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גיליס-קרליבך  מרים \  דודי הרמב"ם  

 
 

 

 

 רסיסי זיכרונות לשבוע הספר העברי

זה היה בעצם "דודי הרמב"ם" שהביא אותי להבנת משמעותם של ספרים, הן מבחינת קריאת ספרים והן 

מבחינת כתיבתם. אמנם, בשלב מסוים הבנתי שלא ייתכן שפילוסוף יהודי זה, הרופא הנודע בחצרם של שליטי 

גם לא היה שגור בזיכרוני, אלא רק הביטוי המרוחק  ספרד, יכול להיות דודי "על אמת". ואכן הביטוי "דוד רמב"ם"

 יותר: "דודי הרמב"ם".

העובדה שמוצאו היה מארץ אחרת ושלא הכרתי אותו אישית לא שינתה כהוא זה בהרגשת הִקרבה שלי אליו. 

הוא היה רופא, כמו הדוד רבא שלי, ד"ר אפרים אדלר מהעיר ליבק, שהשתתף בשלושה מהקונגרסים הציוניים 

פרויס, היינו סבא יצחק, שכתב ספר מלומד על -ונים. ועוד יותר כמו סבי, אביה של אמי, ד"ר יוליוסהראש

הרפואה בתנ"ך ובתלמוד. גם את שני הקרובים האלה הכרתי רק דרך סיפורים, ובכל זאת ידעתי מתוך הרגשה 

רמב"ם. כמוהם הוא פנימית שהם שייכים למשפחה. אני פשוט הרחבתי את החוג המשפחתי של הרופאים עד ל

הקדיש את עצמו לחוליו שבאו אליו בהמוניהם. אבי סיפר לנו שלפעמים הרמב"ם היה כה תשוש, עד שהוא בדק 

 את חוליו בשכיבה. אבל לעולם לא נעל את דלתו בפני הסובלים.

 בשעת תיאורו של אבי ראיתי את דודי הרמב"ם כאילו לפניי: ספק יושב, ספק שוכב על ספה שדמתה לספת

העור השחורה של אבי, בחדר חשוך למחצה, שקירותיו מכוסים בטפטים דמויי שטיחים אוריינטליים ולפניו 

 –עומדת שורה ארוכה ארוכה של חולים ותשושים. למרות דמיונותיי אלו היו לי גם רעיונות מעשיים, שמישהו 

ה בכירי הגז, כדי שדודי הרמב"ם אמור לדאוג לרמב"ם. תמיד אדאג לקומקום תה על אש קטנ –ועדיף אני בעצמי 

 ישאב כוח בעזרת תה מתוק ובעיקר חם מאוד.
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 'ישן' כשאבא

אבא הראה לי כמה מהספרים הרבים שהרמב"ם כתב: ספר המצוות וספר "היד החזקה", בן י"ד הכרכים, שבו 

הוא הביא ויכוחים על חוקים יהודים חשובים ביד חזקה להכרעה מוחלטת. לפעמים עברתי על יד המדפים 

מסוגלת לכתוב ולו  שעליהם עמדו ספרי הרמב"ם וליטפתי קלות את גב הכרכים הענקיים והכבדים. האם אהיה

כרך אחד בלבד? האם הייתי יודעת לפחות למלא כמה עמודים באל"ף קטנה? האם כתיבת ספרים בעברית היא 

 סוד או אולי פלא?

פעם היה אחד מכרכי הרמב"ם מונח, פתוח על השולחן הארוך בחדר הלימוד של אבא. באמצע העמוד היה 

ן קטן מלא אותיות עבריות גדולות יותר,  ומסביב טורים ארוכים של אותיות קטנטנות הנקראות אותיות רש"י; מלבֵּ

 הן סבבו את המלבן כמו ים אינסופי של אותיות.

ספר אחר של הרמב"ם, "מורה נבוכים", נמצא בין ספריו של אבא גם בתרגום גרמני. הייתי לא יותר מבת שמונה 

ו להיות בבית בשעות צהריים, היה לאבא או תשע, כשהיה עליי להקריא לאבא מספר זה. לפעמים, כשהזדמן ל

על ספת העור, וכיפתו הגדולה השחורה כיסתה  –מנהג "לישון" כעשר דקות. כך הוא שכב בחדרו כמו הרמב"ם 

את עיניו. בהתחלה ודאי טעיתי הרבה בשל המילים הקשות שלא היו מוכרות לי, אך אבא לא תיקן אותי אף פעם, 

צאתי מין טכניקת קריאה גם למשפטים סבוכים ביותר: עיניי עברו במהירות כאילו הוא באמת ישן. עד מהרה מ

בזק כמו ְמַרגלים על המילים הקשות, עוד לפני שהגיתי אותן. משחק זה ִשעשע אותי מאוד, ועזר לי לקרוא ללא 

 קושי.

. בפעם אחד הביטויים שזכרתי היה "סיבת המניע", לא רק כי הביטוי נעשה שגור בשל החזרות הרבות עליו

הראשונה בחיי עימת אותי ספר זה עם העובדה שלא כל האנשים בעולם מאמינים באלוהים ושעלינו להוכיח את 

קיומו במובן השכלי, כמעט פיסיקלי. עד אז, קיומו של אלוהים היה עבורי עובדה רגשית מרוממת ובטוחה. 

וחה שבזכותו יום אחד תתמלאנה בלילות, במיטתי מתחת לשמיכה, ניהלתי איתו שיחות ארוכות. הייתי בט

 Der Gott derבקשותיי המוחשיות ביותר. אך כאשר הקראתי לאבא מתוך הספר "אלוהי העברים הקדומים" )

alten Hebraeer שבו תּוארה מין דמות נוקמת ומפחידה, ולא עוד אלא שהיא נקראה בשם המפורש, הרגשתי ,)

 כים איתי.שזו בורות גסה. והייתי בטוחה שדודי הרמב"ם מס

 

 מפרנץ ד"ש

זמן לא רב אחר כך קראתי לאבא בדקות הספורות של "השינה" שלו, כשעיניו מכוסות בכיפתו, מתוך הספר 

"כוכב הגאולה" של פרנץ רוזנצוויג, שנפטר בגיל כה צעיר. כנראה שכולנו או רובנו היינו מקריאים לאבא, אך לא 

ים, רצה לשמור על הזכות הסודית שלו. בוודאי שעות קריאה דיברנו על זה. כל אחת ואחד מאיתנו, מתשעת הילד

 אלה קירבו אותנו אל שמות של הוגי דעות יהודים רבים. אבי ביטא זאת ישירות במכתב שנתגלה לא מכבר:

 76 הלרסטרסה 22.11.1936 המבורג,

 ביותר. מהנים שלהן פטפוטים-הדיבורים במיוחד. אותנו משמחות ילדינו בין הקטנות שלוש"…

 אז אמרה: היא בבית. היו הקטנות הבנות שלוש ורק מפרנקפורט רוזנצוויג גב' אצלנו ביקרה מזמן לא לדוגמא:

 עליו מספר אבא פרנץ? בשם נקרא בעלך האם ואמרה: רותי הגיבה זה ועל רוזנצוויג. מגב' ד"ש להורים תמסרו

 אני רוזנצוויג, פרנץ של מכתבים מלא רספ מצווה-לבר קיבל אחי כך. כל רבים מכתבים שכתב האיש זה הזמן, כל

 אותו! מכירה
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 …עליז" בצחוק ביתנו את ועזבה זה ילדותי תיאור על מאד עד שמחה רוזנצוויג שגב' נראה 

בשל הפענוח של מילים קשות קראתי בהתחלה יותר במין תחרות טכנית עם עצמי. אך עד מהרה התפתח בי 

מים אמי מצאה אותי בלילה קוראת במיטתי ואמרה: "עכשיו זה דחף קריאה, שאי אפשר היה לעצור בעדו. לפע

 מספיק", וכיבתה את האור.

אך אמא הייתה בעצמה קוראת נלהבת, למרות שבעצם לא היה לה אף פעם זמן לכך. על שולחנה הקטן היו 

ון: "מי מונחים תמיד ספרים שרצתה לקרוא בהם עד מאוחר בלילה ואף בבוקר במיטה. אלה היו רומנים עבים, כג

( של הנס פאלאדה או גם Wer einmal aus dem Blechnapf  frisstשזלל פעם מתוך צלחת של פח" )

((, ועוד ספרים Erdrosselung der Kirche in Russland"ראובני" של מקס ברוד וגם "חנק הכנסייה ברוסיה" 

 שאינני זוכרת את שמם או את מחבריהם.

 

 ומאן אמא

יחד איתנו או במקביל  –ראה גם את אותם ספרים שאנו, תשעת ילדיה, קראנו אותם הדבר המיוחד היה שאמי ק

ביניהם גם  –אלינו. כך היא הכירה את כל ספרי הילדים והנוער שלנו וידעה מה מעניין את כל אחד ואחת מאיתנו 

הקטנה בבובה, , על הילד שהפתיע את אחותו Kai aus der Kisteאת ספרי הילדות שאהבתי, כמו "קיי בארגז" ))

או יותר נכון בבובה שלי "בעלת עיניים הנפתחות והנסגרות"; "ההרפתקאות של הברון מינכהאוזן" 

(Muenchhausen(או "הנביא הקטן" לאדמונד פֶלג ,)Der kleine Prophet בתקופות מאוחרות יותר, ספרים ; )

של סטפן צווייג, "במשעול ההקרבה" ספרו  ( Sternstunde der Menschheitכגון: שעת הכוכב של האנושות,)

Opfergang( )Der   "לרודולף בינדינג, וגם "האדמה הטובהThe good Earth.של פירל באק )) 

(. מספר זה ציטטנו Die Buddenbrooksכולנו גם קראנו את ספרו של תומס מאן, משפחת בודנברוק ) 

גם את ספרו בן ארבעת הכרכים "יוסף  במקהלה בת תשעה קולות: "תהיי מאושרת, ילדתי הטובה". הכרנו

 .Dr(. אחרי שנים מצאתי בספר של תומס מאן, 'ד"ר פאוסטוס' )Zauberbergואחיו" ואת "הר הקסמים")

Faustus את התיאור של "הרבי השנון של קהילת ליבק", שכלל לא היה קשה לזהות אותו כסבא שלנו, הרב ,)

רים של מאן בסגנונו האירוני העיב כענן שחור קטע קטן ד"ר שלמה קרליבך. אבל על שמחתי ואהדתי לספ

הוא כתב שבסופו של דבר "הוצאתם של היהודים מתחום המשפט לא תהיה אסון". כל  1933מיומניו. בשנת 

 …פעם מאפילה אכזבה גדולה מעין זו על שמחת הקריאה

רוא בו זה פשוט "שיגעון", פעמים רבות סברה אמי שאחד הספרים שבחרנו בו היה קשה מדי בשבילנו, או שלק

אבל הורינו לעולם לא שמו לנו גבולות של צנזורה. אמי גם אהבה לתת ספרים במתנה. במיוחד בתקופת המבורג 

המאוחרת יותר. היא אהבה לקנות ספרים בחנות הקרובה אלינו, כעין "צומת ספרים", שם ביקרה לעתים 

 קרובות בעניין רב.

 

 פסוק סוף

ות בקריאה העברית ובניסיון לעבור אפילו את הרהיטות בקריאה הגרמנית, המצאתי לי כדי לסגל לעצמי רהיט

הודפסו בסידור בדרך   שיטה משלי: לקרוא בלחש את התפילות בארמית, בקפידה ובדיוק, למרות שקטעים אלה

 כלל באותיות קטנטנות ליד התפילות העיקריות; ומה גם שהארמית לא הייתה לי מובנת בכלל.
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גרמנית היו עבורי שני עולמות שונים לחלוטין. קראתי בהם במעורבות רבה, אבל בעוצמה שונה; כי עברית ו

לא רק מבפנים  –הקריאה בעברית הייתה מוגבלת למקורות העתיקים ולתנ"ך. רבים מספרים אלה היו דומים 

-ש באותו גוון חום( באלטונה כרכו את כל ספרי הקודMonezykאלא גם מבחוץ, כי בכריכיה של מר מוֶנציק )

צהוב. למרות זאת זיהיתי תמיד את ספר התנ"ך העברי האהוב שלי. זה היה ספר בראשית שהזכיר לי את ביתנו 

 בשל האחים הרבים בסיפורי יוסף. בין האמהות הרבות אהבתי את רחל, את אשתו של יעקב.

תיקה של אבא מאלטונה, נהג לבחון , בעלה של הגב' אילזה, המזכירה הוו  (Carl Floersheimקרל פלורסהיים) 

של פסוק כלשהו וציפה ממני שאמצא מהר את חלקו הראשון;  השני אותי לעתים בתנ"ך: הוא ציטט את חלקו

ואכן הצלחתי לעתים קרובות. האחים שלי לעגו לי קצת, והתנבאו שאקרא בתנ"ך אפילו בליל החתונה שלי. והיו 

ה הבכורה תהיה אומנת מחמירה, אסתר אמנית בעלת מעוף דמיוני, נבואות גם לגבי יתר האחים והאחיות: אוו

ים. יהודית הודיעה שברצונה לטפל בתינוקות; אבל -ויצחק יהיה וטרינר מפורסם, מומחה לעכברים לבנים ולחזירי

היה ברור יותר מכולם: היא תכבוש את במות העולם כרקדנית  –עתידה של אחותנו הצעירה ביותר, בייבי שרה 

 ותייסד את שושלת הבלרינות הראשונה בשבט הרבנים של קרליבך. ראשית

בזמן שהתענגתי בזיכרונותיי על הרמב"ם, על הורי היקרים ועל שלוש אחיותיי הקטנות, לא שיערתי עדיין 

 שלעולם לא אראה אותם יותר, אחרי השואה הגדולה שפקדה את משפחתי ואת עמנו.

 הראשי רבה הי"ד, קרליבך צבי יוסף ד"ר אביה, ע"ש יהודית להגות ןהמכו ראש היא גיליס-קרליבך מרים פרופ'

 אילן בר באוניברסיטת ואלטונה, המבורג של

 

 מקור ראשון', ח' בסיון תשע"א, 10.6.2011' ,'שבת' פורסם במוסף
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://musaf-shabbat.com/


5 
 

 איזה שינוי חברתי יכול אדם בודד לעשות
 

 

 

שבוע שורשים בגרמניה מעולם לא היה עמוס יותר ועכשיו אני נושם אויר טרי של ארץ ישראל. אמנם חם והביל 

ורוחות הרפאים נסתרות מהעין. אז כל  של העבר כאן הרבה יותר אבל לפחות פה לא מעופפים השדים

  .יות בראשי, אשתף בעוד מחשבה אחת אחרונה בנושא. ברשותכםהמראות והחוויות עדיין טר עוד

הדור הגרמני שלאחר מלחמת העולם השניה העמיד פס עבה ואטום כלפי העבר והמשיך בחייו. פעילות 

ההנצחה הלאומית של גרמניה כלפי העם היהודי החלה עשרות שנים מאוחר יותר, רק אחרי שהאנשים אזרחי 

  .דד "באמת" עם ההיסטוריה המשפחתית והאישית שלהם, ממרחק הזמן והשניםגרמניה יכלו להתחיל להתמו

 .כאן נכנסת שוב לתמונה סבתא שלי

אדומה מעל צלב קרס  J , בדרכון עליו מוטבעת1938היא עזבה את גרמניה בבוקרו של ליל הבדולח, בנובמבר 

מכונף ובתוספת "סרטיפיקט" בכתב יד האומר שלעולם לא תוכל לחזור לגרמניה. היא היתה נערה צעירה 

 .לא תדבר עוד גרמניתוהגיעה לכאן לגמרי לבדה. שמונה אחים והורים נשארו מאחור. היא החליטה שלעולם 

 .שנה 50פאסט פורוורד 

, וזה לא הפריע לה להפוך בסופו 47סבתא שלי נהייתה כבר ד"ר לחינוך בבר אילן )בגרות היא השלימה רק בגיל 

של דבר לפרופסור באקדמיה( והגרמנים שלחו לה בקשה להגיע לאוניברסיטה של המבורג, עיר הולדתה, לדיון 

הראשי של המבורג, אחרון רבני גרמניה ושנרצח עם רוב משפחתו אחרי שגורש  בזכרו של אביה, שהיה הרב

 .ליערות ריגה

 .היא התלבטה אבל החליטה להגיע

היא החליטה  65הגרמנית חזרה, המראות חזרו, והמעיין החל להתגבר. בגיל  .ואז, בבת אחת הסכר נפרץ

כרון חי של משפחתה דווקא שם. היא החלה להקדיש את חייה ליצירת שינוי בעיר הולדתה הגרמנית וליצור ז

לכתוב כאחוזת דיבוק מאמרים וספרים בגרמנית על משפחתה והקהילה והסביבה בה היא גדלה. והחלה לנסוע 

כדבר שבשגרה לגרמניה, ולארגן ימי עיון, כנסים, כיכרות עיר, לוחות זכרון, אירועים רשמיים, תוכניות חינוך 

 .כדי ליצור שינוי של הזכרון הקולקטיבי של המבורגהכל  -בבתי הספר, ועוד ועוד 

 ., ובשיא המרץ90שנים של עשייה, וכאמור, היא עכשיו בת  25מאז עברו 

  .שנים אפשר להתבונן במה שהתרחש במציאות כתוצאה מעבודתה 25אחרי 

לחלוק לה השבוע שוחחתי עם הרבה מאוד גרמנים, תושבים מקומיים בהמבורג וכולם כלל לא יהודים, שבאו 

כבוד, וששיקפו עבורי את המשמעות של עבודתה. אתה מתבונן מהצד ומתקשה להאמין. אישה קטנה שאיש 
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לא מכיר בארץ, והנה מחכים לה בשדה התעופה מעריצים ועיתונאי, מארגנים לה מסיבת יום הולדת עם יו"ר 

אנשים עומדים שתחתום להם הפרלמנט, כתבות בעיתון, הזמנה למושל )שהתנצל שלא יכל להגיע למסיבה(, 

 ?על ספר ובכל מקום יש סביבה באזז של סלבריטאים. הזוי. שאלתי אותם, למה באתם? מה העניין

 .אמרו לי: סבתא שלך גרמה לי להתחבר מחדש להיסטוריה שלי

אמרו לי: המשפחה של סבתא שלך גרה שני בתים מהבית שלי, ואיפה שעמד בית הכנסת של אבא שלה, 

הבדולח, היה כל השנים שאחרי המלחמה פשוט מגרש חניה, ועכשיו, בזכות פעולתה, זו כיכר  שנשרף בליל

  .זכרון

אמרו לי: אתה לא מבין שעבורנו היא מסמלת את היכולת לסלוח, לדבר, לתקשר ולהתמודד. עם עצמנו. עם 

  ם.העבר. איתכ

י חברתי של ממש. אני הולך היום ברחוב בו אמרו לי: היא רק אישה אחת, אבל עבורנו היא יצרה שינוי אישי ושינו

 ת.אני גר ומתייחס אליו עכשיו אחר

אמרו לי: אנו פועלים שממשלת גרמניה תזמין אותה רשמית לחזור ולגור בגרמניה אחרי שגירשה אותה ממנה. 

אנחנו מבינים שהיא לא תסכים, אבל העובדה שאנחנו לא מסוגלים לבקש את זה ממנה, מוכיחה שאנחנו 

  .רמנים עדיין מפחדים להודותהג

 

כנגד כל הסיכויים, ממרחק הזמן והגיאוגרפיה, בלי מימון ובלי כח, רק עם חיוך ואופטימיות ללא קץ, היא מפלסת 

לה דרך וקונה לה מעריצים בלשכות הבכירים המקומיים, בעיתונות, באקדמיה, ובקרב האנשים הפשוטים של 

י לא קראתי, כי הוא בגרמנית ואין תרגום(. שם היא הפכה לסמל, כאן הרחוב, שקנו וקראו את הספר שלה )שאנ

  .היא רק סבתא

 ו.היא מייצרת שינוי תודעתי ואמיתי כאן ועכשי

 

  .עמדתי ולמדתי על כוחו של הפרט ואמונתו

 .על היכולת ליצור ולהוביל שינוי חברתי

 .נחישות, התמדה, אמונה

 .והלוואי שאלמד גם אני

  6.2012ו, דעאל של , מאתמר קדמוני
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 נערים חוקרים את ילדי השואה
 

נוער חוקרים את עדויותיהם של מי שהיו ילדים -קרליבך הקימה מיזם בו בני-פרופ' גיליס
 בתקופת השואה

 

 

 צילום: נאור רהב ך. קרליב-פרופ מרים גיליס

 

ישבתי על ברכיו של אבא כל הלילה... החשיך, ואני שומעת את פעימות לבו... בבוקר עזב עם תיק גב קטן "

 9אחת אחת", כך סיפרה בעדותה רלי, שהיתה בת  –מעליו  ועם הכינור שלו. אמא פרמה את אצבעותיי

קרליבך, -כשנאלצה להיפרד מאביה בשואה. עדויות כמו אלה אוספת בשנים האחרונות פרופ' מרים גיליס

אילן, שהקימה פרויקט מיוחד לזכר -שם יוסף קרליבך באוניברסיטת בר-ראש המכון להגות יהודית על

נוער חוקרים עדויות של ילדים שנרצחו בשואה ושל כאלה שניצלו -נימשפחתה שנספתה בשואה: ילדים וב

  .מהתופת

 

קרליבך להרים את פרויקט חייה: חינוך ילדים בישראל לחקר ולתיעוד עדותם -לפני כשנתיים החלה פרופ' גיליס

קרליבך, שהגיעה לגבורות, היתה בתו של רב קהילה חשוב ומכובד בגרמניה. אביה, -של ילדים בשואה. גיליס

  .ל את חייההרב ד"ר יוסף צבי קרליבך, שלח אותה לישראל אחרי ליל הבדולח ובכך הצי

 

הוא עצמו בחר להישאר עם קהילתו בגרמניה, למרות שהיה באפשרותו לעזוב ולהציל גם את חייו. אביה, אמה, 

  ., נרצחו על ידי הצורר הנאצי13-15אלישבע חנה לבית פרויס, ושלוש מאחיותיה, רותי, נעמי ושרה שהיו בנות 

 

 nrg-לא תדבר יותר אל אף אחד", היא אמרה בראיון ל הפחד הגדול ביותר שלי הוא שאחרי כמה דורות, השואה"

קולם של הנספים והניצולים לא יישמע יותר. מי שחוו את השואה בהיותם ילדים היו גיבורים, ואסור " .מעריב

  ."שגבורתם תשכח

 



8 
 

 כלי מבחן מדעיים

קרליבך על המיזם שהקימה. "הילדים שחוקרים את -בהתרגשות ובתחושת שליחות עמוקה מספרת גיליס

בשואה לומדים היום על ילדים בני גילם, על ההתמודדות שלהם, על המחשבות שלהם, על תקוותיהם, הילדות 

הפחדים, האומץ והתושייה שלהם, ועל כאב הפרידה שחוו כשניתקו מההורים וממשפחתם", היא מספרת 

  .כשעיניה נוצצות

 

כשפרצה  0-9צולי שואה, שהיו בני עדויות של ני 600-קרליבך קרוב ל-במשך חודשים ארוכים אספה פרופ' גיליס

ושם' ומקיבוצים שונים", אמרה. "זה לא היה -מלחמת העולם השנייה. "הגעתי למגוון גדול מאד של עדויות מ'יד

פשוט להגיע לעדויות של ילדים, כיוון שהן לא ממוינות תחת קטגוריה זו. עברתי על כמות עצומה של עדויות, 

  ."ואילך 1930ובחרתי ילדים שנולדו משנת 

 

 ,"תיעוד וחינוך"

אילן, החל לפעול הלכה למעשה לפני מספר -הפרויקט הייחודי של המכון להגות יהודית באוניברסיטת בר

תלמידים בוחנים בכלים מדעיים את עדויותיהם של  400-חודשים במספר בתי ספר תיכוניים ברחבי הארץ. כ

  .ת לניצולי שואה מגרמניהילדים ששרדו את השואה. את המיזם מממנת ועדת התמיכו

 

קרליבך כלי מחקר מדעי חדש הנקרא "לוח התבחינים". -על מנת לבדוק את העדויות, הקימה פרופ' גיליס

"מדובר במעין טבלת קריטריונים מיוחדת, המותאמת לבחינת עדויות ישנות, במקרים בהם אין אפשרות לתשאל 

כבר נמסרה בעבר", הסבירה. "לוח התבחינים מתייחס את הנחקר קודם למתן עדותו, אלא להסתמך על עדות ש

  ."למשתנים היסטוריים, אישיים סוציאליים, דתיים ואחרים, ככלי עזר להבנת העדויות על כל פרטיהן

 

 מגלים היסטוריה

הלוח בנוי בין היתר משאלות ממוקדות עליהן צריכים להשיב הילדים החוקרים מתוך עדויות הניצולים. למשל, 

דים להשיב: כיצד נפרדו הניצולים מהוריהם? כיצד שרדו? במה עבדו? האם זכרו תאריכים? האם ציינו על התלמי

  ?מקומות? האם חשבו על העתיד? האם היו להם בקשות מיוחדות לעתידם

 

קרליבך בהתרגשות. "הם -התלמידים שמשתתפים בפרויקט מגלים למעשה את ההיסטוריה", מספרת גיליס"

ושם' וביקשו מידע -שים להרחיב את המחקר ביוזמתם. רבים מהם פנו בעצמם למוסדות 'ידמגלים סקרנות ומבק

על קרובי משפחתם. אחרים ביקשו להעמיק את הידע שלהם על חיי הקהילות היהודיות באירופה בשנים שקדמו 

  ."לפרוץ המלחמה

 

ר מצאנו שגם בקרב ילדים שעברו קרליבך סיפרה כי כל זוג ילדים חוקר עדות של ניצול אחד. "מתוך המחק-גיליס

כביכול דברים דומים, כל אחד מהם חווה שואה אחרת", היא פירטה. "כל אחד הוא סיפור מיוחד במינו. מצאנו 

שחלק גדול מהילדים חשב על העתיד וביקש להגיע לארץ ישראל. את המשאלה הזו ניסחתי כך: לפתרון הסופי 

  ."יינו ישראלה -יש רק תשובה אחת, והוא הפתרון הנצחי 

קרליבך לזכר הוריה, יוסף צבי קרליבך ואלישבע חנה לבית פרויס, -את פרויקט ההנצחה מקדישה פרופ' גיליס

 .ושרה, שנרצחו בשואהולזכר שלוש אחיותיה, רותי, נעמי 

 16.4.2007 ,מעריב  nrg \  ןעם ברקנ


