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ברית מילה
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 עבורם?
האם הם עשו זאת בגלל משמעות דתית? חילונית? חברתית?
האם אתם מכירים אנשים שהתלבטו אם לקיים ברית מילה? מה היו הסיבות להתלבטות זו?

קטע קריאה 1
בתקופת השואה רבים לא יכלו לקיים את מצוות ברית המילה .מספר על כך פאול קון בעדותו:

"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?

ברית מילה בגטו ורשה

ברית מילה

שני הסיפורים הבאים מספרים על אנשים שעמדו מול הדילמה – האם לקיים או לא לקיים את טקס ברית
המילה בגטו.

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.

אישה עם תינוק ,גטו לודז'
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ברית מילה

דיון לאחר הקריאה
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?

ברית מילה בגטו ורשה
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ברית מילה

קטע קריאה 3
שאלות לקראת קריאה
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
ילדות שניצלו ,לאחר המלחמה באוסטריה
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 ,

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?

יד ושם

בית הספר הבין־לאומי להוראת השואה

ברית מילה

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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