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 מבוא

 

 / זלכה מוריס אייכה?

 בראשית ברא אלוהים

 את השמים ואת הארץ

 עצים תמירים

 צבעי שלכת

 ציוץ ציפורים

 ואת אדם 

 ואדם בחר לשפוך את הדם 

 המדביק עולל לאמו

 המחניק סב לנכדתו

 בתוך בור השחור

 והאדם ברא את התוהו ובהו

ואת החושך המרחף על פני 

 התהום

 

וסברת, בלתי נתפשת. בניגוד ליכולת להסביר את השואה היא בלתי מ

"ליל הבדולח", את עליית היטלר לשילטון, את חוקי הגזע, את השואה 

כסמל( אי אפשר להסביר. ניתן לתאר אך לא  -)ואושוויץ, טריבלינקה 

 ניתן להסביר.

 

בעבודה זו אנסה להציג דמות של רב)ה( שכמעט ואינה מוכרת ונעדרת 

 העברית(.  )מן המחקר והספרות

הצגת הדמות תוך התייחסות לקורות חייה )בתחום המקצועי( בהדגשים 

 על מהויות המכשולים מחד ועשייתה מאידך. 

(. היא האישה 2091-2011רגינה יונאס הינה דמות דתית אורתודוכסית )

 הראשונה שהוסמכה לרבנות בהיסטוריה היהודית.

 דמותה וחשיבותה נשכחו או הושכחו...

 

ל רוב הגברים והנשים היהודים באירופה לפני המלחמה התנהלו חייהם ש

לפי דגמים מיגדריים מסורתיים, החברה היהודית המסורתית היתה 

 ביסודה חברה פטריאכלית. האידיאל הנורמטיבי בחברה הדתית היה 
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שהגבר מקדיש את עצמו לתורה ואילו האישה דואגת למשפחה ולפרנסה. 

ת שינוי", שכן הן נחשפו למודרניזציה, כפי מתוך כך, נשים היו "סוכנו

שבאה לידי ביטוי בספרות הפולנית והרוסית )האסורה על הגברים: להם 

 יועדה הספרות העברית(. 

 

בחברה החילונית הגברים הנשואים היו אחראים לקיומן הכלכלי של 

משפחותיהם, בעוד שהנשים, אפילו אם רכשו מקצוע, או עזרו בעסק 

חראיות על ניהול משק הבית ועל הטיפול והדאגה המשפחתי, היו א

 לילדים. 

אידיאל זה מעוגן במעמד הנשים עוד בתקופת המקרא, ביטוי לכך ניתן 

 לראות בשיר

 

 אשת לוט / אנדה עמיר פינקרפלד 

 .62"ותבט אשתו מאחוריו ותהי נציב מלח" בראשית, י"ט,                

 תקראני, –צוערה! צוערה! 

 יט,אחריך לא תב

 לשמאל, לימין לא תשעה;

 צוערה!

 

 קולך מה אכזר בבטחון הבאות

 נוראה השלוה בעיניך.

 לך כל שביל יישר, 

 כל משעול ישטח לרגליך,

 יקרא ויעודדך;

 צעד בי ובטח.

 

 מה מאוד אושרת,

 איש ישר ותם,

 בקראך; צוערה.

 

  –אך אני 

 אני לא אוכל;

 אל נא, אל תקראני,

 -אל בי תאיץ, אישי 

 הן כל דמי נתונים לו, לשחלף,

 לו קרבי, לו מעי חמרמרו.

 תמול אנוכי,-שכורת

 בכל הלם דמי שמור רחשו,



 מנהיגה עלומה... מגיעה לתודעה... 
 רגינה יונאס, הרבה 

 3 

 

 

 אתה כל חייך, עברו, מקרבך מחית

 ללא אבחנה.

 באור המחר טבלת,

 בו תטהר.

 בהירים וברים השבילים לפניך,

 , הצולח.ירוחו לקראתך

 

 

 

 שמורים רנניו, עצבוניו,  

 בי, בי יפעמו.  

 רויתים,כולי   

 ומותם בי עוד אין, לא נוגע בם.  

 ואיכה אמחם מלבי?  

 

 

 איכה אברח מרחשיהם

 הם עמדי יצעדו,

 באלף זרועות ידביקוני;

 שובי!            

 -לנו את             

 -בנו את             

 שובי!            

 

 -ואיכה לא אביט אחרי 

  ולו גם עם סדום אספה?

 

 ני,ערפל כבד רבוד לפ

 יכס ראשי ההרים,

 מפלשי בקעות יחפה,

 כל שביל לרגלי יסלף,

 יכהה. מבט עיני,

 ולא אראה עוד מאומה

 מבלעדי הדמויות,

 

 

 -יפת לפני הדרך   

 כה יישר לקראתך,  

 אישי התם.  

 שובי!              

 -לנו את               

 -בנו את               

 שובי!              

 

 הבט אביט אחרי;  

 לו גם עם סדום אספה,  

 לו גם אדע ידע;  

 פה אחדל.  

 סלע אקפא פה,-כאבן  

 לרגלי סדום האובדת.  

 

 אעמוד כאבן תחתי,  

 תמולי,-לעד אצפה אשורי  

 אבדני.-אצפה אבדנם  
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 מבלעדי החיים,

 אחרי נטשתים,

 בם בגוד צויתני.

 

בין לוט,  שירה של אנדה עמיר פינקרפלד מעלה את ההבדל המהותי

הגבר ההולך קדימה כשהמטרה נר לרגליו, האיש המוחק את עברו 

זוגו המביטה לאחור -בכוחה של אמונה ובכוחו של עתיד... לעומת בת

ונצמדת אל הזיכרונות, אל ניחוחות הבית, אל קולותיו של העבר 

 הנטוש... מבטה הוא מבט של עצב וחמלה.

 

רצות מזרח אירופה לעומת ניתן למצוא יחסי מגדר שונים בפולין ובא

ארצות מערב אירופה: נשים במערב אירופה היו שותפות פעילות יותר 

בקיום הכלכלי של המשפחה, בעוד נשים במזרח אירופה היו בעלות 

 תפקידים נשיים )סטריאוטיפיים(. 

ברם, משהחל רצח היהודים התייחסו הנאצים בשוויוניות כלפי הנשים 

... )למרות שגם בהשמדה "תהליך" ההשמדה והגברים ובתנאי שהם יהודים

במשלוחים שהגיעו לאושוויץ הופרדו הנשים  -לא היה זהה לחלוטין 

מהגברים, ואנשים ונשים צעירים בעלי כושר עבודה הופרדו ממבוגרים 

וזקנים, ומאלו שלא נראו יעילים דיים לעבודה. אמהות נותרו עם 

 להשמדה.( ילדיהן הצעירים ונשלחו באופן מידי, כמעט,  

חרף השוויוניות הר"מ יש לתת את הדעת להבדלים שבהתייחסות 

והיהודיות: מירי פלסטינר גרסה -ובדרישות היומיומיות כלפי היהודים

"לאורך התחנות השונות בדרך לקראת ההשמדה... חווה כל מגדר את 

 המסע בדרכו שלו";

 בודה. . מדיניות המאסרים והגירוש למחנות הריכוז ולמחנות הע2    

 . גברים יהודים נחשפו יותר למעצר שרירותי )ולמכות( מאשר נשים 1    

 יהודיות.       
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 . הוצאה להורג היתה סכנה מידית לגברים )בהשוואה לנשים(. 3    

 . הגרמנים הטילו על הגברים את תפקידי המנהיגות בקהילה ובגטו 1    

 גברים. גיזי -רכב מחברים)לדוגמא, היודנראט רובו ככולו היה מו       

 פליישמן, חברת קבוצת עבודה בסלובקיה בולטת בתפקידה בשל        

 כך שתפקדה כמנהיגה בקהילה יהודית(.       

 חרושת גרמניים, שם שלמו הגרמנים עבור עבודת היהודים, -. בבתי5   

 משכר  3/1 –- 1/3היו הפרשי שכר ניכרים )לרוב שילמו לנשים בין       

 הגברים ]עבור ביצוע עבודה זהה[(.      

 -. אונס נשים היה מעשה שכיח, חרף האיסור החמור על קיום יחסי6*  

 ארי. -מין בין יהודי      

 

בתקופה בה היהדות מסוכנת לפרט ולחברה, בתקופה בה הפרט נזקק 

 ה"כתף" פעלה רגינה יונאס. -המנהיג-לדמות הרועה

ה שהוסמכה לרבנות בהיסטוריה הראשונ הרגינה יונאס היתה האיש

 היהודית.

 מהזרם האורתודוכסי. הרגינה היתה רב

הרושם כאילו האורתודוכסיה היא אשר שומרת על היהדות  -הארה 

מוטעה בעיקרו. לפני האמנציפציה ולהשכלה לא היתה  -"האמיתית" 

יהדות אורתודוכסית. היהדות האורתודוכסית היא אחת התגובות 

 . להשכלה ולמודרנה

למרות שניתן לזהות ניצנים "רפורמים" בגישתה הבסיסית רגינה יונאס 

פי זרם זה הוסמכה -כך הגדירה עצמה ועל -היתה אורתודוכסית 

: יחד עם זאת ברצוני להסביר מדוע ניתן לזהות "ניצנים ה)לבסוף( כרב

 רפורמים" בפועלה.

היהדות המתקדמת ממשיכה את דרכם של נביאי ישראל ושל חכמי 

 פה: את דרכם וחזונם של נביאי ישראל, הולכת בדרך -התורה שבעל
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בדגש על היחסים  -הצדק והמוסר, החסד והרחמים, האמונה והמשפט 

 בין אדם לחברו. 

בניגוד ליהדות האורתודוכסית, שוללת היהדות המתקדמת אמונות, 

 דעות ומצוות הנוגדות את מצפונו או הכרתו של יהודי בן זמננו.

השינוי והתאמת ההלכה לחיים גלום ביהדות מראשיתה, כמאמר  עיקרון

המסורת וההלכה  -חז"ל "וחי בהם, ולא שימות בהם" )בבלי, יומא פה( 

 פיהן. -נועדו כדי שנוכל לחיות על

אם כך, היהדות המתקדמת גורסת כי היהדות כדת וכתרבות התפתחה 

ם בחברה במרוצת הדורות, והשכילה להשתנות עם הזמן לאור שינויי

 ובהבנת עולמנו. 

 

 נשים ומנהיגות במקרא

במקרא ניתן לראות בשוויון בין המינים, ההבדלים והשליטה הם פרי 

 פרשנות 

)בדרך כלל גברית( המנסה לקבוע ולקבע את עליונות האיש על האישה 

 ואת שליטת האיש באישה.

 

 סיפור הבריאה מתואר יותר מפעם אחת...

 ; בתיאור הבריאה ובתיאור שמותיו של האל. ניתן לראות הבדלים בתיאור

הסיפור הראשון )בפרק א( תאר את תבנית הבריאה ואת התכלית 

העולם הפיזיקלי, הנראה לעין. הבריאה מוצגת בסדר עולה, מהכלל אל 

 בריאת האדם.  -הפר, מהאור והשמים אל הצומח והחי, השיא 

שני מינים, היותו בר הוויתו תכליתו, קיומו ב -הסיפור השני עניינו באדם 

 דעת והצפוי לו במהלך חייו.

"ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו... ויברא אלוהים את האדם 

בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם ויברך אותם 

 .16-12בראשית, א, פס'                                    אלוהים..."
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ביום ברוא אלוהים אדם בדמות אלוהים עשה "זה ספר תולדות אדם, 

 אותו, זכר ונקבה בראם ויברך אותם ויקרא שמם אדם ביום הבראם."

 .2-1בראשית, ה, פס'                                   

", כפי שכל מיני הדגים נקראים "דגה" אדםהזכר והנקבה מוגדרים כ"

תייחסות וכל מיני העופות נקראים "עוף השמים" וזאת ללא ה

 לזכר/לנקבה בשיום שונה.

האישה, כמו האיש, נבראה "בצלם אלוהים" והיא שותפה לאיש במעמד 

מיוחד זה של "האדם". השוויוניות בין האיש והאישה, אין פירושה 

שמתבטל ההבדל ביניהם. השוויון נובע ממהות בריאתם יחד עם זאת 

, אין הוא הזכר הוא זכר והנקבה היא נקבה: ההבדל הוא נתון טבעי

 מבטא עדיפות או היררכיה.

הברכה בה מבורך האדם מיועד לאיש ולאישה כאחד "פרו ורבו ומלאו 

 את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרומשת על 

 הארץ".

 

אור ההתנהגות הראשון בספר בראשית מציג את האישה כאסרטיבית ית

את האישה כחכמה עוד בטרם והגבר כחלש. יתרה על כך, ניתן לראות 

אכלה מעץ הדעת. היא אכלה מהפרי משום שהבחינה בסגולותיו ונהנתה 

 מטעמו, ואילו הגבר אכל מפני שהאכילו אותו...

בעקבות האכילה האסורה תוארה הענישה. עונשיה של האישה הם הקשים 

 ביותר בפרט העונש הכרוך בשעבוד "ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך".

לוי באישה, זקוק לה, היא מקור חיותו, ולכן הוא מעוניין לשלוט הזכר ת

בה, כדי שיוכל לדבוק בה "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק 

. הוא יכול לעשות זאת אך ורק 11באשתו והיו לבשר אחד". בראשית ב, 

 בשל כוחו הפיזי. 

 כוחו הפיזי השפיע על חלוקת התפקידים במשפחה ובחברה... 
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עיון הגבר כמשעבד הוא בסיס לאידיאולוגיות, להתרים ולאיסורים ר

 ולבעלות.

בכדי לשמור ולשמר על הבעלות במשך שנים רבות )מידי( שמרו על 

האישה בביתה ללא אפשרות והזדמנויות להתפתח כאדם בעל אוטונומיה 

מחשבתית. "כל כבודה בת מלך פנימה"; "כל המלמד את בתו תורה, 

 ות".כאילו לימדה תפל

 

על ציר הזמן ההיסטורי ניתן לראות את הניסיון לשמור על האישה 

בבעלות הגבר ניסיון זה הוא נחלת רוב התרבויות לרבות; היהדות, 

 הנצרות והאיסלם. 

נחמה ניתן לראות בדברי הנביא הושע "והיה ביום ההוא נאום ה' תקראי 

פיה ולא אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. והסירותי את שמות הבעלים מ

יזכרו עוד בשמם... וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ... וארשתיך לי 

לעולם, וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, וארשתיך לי 

 .22-11באמונה."   הושע, ג, 

                   

 אור מנהיגים במקרא הוא תמציתי, יתרה על כך תאור המנהיגות.ית

כי הנשים המוצגות באופן גלוי  הסתכלות מעמיקה במקרא מגלה

מוצגות כ"אשת..." כ"עזר כנגדו", ללא תאור השפעתן ותרומתן לסביבה 

 האנושית.

 ניתן לחוש ברמזים המרמזים על השפעתן.
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זהות יהודית ויהדות כזהות... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שמים
מקור הכינוי משמו של 

 שם, בן נוח. 
)בני נוח אבות 

 האנושות;
 שם אבי בני אסיה:

 חם אבי בני אפריקה;
 יפת אבי בני אירופה.(

 19-בסוף המאה ה
יוחס ליהודים המוצא 
השמי והכינוי 'שמים' 

פי תורות גזעניות -על
גזע המייחסות עליונות ל

הארי, גזע המוצא של 
רוב עצי אירופה. תורות 

אלה התפתחו באותן 
באירופה, במיוחד  שנים

פי תפישתן -בגרמניה. על
בני הגזעים הלא אריים, 
ובמיוחד היהודים הם 
 נחותים מבחינה גזעית.

תפישה זו היתה כר 
 לשנאת היהודית.

 עברים
עבר העניק את שמו 

לעברים. הוא היה אחד 
, מצאצאיו של שם

ומאבות אבותיו של 
אברהם העברי. הכינוי 
מכוון לעמים שמוצאם 

מעברו המזרחי של נהר 
הפרת והגרו לעברו 
המערבי של הנהר, 

במיוחד לרצועת החוף 
המזרחי של הים 

 התיכון. 
אומץ  19-במאה ה

השם 'עברים' ככינוי 
כולל ליהודים, במיוחד 

במזרח אירופה, בפי 
חכמי ההשכלה 

נוי וסופריה, משום שלכי
'יהודים' היתה קונוטציה 

 שלילית. 

 

 יהודים
הכינוי התייחס, בעיקר 

 לבני שבט יהודה.
מימי הבית השני זוהה 

ידי -עמנו כיהודי )על
ידי עמים -העם ועל
 אחרים(.

'יהודי' הפך לשם גנאי 

=מילה Jewבאירופה. 
נרדפת למלווה בריבית 

קצוצה או סוחר 
 ממולח.

כשהחלו היהודים להיות 
ילה בה חיו, חלק מהקה

 בשלהי המאה
, קיבל השם 18-ה

'יהודי' קונוטציה 
לגלותיות ולנחשלות 
תרבותית. היהודים 
העדיפו לראות את 

עצמם 'בני דת משה' 
 או 'עברים'.

 היהודים חזרו להשתמש

בכינוי 'יהודי' לאחר 
 השואה.

 ישראלים

שם 'ישראל' כשמה הכינוי הרווח ביותר במקרא ובכתבים מאוחרים, עד היום. בימינו אומץ ה
 . 1948-הרשמי של המדינה שנוסדה ב
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קיום מצוות  "יהודים שבכל דור ודור בחרו להיות יהודים, אם בדרך של

ואם בדרכים אחרות. עם ישראל קיים זה אלפי שנים מכוח מיליוני 

החלטות אישיות שהחליטו מיליוני יהודים בעשרות דורות, יהודים אשר 

 בחרו לקיים את זהותם." כך גורס עמוס עוז.

 בתקופת ימי הבינייםיהדות היא דת שונה בהשוואה לדתות אחרות 

ה דת של עם אחד, קרי, מהות והזמן החדש משום שהיהדות הית

המורכבת מאמונה ומאורח חיים דתי. יתרה על כך מההגדרה העצמית 

של היהודים כעם. במשך מאות שנים לא היתה אפשרות אחרת להיות 

יהודי, פרט למצב בו אדם יהודי קיבל על עצמו את אורחות החיים 

וכם היהודיים. העמים שבתוכם חיו היהודים לא קיבלו את היהודים לת

אלא רק לאחר שהמירו את דתם )יהודים, כפרטים וכקהילות העדיפו 

 חל שינוי.  בסוף המאה השמונה עשרהלעיתים להתבדל(. 

עם קבלת האמנציפציה במרכז אירופה, יהודים רבים רצו לאמץ לעצמם 

זהות של העם בארצו הם יושבים. תפישת היהדות היתה דת ככל הדתות. 

קמו ביהדות תנועות שהדגישו  ע עשרהבסוף המאה התשלעומת זאת, 

את הצד הלאומי שבקיום היהודי. תפישת היהדות כדת היתה גורם משני, 

 היסטורי.

כזהות היהדות נתפשת, אם כן, באופנים שונים; יש התופשים את היהדות 

בלבד ואת השייכות הלאומית הם רואים במדינות אחרות.  יהודית דתית

ואינם רואים את  ושגים לאומייםפי מ-היהדות עליש התופשים את 

עצמם קשורים לדת היהודית. יש התופשים את יהדותם באמצעות הקשר 

הבנת קיומו במסגרות קהילתיות שבין הדת היהודית לעם היהודי תוך 

. מיעוט ביהדות )האורתודוכסים( תופשים בתוך האומה בה הם יושבים

 . כאחדות הדת והעםאת היהדות 
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פי ההלכה. -אם נולד לאם יהודייה או שהתגייר על אדם מוכר כיהודי

למעשה, יהודי היה מי שהשתייך לקהילה יהודית מוגדרת וקיבל על עצמו 

את מרותה של ההנהגה היהודית, הקהילתית והדתית. תפישה זו היתה 

 מקובלת מאות שנים.

 

נולדה רגינה, אחות לאברהם המבוגר ממנה  2091באוגוסט  3-ב

 בשנתיים. 

אורתודוכסים ברובע עני מאוד. בעקבות מות -חיה חיים דתיים המשפחה

האב עברה המשפחה לגור בדירה אחרת, קטנה יותר, בשולי הרובע. האם 

המשיכה להקפיד שהילדים ישמרו על החיים האורתודוכסים והם התפללו 

 בבית הכנסת 

לא רחוק  -האורתודוכסי מחוץ לרובע העני )"בברלין האחרת"

 ידי הרב מקס וייל. -שנוהל עלמאלכסנדרפלאץ( 

הרב וייל נחשב כפורץ דרך היות והוא קידם את חינוך הנשים והנהיג 

מצווה )אם כי ללא עלייה לתורה(. הרב וייל שימש -בבית הכנסת בת

לרגינה אב רוחני, היא העריכה את אשיותו והוא קרב אותה ולימד אותה 

 באופן פרטי הלכה.

 

נות סיפרה שהיא מתכוונת להיות הספר לב-כשהתחילה ללמוד בבית

 רב)ה(.

 .2011רגינה החלה את לימודיה במכללה בשנת 

 -במכון  2039את לימודיה סיימה בברלין בשנת 

Hochschule fur die Wissenschaft des Judentums   המכללה ללימודים(

 יהודיים(.

נשים )שלמדו לתואר "מורה אקדמי לדת(  16יחד עם רגינה למדו עוד 

 תלמידים. 255 מתוך
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עמדה רגינה בכל החובות האקדמיים היא כתבה עבודת  2039ביולי 

 האם אישה יכולה להיות רבה?מחקר, בזכותה הוסמכה כרב)ה(, בנושא 

עמודים חקרה באופן מעמיק תוך ניתוח פרקי תורה,  22במאמר בן 

משנה, תלמוד, שולחן ערוך ועוד. היא הציגה ניתוחים של דמויות 

כברוריה, יאלטה, אלכסנדרה סלומה המלכה החשמונאית:  תלמודיות

ובתקופות מאוחרות יותר מביאה את סיפורן של הנשים מסביבתו של 

רש"י, בנותיו ונכדותיו, שהיו מעורבות באופן פעיל בפרשנות להלכה 

 )והיתה להן השפעה על רש"י בעת כתיבת עבודותיו(.

דופן, בהיסטוריה במאמרה היא תארה את עשייתן של נשים, יוצאות 

 היהודית 

שעסקו בפונקציות רבניות בכך שפסקו בנושאים מסוימים באופן הילכתי 

 ידי רבנים בתקופות מאוחרות יותר.-פונקציות אלו הוכרו על -

 

מסקנתה, בעקבות מחקרה, שורשי המכשולים להסמכת האישה 

 בסטריאוטיפים בעולם העתיק: זאת ניתן לשנות היות ובהלכה אין איסור

 לכך.

רגינה האמינה שתהיה אמנציפציה לנשים ורצתה לפרוץ דרך להנהגת 

 נשים.

 

רגינה, שחונכה לצניעות בכלל ולצניעות האישה בפרט, בדקה ובחנה את 

 הצניעות בעבודתה.

רגינה חיה בהתאם לחוקי ההלכה הקפדניים והנוקשים. לדידה, השגת 

ים היהודים )יהדות שוויון לאישה יהודייה באמצעות ליברליזציה של החוק

רפורמית( אינה באה בחשבון. היא ביקשה להוכיח כי ההלכה מאפשרת 

 .הלאישה להיות רב

רגינה הוכיחה כי השאלה האם לאישה מותר ללבוש טלית נשאלה 

 והועלתה כבר בימי הביניים, כשברונית של מיינץ עוררה סערה רבה 
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טען כי לברונית כשהתעטפה בטלית וכאשר נשאלה הרבה לפשר המעשה נ

 מותר לעשות כך.

בעבודתה מציינת רגינה מספר אזכורים "אנטי גבריים" אשר מתארים 

 את חולשותיהם של הרבנים.

בנוסף הציגה את ההבחנות בין חוקי הלכה לבין דעותיהם ועמדותיהם 

של רבנים אינדבידואלים. מבחינתה הפקטור העיקרי, המהות העיקרית, 

ר כלשהו על אישה להיות רב)ה(, אלא על אינה העובדה שקיים איסו

 הסיבות לאיסור.

 - "האם לאישה מותר ללמד?"דוגמא לעיסוקה של רגינה בסוגיה זו 

באופן מסורתי תפקידו הבסיסי של הרב הוא ללמד. התלמוד אוסר 

באופן חד משמעי על נשים ללמד. הצידוק של התלמוד לאיסור זה אינו 

דיין, אלא מהעובדה שאישה שתחזיק  נעוץ בעובדה כי נשים אינן חכמות

בעמדה כזו או בתפקיד המצריך הופעה פומבית תפגע בחוקי הצניעות. 

הספר ובמקרה המורה תהייה עם -)אם למשל, אב יאסוף את בנו מבית

 האב לבד בחדר עלול להיות מצב מביך...( 

בתקופות מוקדמות חל איסור על  -דוגמא נוספת )בהקשר לצניעות( 

ק במסחר לרבות מכירת סחורות בשוק: אך מביאה עמדה הנשים לעסו

של רב הגורס כי איסור זה היה נכון לתקופות כלכליות מסוימות בהן 

פי התלמוד אסור לנשים -היה נדיר לראות נשים העוסקות במסחר. על

לעסוק במסחר או להיות נוכחות בשווקים. התשלום העובר מיד ליד 

 מביכים. עלול לפגוע בצניעות וליצור מצבים

אך רב אחד ציין כי הזמנים של שגשוג אשר "שמרו על הנשים בבית" 

כך -חלפו מן העולם. הוא טען כי מראה של אישה בשוק הוא כבר לא כל

נדיר כפי שהיה בתקופת התלמוד, לכן לנשים מותר לעבוד. רגינה 

השתמשה בטיעון זה בכדי לבסס את עמדתה בנוגע לסוגיה האם לנשים 

 מותר ללמד.
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רגינה ציפתה כי הנשים עצמן יחוללו תמורה בחוקי ההלכה הקשורים 

לצניעות ולמוסר נשי: היא ציפתה שהנשים בעצמן יחדשו ערכים יהודיים 

 כגון ענווה וצניעות כתגובה לחוסר המוסריות המודרנית. 

אסור להיות נשואה ועליה להישאר כל חייה  הלדעתה, על אישה רב

רק האישה עצמה יכולה וצריכה לבחור בין חיים  רווקה. היא האמינה כי

פי הכישורים של -המוקדשים לנישואין ולמשפחה לבין חיים המוכתבים על

האישה ובחירת מקצוע התואם את הכישורים. לדידה, נשים מתאימות 

משום שתכונות האופי האופייניות לנשים כמו חמלה,  הלתפקד כרב

וער ולילדים הן תכונות הכרחיות סימפטיה, סוציאליות, גישה אוהדת לנ

. היא אף הקצינה וטענה כי ישנה נחיצות תרבותית הלביצוע תפקיד הרב

 .הוערכית לאישה אשר תתפקד כרב
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שנאת  בימי בית שני
ישראל התבססה על 

התנגדותם של היהודים 
לפולחנים הפגאניים 
 ולעבודת האלילים.

 כוכבא-אחרי מרד בר
וס גזר הקיסר אדריאנ

 גזרות שנועדו לפורר

את כוחם של היהודים 
 באימפריה. 

, במאה הרביעית
כשהנצרות היתה הדת 
הרשמית של האימפריה 
הרומית, שנאת ישראל 

התבססה על המאבק בין 
היהדות האמיתית 

)המאבק בין היהודים 
 והנוצרים(. 

גבלו הו בימי הביניים
המלאכות שיהודים היו 

רשאים לעסוק בהן, מקומות 
מגוריהם, הרכוש שמותר 
להם להחזיק בו, הלבוש 
 שהותר להם ללבוש וכו'. 

 

שנאת  במאה השתים עשרה
ישראל התבססה על שקרים 

ועלילות שנרקמו סביב היהודים. 
 )עלילות דם( 

מצבם של היהודים  בשלהי ימי הביניים
באירופה הורע לרבות בניית שכונות 

נפרדות מוקפות חומר, 'גטאות' )השם 'גטו' 
מתייחס לבתי יציקה בוונציה, שבקרבתם 

שכונת מגורים יהודית,  1512-נוסדה ב
 שהיתה הגטו הראשון(. 

תבססה על הדת והפולחן שנאת ישראל ה
 תוך שאיפה שהיהודים ימירו את דתם.

   * ההסתה נגד היהודים שמשה

 את השלטונות להסחת דעת    
 מהמצוקות הכלכליות. ההמונים  

בסוף המאה השמונה עשרה 
במזרח  19-ובראשית המאה ה

אירופה לא בוטלו החוקים המפלים 
את היהודים. בעידוד השלטונות 

 אף נמשכו הרדיפות הדתיות.
 * השלטונות עודדו את הרדיפות

 דעת משום שאלו הסיחו את  
 ידי  -ם עלההמונים המדוכאי  
 נתפשו  שלטון הצאר. )היהודים  
 כעשירים ונצלנים, אויבי   
 המשטר, מסיתים ומחוללי   
 מהומות(.  

התפתחה במרכז אירופה תיאוריה  באמצע המאה התשע עשרה
 גזענית, לפיה היהודים, בני הגזע השמי, נחותים מבני הגזע הארי.

דים, המנוונים מבחינה גזעית, פי תיאוריה זו שילובם של היהו-על
תביא לניוון חברתי ותרבותי של העם והמדינה בה חיים 

 היהודים.
בנוסף יוחסה ליהודים התקווה להשתלט על הכלכלה העולמית 

 )'הפרוטוקולים של זקני ציון'(.
 שיאה של התיאוריה ברצח של שישה מיליון יהודים. 
 ות.שנאת ישראל התבססה על מצוקות חברתיות וכלכלי
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הנאצית נשענה על האנטישמיות של  המנקודת מבט הנאצים, האידיאולוגי

. באנטישמיות זו יש משקל רב לפחדים 20-של המאה ה המחצית השנייה

שמקורם במודרנה. ריכארד ואגנר, אויגן דירינג, אוטו גליגאו, גיאורג 

פון שינרר הינם מעמודי התווך של המחשבה האנטישמית הרואים ביהדות 

מושג מעורפל הכולל שאיפה לשלטון עולם, ניצול קפיטליסטי, שיתוף 

ם. לכן הללו טוענים כי "מבחינת הדת, מכבר קומוניסטי וקוסמופוליטיז

היהודים לנו אויבים הראויים לשנאה. בעיית היהודים עשויה להתקיים 

 אפילו יפנו כל היהודים עורף לדתם וייסחפו לאחת 

הכנסיות השוררות אצלנו, ואפילו תבטלנה הדתות לחלוטין." מכאן ניתן 

 תגלמות הרשע. לחוש את תחושת הסלידה, היהדות היתה, בעיניהם, ה

היטלר תיאר את "היהדות בהכרח כגזע, ולא כעדה דתית, שיסודותיה 

ידי ביטול הייחוד הדומיננטי -ומטרתה סיפוק תאוות הכסף והשלטון על

 של האישיות".

אלפרד רוזנברג גרס "שנאה עיוורת, יצר נקמה חסר מעצורים ורגשי בוז 

 'הדת היהודית'".אלה הם עיקרי התוכן של  -יהודי -כלפי כל דבר לא

מקור ללעג בקריקטורות  –-דמותו, מראהו החיצוני של היהודי 

אנטישמיות. לרוב תוארו היהודים כמזוקנים, חובשי כיפה לעיתים תוארו 

גם פאותיהם. ברם, תיאור זה היה מוכר במזרח אירופה אך לא היה 

מוכר בחיי היומיום בגרמניה. עדות לכך ניתן למצוא בתיאור כניסת 

פי עדותו של עיתונאי יהודי "החיילים הצעירים, -מנים לורשה עלהגר

שבביתם לא ראו מעולם יהודים כאלה, הריעו מרוב שמחה. הנה הם 

לפניהם, השונאים של גרמניה, של האנושות! עתה יבואו חשבון עימהם 

בעד כל הצרות של חוזה ורסאי, בעד גרמניה שנשארה ללא לבנסראום 

 י שנלמד בבית הספר הנאצי.)מרחב מחיה( בדיוק כשפ

הנאצים השתמשו בחוקי הדת הדתיים )היהודיים( בכדי להוציא את 

בסיס לגיטימי לשנאה,  -–היהודים מן הכלל /ולהדגיש את אכזריותם 

 :להלן דוגמאות
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 ארצי )איסור לקנות בחנויות -נערך החרם הכלל 2033באפריל  2-* ב

 חרם נערך ביום שבת ומהות היהודים או להזדקק לשרותי היהודים(, ה  

 דתית. היה רצון לפגוע באחד מסמלי היהדות  -אנטי -האיסור   

 הבולטים והמוחצנים.  

 חיים נחקק בכדי למנוע את השחיטה הכשרה -* חוק למניעת צער בעלי

 כך, להדגיש את אכזריות היהודים(.)ומתוך   

 

את האמונה הרב קרליץ, ה'חזון איש', גרס "אסור לאדם מישראל לאבד 

התמימה שהבורא יתברך מנהיג כל הימים את עולמו בצדק ובמשפט, 

ואבהיר לך את הדבר במשל מהחיים; מי שאינו מבין דבר במלאכת 

חושב  -התפירה, ורואה את החייט כשהוא גוזר וקורע את האריג שלפניו 

בוודאי בלבו, שאותו חייט משחית ומקלקל את האריג היקר הפרוש על 

לאמיתו של דבר אינו אלא מכין ממנו בגד חדש, שיעלה  שולחנו, אך

 בערכו פי כמה על שוויו של האריג הגזור."

 הדת, על טקסיה וסמליה היוו גורמי כוח בגטאות ובמחנות המוות. 

 יהודים שומרי דת ביקשו מפלט ותמיכה בתפילה. 

לרבים מאסירי הגטאות ומחנות המוות קריאת "שמע ישראל" היא 

 קריאה סמלית

היהודית )כלאום וכדת( לאחרים -להזדהות עם קבוצת השייכות הדתית

 שימשה קריאה זו כהכרזה חגיגית, כנדר. 

 -* שרונה שלום, מהונגריה תארה זיכרון מאושוויץ "לאט לאט, באפיסת

 התיישבתי על הארץ. הרכנתי את ראשי עמוק לכיוון האדמה. כוחות,   

  :לא נגעה כלל בפי, פלטתיללא צליל, כאילו לשוני בלחש, בקול   

 אני אשאר  -הנקמה הגדולה ביותר אתנקם בכם, נקמתי תהיה    

 בקול רם 'שמע ישראל! ה' ב ח י י ם!  והמשכתי    בחיים!  א ש א ר   

 אלוהינו, ה' אחד!'  
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 * פרדקה מזיא, ממנהיגות המחתרת היהודית בסוסנוביץ, כתבה על 

 בהתקרב הימים הנוראים, הדתית בקרב הנוער החילוני "הפעילות   

 עם המדריכים הצעירים "מחזור"... ראיתי את הביא מוטק לפגישתנו   

 הצעירים...".העיניים המבריקות של   

 * רניה מתעדת בספרה "אם לא נזכה אנו להישאר בחיים, הילחמו 

 לחייכם כמה שתוכלו, למען תוכלו לשמש עדים לעולם. לפחות אתם   

 לבבכם: אנו -אופן אכזרי קופחו חייהם של יקירילמען תעידו באיזה   

 שאתם לפחות תישארו בחיים. גדול הולכים למות, מתוך אמונה   

 רצונו של הקדוש ברוך הכאב: אל נכון כך נגזר עלינו. אם כך הוא   

 הוא, עלינו לקבל את הדין."  

 * רחל אוירבך תיעדה אפיזודות שמביאות לידי ביטוי סממנים דתיים 

 ;  2013את היחיד והקבוצה בטריבלינקה, כמחזקים   

 * יהודים דתיים וחילוניים הביעו מנהגי אבלות כקריאת מגילת "איכה" 

 אבל על רצפות קרונות המשא במסע המוות לטריבלינקה. -וישיבת  

 ציבור -היא היתה כשליחת -דתית הנחתה תפילה ביום כיפורים  ה* איש

 ישראל, ה' אלוהינו ה' אחד! ריבונו של עדת הנידונים למוות "שמע של   

 אבינו האחד והיחיד, ואין לנו אבא מלבדך. פקח עיניך עולם, אתה   

 שפלותנו וקבל זעקת ילדינו וטפינו. הסר וראה עוניינו, הבט אל   

 כאבותינו אברהם, יצחק ויעקב. מאתנו כל חטא... כדי שנזכה...   

 שם... עם כל מחמדי לבנו...  כאמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה... שנזכה  

 אב רחום שבשמים!..."  

 

קהילתיות, התגברה -בשל המשבר הרוחני והמצוקות האישיות והחברתיות

 מרכזיות הדת ומנהיגיה. הרב הפך לדמות בולטת יותר. 

הרב ניסנבוים קבע בתקופת השואה "זוהי שעה של קידוש החיים ולא של 

דש שם שמים והקריב את גופו על קידוש השם במוות". כלומר, היהודי קי

 קידוש השם. 
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"האויב הנאצי דורש את גופו של היהודי, ורוצה להשמיד את היהודים 

 החיים. לכן חובה על היהודי להגן על חייו, לשמור על חייו."

קידוש החיים הוא שמירה על חייו של היהודי, על גופו, על קיומו. כדי 

להשתדל לחיות ולא למות.  להאבק במטרות הנאצים צריכים היהודים

על היהודים לעזור זה לזה כדי שיחיו יותר יהודים, כדי להציל יותר 

אנשים מידי הנאצים. כדי להאבק על החיים יום יום עד לסיום 

 :המלחמה, עד לשחרור, פעלו היהודים במספר דרכים

 ביטוי בפעילות היהודים             תחום הפעילות  

נלחמו ברעב וניסו להשיג מזון בכל  היהודים בתחום הכלכלי

דרך אפשרית. הם מכרו חפצים שהיו ברשותם, 

גנבו מזון, קנו מזון מהנוצרים ועבדו בכדי 

 לקבל תלושי מזון.

יהודים עזרו זה לזה, הקימו בתי יתומים ובתי  בתחום החברתי

 תמחוי.

 )הוקמו "מוסדות" עזרה הדדית(.

ו בו עבדו רופאים ואחיות חולים בגט-הקימו בתי בתחום הבריאותי

יהודיים ואף ניסו להכין / ולהשיג תרופות 

 במסגרת התנאים הקשים.

-בתחום החינוכי

 תרבותי

ספר, ערכו ערבי תרבות, קיימו -הקימו בתי

 תיאטרון.
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היהדות, הלכה ומעשה 

'הלכה' היא שם כולל למערכת חוקי הדת היהודית. מערכת זו התגבשה 

 נות רבנית לחוקה המקראית. במשך דורות תוך פרש

"והזהרתה  19מקורו של המושג 'הלכה' בדברי יתרו למשה, שמות יח, 

אתהם את החוקים ואת התורות והדעת להם את הדרך ילכו בה ואת 

 המעשה אשר יעשון".

)תרי"ג( מצוות, הנחלקות  623בסיס ההלכה הוא החוק המקראי, הכולל 

  112-ל

)שס"ה( 'מצוות לא  365-ובה לעשותם, ו)רמ"ח( 'מצוות עשה', דברים שח

תעשה', שהן איסורים, דברים שאסור לעשותם. לבו של החוק המקראי 

 הוא 'עשרת הדיברות'. 

 ההלכה מקיפה ארבעה סוגים של חקיקה;

 . אורחות חיי היום יום. התייחסות למהלך יומו של אדם במשך כל חייו.2

 . חוקים פולחניים ודרכי עבודת אלוהים.1

 וקים אזרחיים ודיני נזיקין. חוקים אלו מאפשרים לאדם לחיות . ח3

 בטוח.בחברה באופן    

 . חוקים פליליים. לצד חוקים אלו מוצגת הענישה.1

 

תנועת ההשכלה, במאה התשע עשרה, ביקרה את ההפליה החברתית 

שהנהיגו ראשי הקהילה בשם הדת וההלכה, וכן את ההכשר להפליה 

ומשורריה, תיארו את קשיי ליבם של מנהיגי החברתית. סופרי ההשכלה 

העדה, גבירים ורבנים, שאינם ערים למצוקת העניים ואף הוקיעו אותם 

בזכויות האדם ובכללן במעמד  –בשל הפגיעה ההלכתית שהובילו 

 האישה.
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( על שלטון ההלכה 2031) נביא האשרהשאול טשרניחובסקי כתב בשירו 

 ש את תלישותה של ההלכה מהחייםבחיי הקהילות היהודיות והדגי

 "הוי, הוי, כוהני ה' אלוהים,

 צאו וחשבו, חקרו ותמצאו;,מתי ימלוך אדוני לבדו

 ,וכוהני-נביאיו ותורת-במאמר

 דוגלים בשמו,-ברתוקות ברית

 אם לא לכשתשורשו מן הארץ

 ותתלשו כהתלש היבלית מן הקרקע.

 וחקותם חוקות, וגדרים וסייגים

 תנובה:למעשר ותרומה באפס 

 -קדושים תעמיקו תדרשון -הלכות

 ועולותיכם וזבחיכם לא תקריבו:

 דיני שבתות ומועדים תגבירו,

 כי ידיכם מעבודה ומעשה שבתו:

 ואתם תאכלו: -נוכרים יחרשו 

 ואתם תשבעו: -נוכרים ירעו 

 ואתם תשבו. -זרים יבנו 

 סעיפיכם לחייו של אדם-במסגרות

 לפני אלוה אלוהיכם תצדקו

 קע ובאפס עבודה,בבלי קר

 עם.-באין מדינה ובלי ממשלות
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פי ההלכה ללא סייג, מילאה את כל חובותיה -רגינה, כאמור, חיה על

נפטר מנחה  2039באוגוסט  7-פה היות וב-האקדמאיים, פרט למבחן בעל

פה -העבודה לאחר שאישר את עבודתה אך לא הספיק לבחון אותה בעל

חן אחר בנושא לא נימצא... ורגינה לא )כחלק מהדרישות האקדמיות(, בו

הוסמכה במכללה ללימודים יהודיים כרב)ה( בשל סירובו של הפרופסור 

Chanton Albeik  )הוא לא היה  -לחתום לה על אישור ההסמכה כרב)ה

מוכן להסמיך אישה. גם לאו בק שעמד בראש הנציגות הפוליטית של 

הקהילה על כל יהודי גרמניה סרב להסמיכה משום שראה באחדות 

פלגיה חשיבות רבה בעיקר נוכח הצורך לעמוד "כחזית יהודית אחת" 

 מול הנאצים. 

רגינה, אם כן, זכתה "רק" לתעודה המקנה לה את התואר "מורה 

ללימודי דת", אחד התפקידים הבודדים אשר היו אפשריים לנשים 

 .2039אורתודוכסיות באותה תקופה, בדצמבר 

ר הר"מ קיבלה מסמך שמאשר את השתתפותה אך... בנוסף על התוא

באופן מוצלח בשעורים במדרש והערכה לעשייתה )קרי, היא דרשנית, אך 

 לא מוסמכת(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התפילה היא התשובה הצנועה שלנו לפלא 
שבחיים. זהו כל מה שנוכל להציע כגמול 

 למסתורין.

 תפילה כמעשה אמפתיה
חווית התפילה צומחת נוכח 

המילה המתגלה בעושרה 
ובמסתורין שבה. בהדרגה, 
בצאתנו לקראת משמעותה 

של התפילה, אנו מתרוממים 
 לגדולתה.

  תפילה כמעשה הבעה
תרחש כשמרגישים דחף מ

לשטוח בפני האלוהים 
דאגה )המצב הקשה 

ראשון ואחריו מגיעות 
 המילים...(
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 רגינה הפכה להיות "איום" על הממסד הגברי למרות שלא הוסמכה.

 Maxארבע שנים~ למדה, באופן פרטי, אצל הרב מקס דינמן )

Dienemannך. דינמן היה רב ליברל אשר לימד אותה (, מהעיר אופנבא

ותמך בה. הרב דינמן טען כי בשם התאחדות הרבנים הליברליים הוא 

פה, בחינה אשר לא הורשתה להבחן -מאשר לרגינה להיבחן בבחינה בעל

, 2035בדצמבר  17-במכללה ללימודים יהודיים. יום לאחר בחינתה, ב

"רב)ה(" והיא בת  העניק לה הרב דינמן את הדיפלומה ואת ההסמכה

33 . 

בעקבות ההסמכה הרב לאו בק ברך אותה ונטלי בק ברכה אותה בחום 

 ..."ך"...שהצלחת להגשים את ייעוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מנהיגה עלומה... מגיעה לתודעה... 
 רגינה יונאס, הרבה 

 24 

 

 

 מנהיגות יהודית בתקופת השואה

המחקר אודות מנהיגות התפתח לאחר מלחמת העולם השניה והפך 

 במדעי המנהל. להיות נושא מהותי ומשמעותי בפסיכולוגיה החברתית ו

 . עמידה בראש ציבור גדול, ראשות של תנועה חברתית או 2מנהיגות = 

 מדינית.              

 . חבר אנשים העומדים בראש ציבור או מפלגה ומנהלים 1           

 אותם.              

 . שליטה באנשים, כגון כושר מנהיגות.3           

 כך מוגדר המושג במילון. 

 

 :וובר "מנתח" את סמכות המנהיג

  פי רוב, למבנים פטריאכליים ומודרכת -מיוחסת, על -ית סמכות מסורת

 ידי האמונה בכח ובמסורת. המונהגים -עלבעיקר                     

 בכח מסורת נאמנות אישית, או  קשורים למנהיג                    

 המועברת בירושה. אמונה בזכות האלוהית                    

 רה המתנהלת בהתאם לנורמות מאפיינת חב -סמכות רציונאלית 

 לצורך השגת מטרות מוגדרות.חברתיות                      

 מקור הסמכות במבנה החברתי )בירוקרטיה(.                     

 יוצרת משמעויות חדשות ומגדירה מחדש את   -סמכות כריזמטית 

 הסדר החברתי.    ההנחות של                      

 

בשנות השלושים הבחינו הסוציולוגים בין מנהיגים. הם הבחינו בין ראשות 

ומנהיגות. מנהיגים שמובילים קבוצות, אך אינם מנהיגים = ראשות. 

מקור סמכות מנהיגים מסוג זה הוא חיצוני. לעומת זאת מנהיגות היא 

 הכח המניע הקיומי של הקבוצה המונהגת.
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ואה הנטייה, בדרך כלל, להתייחס כשדנים במנהיגות יהודית בתקופת הש

 ליודנראט, ל"מועצת הזקנים".

 , רגינה יונאס.הרב-בעבודה זו אני מבקשת לדון במנהיגה

בגטו טרזנשטאט פרחו חיי הדת היהודיים. יתרה על כך, החיים הדתיים 

בגטו מוסדו, כשהנאצים אפשרו להעביר את ספסלי בית הכנסת מקהילת 

 ברין לטרזנשטאט.  

פי ארצות מוצאם והתפללו בקבוצות -י הגטו התגוררו בבלוקים עלתושב

 פי מנהגיהם.-שונות על

לקראת סוף  –דוגמא נוספת המצביעה על קיום חיים דתיים בטרזנשטאט 

קיבלה מועצת הזקנים רשות לאפות מצות למרות  2015המלחמה, בפסח 

 תנאי המחסור.

היהודית פעלה על רקע הלגיטמציה מחד והסמכות מאידך של ההנהגה 

 רגינה יונאס כשהגיעה לטרזנשטאט.  הרב

 אך פעילותה הדתית, כמנהיגה דתית, החלה עוד בברלין.

אצל הרב מקס דינמן, הספיקה  הבמהלך השנים, לאחר הסמכתה כרב

ספר פרטיים וציבוריים -לעבוד כרב בברלין. היא עבדה, בין היתר בבתי

צה אורחת במכונים שונים, כמורה לדת, עבדה במכון לעיוורים, כמר

חולים ובארגונים שונים, עד שגורשה למטרזשטאט בסתיו -כאשת דת בבית

2011. 

רגינה לא זנחה את המחקר. תחומי המחקר העיקריים; "האישה בתנ"ך 

ובתלמוד", "מנהגים דתיים בחיים היהודיים", "משמעות ההתגלות על 

 מחשבות על חג שבועות" ועוד. -הר סיני 

סמה מספר רב של מאמרים בעיתונות בנושא האמונה היהודית רגינה פר

 ותארה גם את חוויותיה כאישה הראשונה אשר הוסמכה לרבנות.

 ?המדוע רצית להיות רב -נערך עם רגינה ראיון בו נשאלה  2032בשנת 

שני אלמנטים עיקריים דרבנו אותה להשיג את התואר  -רגינה השיבה 

 תה לאנשים. הנכסף; אמונתה באלוהים ואהב
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היא גרסה כי אלוהים שם יכולות בלב כל אדם, ללא הבדל מין, וחובתו 

 של כל אדם לממש את היכולות והכישורים הללו אשר אלוהים נתן לו. 

 כבני אנוש. -עמדתה מתייחסת לנשים ולגברים באופן שווה 

ספר ובארגונים יהודיים -כנסת, בבתי-לעיתים קרובות הרצתה בבתי

 בברלין, אך גם בערים אחרות בגרמניה.  שונים בעיקר

 הצלחתה גוברת עם עליית הנאצים.  -הפרדוקס 

 

הרבנים )הגברים( זוהו ונרדפו כך שקהילות נותרו ללא מנהיג דת ולכן 

 .ה"הסתפקו" ברגינה כרב

הגרמנים מיקדו את שנאתם לרבנים, בעיקר בראשית הכיבוש משום שזהו 

ית: המאבק בהנהגה היהודית בכללה היה אמצעי לשבירת החברה היהוד

נועד, כנראה, ליצור מצב של בלבול, פחד וחוסר משענת. באמצעות 

 הפגיעה ברבנים בקשו לפגוע בכוח עמידתם של ההמונים. 

בעיתון יהודי נכתב שרגינה יונאס מחליפה את הרבנים )אותו העיתון 

 השמיץ אותה בשלב מוקדם יותר...(

 

 ם אמה בטרנספורט זקנים לטרזנשטאט.נשלחה ע 2011בנובמבר  5-ב

 

בגרמניה, בעיקר בברלין, רדפו אותה בטרזנשטאט מאמציה הוכרו, קדמו 

 אותה בברכה. 

רגינה המשיכה לעסוק בתחומים אשר העסיקו אותה בברלין )היא למדה 

 Victorולימדה( ואף היתה חברה בצוות של הפסיכיאטר ויקטור פרנקל )

Frankl.) 

 

של רגינה בצוות של פרנקל ניתן למצוא בתיאור שתיאר ביטוי לפעילותה 

 פרנקל )למרות שלא הרבה לדבר על השואה, בהקדמה לספרו "האדם 
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מחפש משמעות" כתב שהוא מחק את כל מה שקרה לפני שנכנס בשערי 

באחד מן המקרים הוזמנה רגינה לשוחח עם הצוות ולתת  -אושוויץ( 

שכבוד הזקנים נשמר גם משמעות תיאולוגית במסורת היהודית לכך 

בזמנים קשים וחרף המורכבות. רגינה סיפרה על מורכבות המסע 

ממצרים לכנען אך ללא ויתור על הזקנים, יתרה על כך, נשמר כבודם 

 הם אלו שנשאו את לוחות הברית.  -והועצם 

כי יש להתייחס לחלש ולבא בימים בכבוד  -לסיום דרשה את כבוד האדם 

 כלשאר חברי הקהילה.

 

( שתמך בה בפעילותה Leo Baeckהיא שמרה על קשר עם לאו בק )

הרבנית בברלין, למרות שלא תמך בפומבי במאבקה להסמכה ולהכרה 

 בה כרב)ה(, תמך בה מאחורי הקלעים.

 Freizetgestaltungרגינה המשיכה להטיף וללמד והיתה חברה בארגון 

מנת -ה עלשארגן הרצאות, קונצרטים והופעות עבור האנשים במחנ

 להסיח דעתם מהתלאות ומהסבל היומיומי.

הרצאות בנושאים שונים אותם  13במחנה טרזנשטאט שרדו רשימה של 

חיברה ואודותם הרצתה: בין היתר בנושאים; האישה בתלמוד, התנ"ך 

וההיסטוריה היהודית, הלכה, תפילה, שמירת השבת, מחוייבות יהודית 

 ועוד.

, פרק כב בספר במדבר "ויאמר 21וק דוגמא לנושא אודותיו דרשה פס

 העם כי ברוך הוא"-בלעם לא תלך עמהם לא תאר את-אלוהים אל

 

רגינה פרשה ברכה=מתן וגרסה כי בכל מקום בו מישהו זועק יש צורך 

 לתת.

יש צורך בענווה ובחוסר אנוכיות בכדי לקיים את העולם. עם ישראל 

 לם.)גבר ואישה( צריך להקים את עמודי התווך של העו
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היא היתה ריאלית, היא לא חשבה שתינצל אך דרשה כי אסירי טרזנשטאט 

ינהגו בחמלה, בענווה ובחוסר אנוכיות וחיזקה את דבריה בכך 

 שטרזנזטאט הוא מעבר לעולם הבא. 

 

נשלחה רגינה עם אמה לאושוויץ, שם מצאה את  2011באוקטובר  0-ב

 מותה.
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      במעלה הדרך... / לא קלה דרכנו... 

 נשים שוות...            

, לאחר שהאקדמיה ללשון העברית תיקנה ההיום כבר אפשר לומר רב

ובכך אפשרה למקצוע הזה, שהיה נחלתם  -והוסיפה את הה"א הנקבית 

 של גברים בלבד, להיות גם נשי ובעל קונוטציה שוויונית.

 

ת, רפורמית בקהילת מודיעין קוראת לפתיחו הרב -כנרת שריון 

 לפלורליזם ולכבוד הדדי בין כל פלגי היהדות. 

השוויון הוא עדיין נחלתם של אנשי היהדות הרפורמית והקונסרבטיבית 

בלבד. היהדות האורתודוכסית עדיין אינה מתירה לנשים לכהן בתפקיד 

 .הרב

של הקהילה היא נושאת עמה מסר חינוכי, המדגיש ערכים  הכרב

 ת ממקום של הבנה וסובלנות הדדית בפרט. חברתיים בכלל וקיום היהדו

נוהגת כנרת להביא סיפור מן המקורות  הלפעילויות שהיא מקיימת כרב

 שמתחבר לנושאים החברתיים העכשוויים.  

דיונים לקראת בר/בת מצווה.  -אחת הפעילויות שכנרת מנהלת 

 -ידי הנוכחים להסביר מהי מנהיגות ענתה בקצרה -כשנתבקשה על

למישהי חזון ברור והיא רוצה לקדם את אותו החזון, כשיש לה  "כאשר יש

הכישורים להוביל ולסחוף איתה אחרים השותפים לחזון והיא מצליחה 

 זו מנהיגות". -בדרך 

, גורסת כנרת, נשים מתפקדות פחות כמנהיגות היש הבדל בין רב ורב

ת קלאסיות, מאחר והן נוטות פחות למשוך בחוטים. אני, למשל, אומר

כנרת, מעדיפה להעביר את הכלים לאחרים, על מנת שגם הם יוכלו 

 לקבל החלטות בבוא הזמן. במקום שהם ילכו אחרי, הם פועלים איתי. 

ביהדות האורתודוכסית התפקיד של הרב הוא להיות פוסק דין. ביהדות 

הרפורמית, מאחר והיא נותנת חופש בחירה, התפקיד של הרב מקבל 

 י. אופי של מדריך רוחנ
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כנרת תופשת את תפקידה, כאמור, לתת לכל אחד כלים להתמודד 

ולקבל החלטות בצורה אחראית, מתוך מודעות מלאה למשמעות 

 החלטתו.

לדוגמא, לאחר שדרשה בנושא השבת פנה אליה חבר שהיה משותק 

פעילותו  -ומרותק לכסא גלגלים רוב חייו. הוא הציג בפניה דילמה 

מסביב למחשב. הוא שיחק איתם במחשב, פתר העיקרית עם ילדים סבבה 

בעיות, עזר להם בשיעורים. המחשב היה גם כלי העבודה שלו. אך השבת 

מחייבת התנתקות משגרת היומיום. הוא נמצא מול המחשב כל יום 

בעבודה, בבית הוא נמצא עם הבנים מול המחשב, וכך גם בשבת הוא גם 

הבדיל בין קודש לחול. מול המחשב. כך שבעצם אין לו שום אפשרות ל

פי הדרשה, הוא רצה לדעת אם בשבת צריך להמשיך עם -כפי שראוי, על

המחשב או להפסיק. כנרת ענתה שהיא מעבירה את האחריות אליו, 

שהוא צריך להחליט בעצמו איך הוא מבין את קדושת השבת. אולי הוא 

יגיע למסקנה, שאם הוא רק משחק משחקי מחשב עם הבנים, זה בסדר. 

ייתכן שהוא יגיע למסקנה שהוא רוצה ניתוק מוחלט מהמחשב. אפשר 

שיבחר במשחק קופסא ואולי בטיול, כשהוא בכיסא והבנים על ידו. הם 

ישבו ביחד מספר פעמים לדיון בסוגיות השונות שקשורות בקידוש השבת. 

בסופו של דבר הוא הגיע למסקנה, שלא מתאים לו להתעסק עם 

 דברים אחרים.  המחשב בשבת, והוא פיתח

אם כנרת היתה אורתודוכסית, השאלה לא היתה עולה כלל. אם השימוש 

בחשמל לא משמש למה שמוגדר כעבודה, אז לשחק במחשב זה לאו 

דווקא נגד העקרונות של השבת. זווית ההסתכלות שונה. הפניה תמיד 

 לעיקרון שעומד מאחורי ההלכה.

ומדים לרשות רב עומדים אותם הכלים שע הלרשות כנרת כרב

אורתודוכסי, אך כנרת נותנת לאנשים ייפוי כוח וסמכות להחליט, וכאן 

 טמון ההבדל הגדול בין היהדות האורתודוכסית ולבין היהדות 
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הרפורמית. אותו ייפוי כוח ממלא את ההחלטות שהאדם מקבל, 

 במשמעות לגמרי אחרת. האדם הוא בעל הזהות היהודית של עצמו.

" מצריכה נחישות והתמדה. כנרת מספרת על מקרה, "קניית המעמד

פנתה אליה אישה מבוגרת,  -אביב -של קהילת רמת הכשהיתה הרב

יחסית, ואמרה "כנרת, מבחינה שכלית, אין לי שום בעיה שאת הרב שלי. 

להיפך, חשוב לי לקדם את הנשים. אבל בלב וברגש זה מוזר וקשה לי." 

אותה האישה "שמתי לב שאני כבר לא  לאחר כשנה וחצי, פנתה אליה שוב

 מתייחסת אלייך כרב אישה. את הרב שלי".

 

)שמה היה אז  79-, בתחילת שנות ה25כבר בגיל  הכנרת ידעה שתהיה רב

לא היה קיים כלל. האישה הראשונה  הסנדרה(. באותה תקופה המושג רב

שקיבלה הסמכה לרבנות )רפורמית( היתה סאלי פריסאנד שהוסמכה 

 . 2071-רה"ב בבא

כבר כילדה, כאמור, היתה לי זהות יהודית מוצקה, נזכרת כנרת, תמיד 

הייתי במצב שהייתי צריכה להסביר: למשל בפסח חברי הנוצרים היו 

שואלים אותי למה אני לא יכולה להחליף סנדוויצ'ים כמו תמיד. 

הסברתי להם שאני לא אוכלת לחם בפסח, וסיפרתי להם את כל סיפור 

 מצרים.  יציאת

כדי להסביר כראוי הייתי צריכה לחפש, וככל שחיפשתי יותר, התעניינתי 

 ה. ייותר. אהבתי את התפקיד הזה של להסביר מה זה להיות יהודי

ספר יהודי, ובשבת -שלוש פעמים בשבוע הלכתי אחר הצהריים לבית

בבוקר הלכתי לבית הכנסת, שהיה קונסרבטיבי. הצלחתי מאוד בלימודים 

במצב שיכולתי להנהיג את התפילות, גם כילדה. כל זה היה לפני והייתי 

בת המצווה, כי בשנים האלה הקונסרבטיבים לא נתנו זכויות שוות 

לבנות. גדלי בתוך התנועה הקונסרבטיבית, אבל ראיתי את עצמי יותר 

מתקדמת מהתנועה שבה חונכתי ומצאתי בית רוחני אידיאולוגי אצל 

 י יותר מסורתית מרוב הרפורמים.פי שאנ-על-הרפורמים, אף
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, לאחר שהשלימה לימודי תואר ראשון בספרות השוואתית, 12בגיל 

 15התקבלה ללימודי רבנות בהיברו יוניון קולג' בניו יורק. בגיל 

 הוסמכה לרבנות. 

 )בזמן לימודיה לרבנות, השלימה תואר שני בספרות עברית(.

-של קהילת רמת השנה לאחר שעלתה לארץ, החלה כנרת לכהן כרב

 אביב.

, כשעברה להתגורר במכבים, החלה בהקמת מרכז יהודי 2006-ב

 גן ילדים וממנו הורחבה הפעילות הלאה.  פלורליסטי;

כיום היא מקיימת פעילויות קבועות לילדים ולמבוגרים. בימי שישי 

 (גנים וכיתה א)עם הגיל הרך בבוקר היא עורכת טקס קבלת שבת 

  :ותין שתי הרבהשוואה ב

 כנרת שריון        רגינה יונאס        קריטריונים להשוואה  

 ארה"ב. גרמניה. מקום ההסמכה

בעת  הגיל הרב

 ההסמכה

33. 15. 

מורה אקדמאית  השכלה, פרט לרבנות

 ללימודי דת.

תואר ראשון בספרות 

 השוואתית

תואר שני בספרות 

 עברית.

 רפורמי. אורתודוכסי. זרם דתי

 -הומניסטי -מסר ערכי עיקרון מנחה

כבוד האדם באשר הוא 

 אדם.

 -חברתי -מסר חינוכי

קיום היהדות ממקום 

של הבנה וסובלנות 

 הדדית בפרט. 

העדר שוויון בין נשים  זרז לפעילות רבנית

 וגברים.

הצורך להסביר לחברים 

נוצרים אודות זהותה 
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 היהודית.

 .* אמונה באלוהים בסיס הפעולה הרבנית

 אדם.-* אהבתה לבני

 * חמלה.

 * הזהות היהודית.  

 * הרצון לתת לאדם 

 כלים להתמודדות    

ולקבלת החלטות   

 מתוך 

 מודעות מלאה   

 למשמעות החלטתו.  

קישור בין מקורות 

 דתיים וחיים יומיומיים 

לחיזוק והדגשת 

 המסרים

שמבקשת להעביר 

הביאה דוגמאות 

 ממקורות דתיים.

שהיא לפעילויות 

נוהגת  המקיימת כרב

להביא סיפור מן 

המקורות שמתחבר 

לנושאים החברתיים 

 העכשוויים.  

ספר -מורה לדת בבתי )לדוגמא( תפקידים

פרטיים וציבוריים: 

במכון לעיוורים: אשת 

חולים: -דת בבית

מרצה אורחת במכונים 

שונים: חברה בצוותו 

של ויקטור פרנקל 

 בטרזנשטאט.

-קהילת רמת הרב

קהילת  הביב: רבא

 מודיעין. 

 פעילות רבנית לדוגמא

 )תרתי משמע...(

פעולה בצוותו של 

ויקטור פרנקל, 

בטרזנשטאט, תוך 

הנחית הצוות לעידוד 

הזקנים ולתמיכה 

 בזקנים שחשו מאויימים 

נער, עולה חדש 

מברה"מ לשעבר, סובל 

משיתוק מוחין ביקש 

-לעלות לתורה בבר

המצווה, ככל נער. רב 

 אורתודוכסי פטר אותו 
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משתי סיבות עיקריות; 

הם אינם פרודוקטיביים 

)פרודוקטיביות = חיים 

בגטו( והמקום 

והתנאים היו קשים 

 בורם במיוחד.ע

הפעילות עם הזקנים 

היתה תוך מתן 

לגיטימציה, מענה 

לצרכים וכבוד במקום 

 ובזמן קשים מאוד.

 

אך הוא רצה לעלות 

לתורה: לצורך כך 

למדה שפת סימנים. 

חל לעבוד על כשה

מחשב כתב את הנאום 

שלו, את הברכות, את 

פרשת השבוע, העלייה 

 לתורה.

בעידוד, סבלנות, 

סובלנות ומאמץ הוא 

 עלה לתורה.

 

 

כנרת שריון הוא הצלחה מבורכת אך לא רבים הם  הסיפורה של הרב

 .ההמקרים, לצערי, בהם אישה מתקבלת בברכה כרב

 לים ובקשיים רבים בארץ ובעולם.עדיין כרוכה במכשו הקבלת רב

, ברברה איילו, אך בקהילה היהודית ההקהילה היהודית באיטליה זכו ברב

באיטליה פרצה סערה "לא רק שהזרם הרפורמי הולך ומתעצם, עכשיו גם 

מונתה לו רבנית, שהגיעה במיוחד מאמריקה. האורתודוכסים כבר 

שלהם..." חלק הקברות -הודיעו, שלא ירשו לקבור רפורמים בבית

מהסערה נעוץ בהסבר שמציעים העיתונאים האיטלקים ליהדות 

הרפורמית: לדידם היהדות הרפורמית היא יהדות שמורדת ביהדות 

המסורתית. זהו זרם התומך בשוויון זכויות לנשים, מקבל בני זוג 

 ובכל זאת שומר על שורשי היהדות. -שהתבוללו, מקל על הגיור 

הרגיעה "אנחנו רק מעניקים ליהודים אפשרות , ברברה איילו ההרב

לכבד את דתם בצורה מודרנית וחופשית יותר. היהדות מורכבת מזרמים 

 רבים, ואני מאמינה שיש בה מקום לכל אחד מאיתנו."
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הקהילה מביעה אושר. אלדו לוקאריני, ממייסדי הקהילה הרפורמית 

ולך וגדל במילאנו מספר "כעת יש לנו רב משלנו. מספר המאמינים ה

. אנו חוגגים את כל החגים, מקיימים טקסי 699-וכעת הוא מגיע לכ

מצווה ומגיירים קתולים שרוצים להיכנס לברית אברהם -נישואים ובר

 אבינו."

הרב הראשי של רומא, שמואל ריקרדו מסביר "הבעיה של יהודי איטליה 

היא נישואי התערובת הרבים. בעבר הם היו רגישים מאוד לתופעה 

תייחסו אליה בחומרה רבה, גם אם הם לא היו דתיים במיוחד. וה

הרגישות לבעיה ירדה בצורה חדה בשנים האחרונות, מה שיצר משפחות 

מעורבות רבות, שמחפשות את זהותן. הן מחפשות צורת יהדות שאינה 

 זוגם ואת ילדיהם".-מחייבת אותם, את בני
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 "אחרית דבר" / סיכום

  :השואה עוסקת בשני תחומים עיקרייםההיסטורגפיה של 

 ;* מדיניות הנאצים בנושא היהודי

 * היהודים ותגובתם.

-בעבודה זו בחנתי את דמותה של רגינה יונאס בהיבטים היסטוריים

תרבותיים. את הזדקקות החברה בפעולתה בברלין, בפרט עם -חברתיים

 .הכרב -"העלמות" הרבנים, ובטרזנשטאט כמנחה, כתומכת, כיועצת 

 

 :2011ביוני  29-עימנואל רינגלבלום כתב על הנשים היהודיות במלחמה ב

"היסטוריון העתיד יצטרך להקדיש דף הולם לאישה היהודייה במלחמה. 

היא תפוס דף חשוב בהיסטוריה היהודית על אומץ ליבה וכושר עמידתה. 

בזכותה עלה בידי אלפי משפחות להתגבר על אימת הימים. בזמן 

כרת תופעה מעניינת; בחלק מוועדי הבתים תופסות נשים את האחרון ני

מקום הגברים, המתפטרים מתפקידם, עייפים וסחוטים מעבודתם עד 

בתים שבהם ההנהלה כולה מורכבת מנשים בלבד. בשביל -עתה. יש ועדי

העזרה הסוציאלית, הזקוקה עתה לכוחות רעננים שטרם נשחקו, חשובה 

 מאוד עתודה של כוחות חדשים."

עימנואל רינגלבלום מינה את סיסליה סלפאק, עיתונאית ומתרגמת 

 לפולנית של ספר ההיסטוריה של דובנוב. 

ליוני  2012את מחקר והתיעוד אודות הנשים )היא פעלה בין דצמבר 

(. במחקרה מתייחסת סיסליה לפמיניזם התרבותי. האישה כמוצר של 2011

קודיה ובהתחשב החברה שבה היא חיה תוך הדגשת תפקידיה ותיפ

 מוסריים של הנשים. -בעקרונות החינוכיים

סיסליה תעדה "האשה היהודייה חדרה לכל התחומים של חיינו כמעט: 

בחלק מהם השיגה היום אפילו עליונות על הגברים. היא הפכה לגורם 

 בונה בתהוות המציאות החדשה שלנו, הכלכלית והמוסרית."
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ינה יונאס, ותעדה אזור אחר למרות שסיסליה סלפאק לא הכירה את רג

לגמרי )ורשה, פולין( אין ספק שמסקנות מחקרה מתאימות גם לפועלה 

 של רגינה יונאס.

 

תקוה שרה, רב)ה( הקהילה הרפורמית בברייטון שבאנגליה, -ד"ר אליזבט

פרסמה באנתולוגיה בנושא נשים רב)ות( מאמר אודות הרב)ה( רגינה 

 ... יונאס והיא אף קבלה כנגד העלמתה

ניתן לתהות ולקבול כאחד כיצד עד היום נעדר שמה ופועלה של רגינה 

יונאס מספרי/מחקרי ההיסטוריה חרף קיומם ומציאתם של מסמכים 

בארכיון במזרח ברלין נמצאה מעטפה ובה תעודה, כתובה  -–אודותיה 

גרמנית ובעברית )התרת ההוראה של רגינה יונאס מהנהלת "בית 

ישראל", מוסד בברלין שהכשיר מורים ליהדות המדרש הגבוה לחוכמת 

ורבנים ליברליים(, תמונה גדולה ומרשימה של יונאס לבושה בגדי כהונה 

ואוחזת ספר בידה )העתק התמונה מוצג בראש כל דף בעבודה זו(, 

תעודת ההסמכה שקיבלה רגינה, חתומה בידי הרב ד"ר מקס דינמן, ראש 

באך, קטעי עיתונות מגרמניה התאחדות הרבנים בליברליים בעיר אופנ

ומשוויץ המתארים את המאבק הארוך שרגינה ניהלה עד שזכתה 

בהסמכה לרבנות ועל היחס השלילי ממנו סבלה לאחר ההסמכה 

 6ומסמכים נוספים. המסמך המאוחר ביותר שנמצא במעטפה מהתאריך 

הרב ד"ר יוסף נורדן כתב בו שרגינה מסרה לידיו את  – 2011בנובמבר 

ים ביום שבו נשלחה עם אמה לטרזנשטאט. ד"ר נורדן, שנשלח המסמכ

לטרזנשטאט כעבור מספר ימים הפקיד את המעטפה ואת מכתבו 

 בארכיון במזרח ברלין.  

 פרדי הירש.  -דמות נוספת שפעלה בטרזנשטאט והשפיעה על יושביו 

)בגיל  2036-, הגיע לפראג כפליט, ב2022פרדי הירש נולד באאכן, בשנת 

בגרמניה היה פעיל ב"בלאו וייס" ועם הגיעו לפראג הצטרף ל"מכבי (. 19

 הצעיר". הנערים העריצו את פרדי אך בקרב הנהגת ה"חלוץ" ו"מכבי 
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הצעיר" שאליו השתייך, התייחסו אליו בחוסר רצינות ואף ביהירות היות 

 והוא לא היה מן האינטלקטואליים.

ראש המחלקה לטיפול פרדי עבד לצידו של אגון )גונדה( רדליך, שהיה 

בנוער. גונדה כתב ביומנו "פרדי מזכיר לי סבון המעלה קצף ולא 

 מנקה." 

פרדי ראה בחישול הגופני, במשמעת, ברכישת שליטה עצמית, תוך כדי 

 ספורט ומשחקים, מטרה חינוכית נשגבת.

 הילדים תפשו את פרדי כאדם בעל יוזמה ומרץ.

שהיו   S.S-הרשים את אנשי ה לחבריו של פרדי הירש היה נדמה שהוא

מגיעים עם ההנהגה, דומה היה כי הופעתו החיצונית והביטחון שהפגין 

ידי הנאצים(: פרדי הופיע תמיד -עזרו בהענות חלק מבקשותיו )על

 כיהודי גאה ולא התבטל בפני איש בשל יהדותו.

הודות לקשריו עם מפקח המחנה השיג פרדי הירש רשות להקים על 

הרחבות, המכוסות דשא, מגרש משחקים ולחנוכתו, במאי  חומות המבצר

ילדים ובני נוער, בחלקם  6,999, נערכו תחרויות ספורט ומפגן של 2013

לבושים בבגדי התעמלות שנתפרו מסדינים צבועים. לציונים היתה זו 

חגיגה לציון יום הולדתו של הרצל ולקומוניסטים לציון האחד במאי. 

 ה ליושבי הגטו על מגוון דעותיהם וערכיהם.ברגישות ובחכמה נתן מענ

פרדי טיפח בקרב חניכיו את תחושת האחריות ההדדית ואת חובתם 

 לקהילה ולצרכיה.

עם הגיעו לטרזנשטאט התמנה פרדי לתפקיד במנהלת הגטו )מנהל מח' 

 בניינים.(

 2,199-פרדי נשלח לאושוויץ משום שהפר את האיסור לקיים מגע עם כ

ביאליסטוק. כשהגיעו הילדים הם היו מבוהלים, רזים הילדים שהגיעו מ

ומלוכלכים ונשלחו למקלחות אך סרבו להיכנס אליהן משום שהכירו 

 זים" באושוויץ, שם כנראה נרצחו הוריהם.כבר את "מקלחות הג
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, עוד 2013משהגיע להרגיעם נתפס וצורף לטרנספורט לאושוויץ בספטמבר 

 הועלו לרכבת הצוות הטיפולי. 

 הובא ל"מחנה המשפחות" בבירקנאו.  פרדי

ביוזמתו הוקם במחנה בלוק ילדים שבו ניסו המדריכים והילדים להעסיק 

את הילדים, ללמד, לשחק, לספר ולשיר, כדי להתגבר על המציאות 

 זים. האיומה של חיים תחת האיום של תאי הג

קולמן העיד "... פרדי הירש עשה את הכל למען הילדים ועשה זאת 

ה ובמסירות רבה. הוא עשה את הכל על מנת להקל על חייהם של באהב

הילדים בתנאים האיומים של בירקנאו. אפשר לומר שצריף הילדים 

 במחנה המשפחות היה המקום היחידי בו נשתמרה קצת אנושיות..."

 

נלקחו פרדי, המדריכים והילדים, יחד עם שאר היהודים  2011 ץבמר

 זים.לתאי הג שהגיעו מטרזנשטאט לבירקנאו

 

פרדי הירש השפיע, בעיקר, על הצעירים ורגינה יונאס השפיעה, בעיקר, 

 על הזקנים.

פעלו והפעילו, באותה –פרדי ורגינה השפיעו, כאמור, על יושבי הגטו, 

רווחת תושבי  -תקופה ובאותו מקום והונעו מתוך אותה מטרה בסיסית 

 הגטו.

עד אך פועלה של רגינה יונאס כיצד יתכן שפרדי הירש מונצח ופועלו מתו

הרי שניהם פעלו באותו  -נעדר מן התודעה ומפעולות ההנצחה?! 

 מקום, באותו זמן.

שניהם השפיעו על היהודים בטרזנשטאט למרות שלא היו שייכים 

 למנהיגות הרישמית, היודנראט. 

 קונפרמיסטית...?-האם בשל רגינה יונאס אישה? פורצת דרך? נון

  

 אך...
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ורבנים  ותות התשעים, לאחר גילוי מעטפת המסמכים, רבהחל בשנ

רפורמים באנגליה ובארה"ב החלו לשאת דרשות אודותיה ביום השנה 

 להולדתה.

 רגינה יונאס מפעם בחברה.  ההזרז שהניע את הרב

, מאות "סדרי פסח" פמיניסטים נערכים, בעיקר 1995היום, בשנת 

 לשעבר וגם בישראל.-בארה"ב ובברה"מ

ד המנהגים המשמעותיים ב"סדר" זה מנהג "כוס מרים". מדובר אח

בטקס שבו כל אישה מסביב לשולחן מוזגת מעט מים מהכוס שלה לכוס 

גדולה, הניצבת במרכז השולחן לכבוד מרים הנביאה. הכוס של מרים 

היא התשובה הפמיניסטית לכוס של אליהו הנביא, המייצגת על שולחן 

 משיח.ה"סדר" את התקווה לביאת ה

 השנה צוינה שנת השלושים לסדר הנשים הראשון.

 בקהילה הרפורמית. - ותנשים נוספות מתווספות לקהילת הרב
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רגינה יונאס היא פורצת דרך כפורצי דרך )ובעיקר פורצות דרך...(, 

רגינה יונאס  ההקדימה את זמנה. אני תקווה ששמה ופועלה של הרב

 ישראלית ויונצח בדרך הראויה. -יהיה נר לרגלי החברה היהודית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רוצה אני שתקימו לנו יד. מצבה שתגיע עד השמים, ציון שיראה אותו "
פסל. לא משיש ולא מאבן, אלא ממעשים טובים. מאמינה  -העולם כולו 

אני באמונה שלמה שרק מצבה כזו עשויה להבטיח לכם ולילדיכם עתיד 
ע שהשתלט על העולם ויהפוך את טוב יותר, ואז לא ישוב אותו הרש

 "נום.ההחיים לג
 מתוך יומנה של דוניה רוזן.                                           
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