יד ושם

בית הספר הבין־לאומי להוראת השואה

מדריך למורה

חנוכה
חג החנוכה מסמל במסורת היהודית את התמודדות המכבים עם הניסיון למחוק ולשנות את הזהות היהודית.
החג מציין את נס ניצחון המכבים על היוונים אשר בזכותו זכו לחנוך את בית המקדש ולהדליק בו את נרות המנורה
מחדש .מאז ועד היום אנו מפרסמים את הנס ברבים על־ידי הדלקת הנרות המסמלת את הדלקת הנרות במנורת
בית המקדש .אין מדליקים נרות לשם הפצת אור אלא לצורך "פרסום הנס" בלבד ,ואסור להשתמש באורם של
הנרות לשום מטרה אחרת .בזמן הדלקת הנרות מזכירים את הנס ואת האל מתוך אמונה בעושה הנסים ,והוא
שעשה נס בעבר יחולל אותו גם עתה ,לכן הברכה היא" :ברוך ...שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה".
גם השיר ששרים לאחר הדלקת הנרות" ,מעוז צור ישועתי" ,מתאר את סיפור החנוכה בתוך רצף היסטורי של
מאבקי עם ישראל בדורות השונים והצלת היהודים בהם .כך מופיעים שם ,בנוסף על סיפור החנוכה ,תיאור הגלות
הראשונה לצד שיבת ציון והצלת היהודים בפרס – סיפור פורים .חוץ מהדלקת הנרות בכל ערב ,נוצרו במשך
השנים מנהגים שונים הבאים לספר את סיפור הנס בצורה שתהיה מושכת יותר לילדים ,כמו מאכלים המטוגנים
בשמן ,ומשחקי הסביבון שעליו האותיות של תחילת כל מילה במשפט "נס גדול היה פה" (ובחוץ לארץ – "נס גדול
היה שם").
סמלים רבים מקושרים לחג זה :מלחמת
האור בחושך ,נס פך השמן ,מלחמת
המעטים מול הרבים ,המאבק נגד
המתייוונים ועוד .רבים מסמלים אלו
קשורים לשאלות של זהות אישית
וקולקטיבית מאחר שהם עוסקים בשאלות
של תרבות ומאבקים תרבותיים .התנועה
הציונית אימצה חג זה במובנו הלאומי,
ומקומם של המכבים ומאבקם לחירות
לאומית הועלה על נס.
בתקופת השואה ,סמלים אלו של חנוכה
קיבלו משנה תוקף בעיקר מכיוון שהיהודים
עצמם חשו שהתקופה שבה הם חיים
הדלקת נר שביעי של חנוכה במחנה ווסטרבורק ,הולנד
מעמידה את התרבות והמסורת היהודית
אמתית .חג החנוכה ,המכיל בתוכו
בסכנה ִ
גם את המאבק וגם את ההצלה והנס,
ִאפשר ליהודים להביע את תקוותם וכן את מאבקם ,בעזרת שמירה על האלמנטים הטקסיים שבו .עם זאת ,יש
לזכור שקיום הטקסים היה כרוך בקשיים רבים ולעתים אף בסכנת חיים .משום כך ,רבים לא הצליחו לחגוג את
החגים בכלל ,ואת חנוכה בפרט .העדויות שנקרא מספרות על מיעוט שהצליח להדליק נרות חנוכה ,והן תעזורנה
לנו לבחון את המשמעות של קיום מצוות החג בגטאות ובמחנות.
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עדות 1
לאה נוימן-וייס ,ניצולת שואה ,מספרת:

"השבתות ,החגים וימי ההולדת היו בלתי נסבלים".
מתוך :ארכיון יד ושם

שאלות לדיון
מדוע היא מגדירה את הימים המיוחדים הללו כ"בלתי נסבלים"?
כיצד נהוג לציין ימים אלו?
מהם הדברים המשפיעים על תחושת הזמן? האם ניתן להגיד שכולנו חווים את הזמן באותו אופן? מה
המשמעות של לוח שנה? מה מסמלים התאריכים המיוחדים בו? לאילו מעגלי חיים הם קשורים?

אלה בירון ()2002-1907
דיוקן אסתר אובסטפלד1975 ,
על־פי תצלום של אם האמנית שנעשה
במחבוא באמסטרדם בחנוכה 1942
שמן על בד
אוסף המוזיאון לאמנות יד ושם ,ירושלים.
תרומת האמנית.
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עדות 2
לפניכם עדות של אסיר יהודי שהיה במחנה עבודה נאצי ובחר לקרוא לעדותו" :נס חנוכה" .אחת החוויות
המרכזיות של האסירים בחיי המחנה הייתה איבוד תחושת הזמן .כל יום דמה לקודמו וסדר היום במחנה היה
מחמיר ביותר ,מן המסדר בשעות המוקדמות של הבוקר עד שעות הלילה ,וביניהם עבדו האסירים עבודות
פיזיות קשות .לא הייתה שום אפשרות לציין ימים מיוחדים .מן האסירים נשלל כל רכוש פרטי; כך גם נשללו
מהם שעונים ,לוחות שנה ,יומנים ועוד .אסיר יכול היה לשהות במחנה בלי שתהיה לו איזו שהיא ידיעה מה
השעה ,איזה יום היום או מה התאריך.
דברים אלו חשובים להבנה לקראת קריאת העדות על היהודים שלמרות כל זאת החליטו לציין תאריך
ייחודי כחנוכה.

נס חנוכה
"בכותבי ביומני הקטן ,שבו רשמתי גם מועדי ישראל ,גיליתי בשמחה רבה,
שחנוכה ,חג האורים ,יחול בעוד כמה ימים .החלטתי שאפילו בנידרשאל (מחנה
עבודה בלב גרמניה) עלינו להדליק נרות חנוכה.
מיד נועצתי בבנצי ,שנעשה לאיש אמונם של תושבי הבלוק .בנצי נתלהב מרעיוני:
"כן ,עלינו להדליק נרות בחנוכה .הדבר יעלה את המוראל וישפר את האווירה .הכן
תכנית ,אך בזהירות".
שמֶן וכן למצוא מקום ,שממנו
על שתי בעיות צריך היה להתגבר :צריך היה לארגן ֶ
האור לא ייראה .לא היה מחסור בשמן בבית החרושת ,אך כיצד יכולנו להבריח
ולו כמה טיפות בלבד  -אל צריפנו בעוד מועד ,לקראת יום שני בערב11 ,בדצמבר ,ליל ראשון של חנוכה?
אמנם ידענו שאין אנו מחויבים עפ"י ההלכה לסכן את חיינו לשם קיום מצווה.
אך אצל רבים בתוכנו פעל דחף לגלות רוח של הקרבה ,נחלת אבותינו במרוצת
הדורות .היינו בדיכאון רוחני וגופני כה רב ,עד שהרגשנו ,שנר חנוכה קטן יחמם
את נפשותינו הגוועות ויחדיר בנו תקווה ,אמונה ואומץ ,כדי לקיים את עצמנו
בחורף הארוך ,הקשה והמקפיא.
החלטנו להטיל גורל .על השם הראשון שיעלה בגורל ,יוטל לגנוב השמן; השלישי
 יהיה אחראי להסתרתו עד יום שני בערב והחמישי ידליקנו מתחת לדרגשו.יצאתי חמישי בגורל .גרינוולד ,שעליו הוטל לארגן את השמן ,מילא תפקידו
בצורה נפלאה .הוא שכנע את מנהל העבודה השנוא ,שמכונתו תיטיב לעבוד ,אם
ישמנוה בקביעות מדי בוקר ,ולשם כך מוטב שנקבל צנצנת קטנה של שמן־מכונות
משובח ונחזיקה בארגז־הכלים שלנו .המנהל הסכים ,ולא הייתה יותר בעיה של
הסתרת השמן.
בהגיע יום שני בערב ,שמתי את השמן במחציתה הריקה של קופסה למשחת
נעליים ,הוצאתי כמה חוטים משמיכתי הדקה והפכתים לפתיל .כאשר הכל היה
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מוכן ,התיישבתי לאכול בחפזון והזמנתי את כל חברינו להשתתף בהדלקת נר של
חנוכה .לפתע נזכרתי ששכחנו את הגפרורים .לחשתי לבנצי" .על כל אחד להשאיר
מעט מרק" ,ציווה בנצי על חבריו הרעבים לשולחן והסביר להם את הסיבה .תוך
חמש דקות הוחלפו בחדר הסמוך חמש מנות מרק תמורת סיגריה .הסיגריה
"הוענקה" לאחראי המטבח בעד השאלת קופסת גפרורים ללא שאלות.
וכן ,לאחר הארוחה ,בירכתי את שלוש הברכות ,ונר חנוכה קטן הבהב באיטיות
מתחת לדרגשי .לא רק חבריי מן השולחן הדתי השתתפו ,אלא גם רבים אחרים
מן החדר הצטרפו לזמזום של שירי החנוכה .וכאילו לנגד עינינו ,ראינו את בתינו,
עם הורינו ,אחינו ,אחיותינו ,נשינו וילדינו ,נאספים סביב חנוכיות־הכסף היפות,
שרים בשמחה מעוז צור .דמעות ירדו על לחיינו הנפולים .לאחר מכן ,התיישב כל
אחד מתושבי החדר על דרגשו או בקרבת דרגשי ,שקוע במחשבות עמוקות .לרגע
נדמה ,ששום דבר אחר אינו חשוב בעינינו .חגגנו ליל ראשון של חנוכה ,כפי
שנהגנו בכל השנים שקדמו למאסרינו ולעינויינו .היינו קבוצות יהודים ,המקיימים
מצוות וחולמים על בתיהם ועל שנים שעברו".
מתוך :אליאב מרדכי ,אני מאמין  -עדויות על חייהם ומותם של אנשי אמונה בימי השואה ,מוסד הרב קוק,
עמ' .244-242

חנוכייה בביתם של עקיבא ורחל פוזנר ,קייל ,גרמניה 1932

יד ושם

בית הספר הבין־לאומי להוראת השואה

