסף ליהודי ורשה גורשו
אל הגטו עוד כ־ 100,000יהודים שהתגוררו בעיירות מסביב
לוורשה .בשטח הגטו הייתה צפיפות נוראה ,כשש עד שבע
נפשות חיו בחדר אחד .סביב הגטו נבנתה חומה שגובהה 3
מטרים ועליה הניחו גדר תיל ושברי זכוכיות .התמותה בגטו
בגלל הצפיפות ,המגפות ,היעדר תרופות ,חומרי הסקה
ורעב ,הייתה בממוצע  4,000בני אדם לחודש .מול התנאים
הקשים מאוד של גטו זה ,חיו ,פעלו ויצרו בו אנשי רוח ודת
רבים .בגטו התקיימו בתי־ספר מחתרתיים ,ספריות ציבוריות,
ערבי ספרות בפולנית ,יידיש ועברית ,הצגות תאטרון,
ופורסמה עיתונות מחתרת .במחתרת הגטו פעלו למעשה
ילד מוכר עיתונים בגטו ורשה
כל המפלגות שהתקיימו עוד לפני המלחמה וביניהן תנועות
הנוער החלוציות .ארכיון מחתרתי התקיים בגטו ושמו היה
"עונג שבת" ,בניהולו של ד"ר עמנואל רינגלבלום (נרצח ב־ .)1944בין ה־ 22ביולי ל־ 12בספטמבר  1942שולחו
מרבית תושבי הגטו למחנה ההשמדה טרבלינקה .ב־ 19באפריל  1943החל "מרד גטו ורשה" שבו מרדו חלק
מתושבי הגטו הנותרים ובראשם תנועות הנוער.

גטו קובנה
קובנה נמצאת בליטא ,אך בתקופה שבין שתי מלחמות העולם ( )1939–1917היא הייתה חלק מפולין .בפרוץ
המלחמה סופחה קובנה לברית המועצות .בקיץ  1941כבשו אותה הנאצים .באוגוסט  1941נכלאו בגטו יהודי
קובנה ,כ־ 29,760איש .באוקטובר  1941החלו סדרות של רציחות שבמהלכן נרצחו כ־ 12,000יהודים בפאתי
העיר ,כמחציתם ילדים .בגטו הוקמה "מועצת הזקנים של קהילת הגטו היהודי בקובנה" שהייתה אחראית על
חיי הגטו בכלל ,ועל הפעילויות החינוכיות והתרבותיות בפרט .בגטו הוקמו מוסדות סעד ,בית־חולים ,בית־ספר,
תזמורת ועוד .פעילויות התרבות והדת היו אסורות ,אך על־פי המסורת של יהודי קובנה המשיכו גם בגטו
בלימוד תורה ,בפעילות חינוכית ובמתן עזרה הדדית .גטו קובנה חוסל סופית ביולי  ,1944כאשר הצבא האדום
(צבא ברית המועצות) התקרב לעיר.
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