
 

 

       
 5637524טלפקס: 58-002-491-7ם ע.ר. -י 44רח' זבוטינסקי                

יוצא לאור בסיוע המשרד לשרותי דת                         
העורך: הרב שמואל כ"ץ   

        

 

 
 

 שואה  הקדושי יום זיכרון לי' בטבת כ  את הרבנות הראשיתקביעת 
 

לא ש הם  יחידים שרצו לומר קדיש על יקיריגם מודרישה חוזרת ונשנית מגופים שונים, ו  , לאחר פניות רבות
, הרב י"א הרצוג השואה, שלחו הרבנים הראשייםקדושי  להנצחת    מיוחדתאריך    לקבוע  -  יום מותם  נודע

מכתב לחברי מועצת הרבנות הראשית המורחבת, בו הודיעו  ,בחודש חשון תש"ט והרב ב"צ מ"ח עוזיאל,  
שואה, וביקשו את הסכמתם לתאריך  קדושי ההם על הסכמתם לקבוע את י' בטבת כיום זיכרון כללי לל

 זה ולתוכנית היום אותה הם הציעו.  

שהוא   , הרב הרצוג סיפר  .בי"ב בכסלו תש"טמיוחדת    המורחבת התכנסה לישיבהמועצת הרבנות הראשית  
נשאל   הרבנות   –הוא  עדיין  למה  בה מרבנים,  טלגרמות   ןקיבל 

לקדושי הגולה? בזמנו הוצע לקבוע יום   זיכרון  יום  קבעה  לא  הראשית 
מבריסק,  הרב  מצד  נמרצת  התנגדות  לכך  לדורות  תענית היתה  אך   ,

ה תוסיף".  "בל  הרצוגבכך  הבהיר    רב  שיש   שסבר  סולוביצ'יק,  י"ז  הרב 
גיסאוהוסיף,  איסור.   אימחד  אפשר -,  המתנגדים כל   ,לכל  בכך  שאין 

השואה  של  כמותו   הנוראי  היה  שלא  שלא לקבוע יום תענית לזכר האסון  
גם כן קשה בדורנו. לכן,    –תענית מיוחד   , ומאידך גיסא, להוסיף יום  מעולם

יום צום קצר, ואין בו    , כי הואבטבת  י'   – ביותר הוא    לדעתו היום המתאים
קדיש הוא הציע להכריז רק על אמירת   קצר,   היה  והזמן  הואיל  כבד.  אבל 

ו בישראל. בו  ,ספר-ביתכנסת  בית  כל  ביתכללי בכל  נשמה  נר  הדלקת   ,-
ותפילה  מיוחדים ליום זה.   קינה  יחברו  הזמן  במשך 

)שלא  לעיתונות  קצרה  בהודעה   : כך נכתבשמצאתי פורסמה( 

לא"י,  הראשית  הרבנות  של  ה המועצה  מורחבת בישיבת 
תש"ט, הוחלט עפ"י הצעת מרן הרב   בכסלו  בי"ב  שהתקיימה 

לקבוע את העשירי בטבת   שליט"א: הרצוג  הגרי"א  לא"י    הראשי 
למליוני קדושי הגולה שלא מתברר  זכרון   ואחיד  ליום  קבוע 
יום מותם, ולהוסיף אבל על התענית שביום זה ע"י תוספת סליחה בשחרית, קריאת קינה קצרה 
במנחה, שתקרא בשם מגילת אירופא, ושתספר בקיצור את מוראות המאורעות ותסתיים בנחמה, 

כל בתי ישראל שבעולם כולו, ידליקו  וע"י אמירת קדיש ע"י כל אחד מהקהל שאין לו הורים בחיים. ב
 (.מופיעה להלן הודעה )הביום זה נר נשמה לקדושי הגולה. 

נוספת   הודעה  הוכנה  זמן  בלאחר  בטבת  עיתונותשהתפרסמה  י'  "המועצה לקראת  נכתב:  בפתיחתה   ,
דלקמן: המורחבת של הרבנות הראשית לא"י...בישיבתה האחרונה ביום י"ב בכסלו, קיבלה את ההחלטה  

 פורטה התוכנית לאותו היום:  לאחר מכן  בעים את יום עשרה בטבת ליום זכרון לקדושי הגולה הי"ד."קו

 תשפ"ב  טבתגיליון 

קביעת י' בטבת כיום  
 זיכרון לקדושי השואה 

 
מורשתנו הרוחנית נחלת  

 העם כולו
 

פגש  ילה סירובהערכה על 
 עם שגריר גרמניה 

 
תפילה לשלום אנשי 

 צוללת "דקר" 
 

פינוי עצמות קדושי  
 השואה

 פינוי עצמות  
 
 
 
 



 

 

לכנס האבל של )ידי הרבנות הראשית  -תפילת אזכרה לנשמות הקדושים, שתוקנה על  בתפילת שחרית:

לומר את נוסח . במקום שתפילה זו לא מצויה, יש  (ש. כ.  ,גבכ' בכסלו תש"ב'חורבה'  רבני הארץ, שהתקיים  
 ללמוד שלוש משניות: ברכותלאחר התפילה יש    "אל מלא רחמים" הרגיל בתוספת הזכרת הקדושים הי"ד.

ב. לאחר הלימוד על כל הקהל, מלבד אלו ששני הוריהם בחיים, לומר קדיש  י-ה; עוקצין ג-ה  ה; סוטה-ט
מים"; לפני "עלינו לשבח" לאחר הקריאה בתורה בפרשת "ויחל", תפילת "אב הרח  :בתפילת מנחה  דרבנן.

אחרי הש"ץ  יומר פסוק בפסוק  וקכ"ו.  כל הקהל  ע"ט  ומנחה  תהילים  שחרית  לאחר  בתפילת ערבית,   ,
פסוק  יתום"  "קדיש  אחרי הש"ץ  לומר  בחיים,  הוריהם  אלו ששני  מלבד  כל הקהל,  על  לשבח",  "עלינו 

 בכל מעת לעת של עשרה בטבת.הכנסת ובכל בית בארץ ובתפוצות יש להדליק נר נשמה  -בכל בתי בפסוק.

ידי  -לשנה הבאה, אם לא יבוא משיח צדקנו, יוסיפו סליחה וקינה מתאימות שתקבענה אי"ה על  הערה:
 הרבנות הראשית.

בהודעה   פי שצוייןכ  ,לאלו שיום מותם אינו ידועזה נועד רק  שיום  צויין  יש לשים לב: א. בהודעה זו לא  
הן סליחה או קינה, כפי ש נזכרו  פרט זה לא נזכר באותה ישיבה. ב. בתוכנית היום לא    ,הראשונה. ואכן

או שלא נמצא האדם המתאים שיסכים   , כנראה שלא היה מספיק זמן להכינן,נזכרו בהודעה הראשונה
ד.  .  יארצייטכב  רובו רשאי לנהוג ביום זה  לעשות זאת. ג. לא נאמר שכל מי שלא יודע את יום מותו של ק

 , לא דתייםבין הנספים אם הם היו דתיים או  חילוק  ום זה נקבע כ'יום זיכרון לקדושי הגולה הי"ד', אין כל  י
שמסרו נפשם על קידוש השם. ה. כוונת הרבנות הראשית היתה שיהיה זה יום זיכרון   או כאלומורדים  

  .לגבי הדלקת נר נשמה . ו. ההחלטה נוגעת גם ליהודי התפוצות, לפחותגם לציבור הלא דתי ,לכלל ישראל

 . היתה לה תהודה רבה בציבור הרחב, בעולםהיהודיות נשלחו לרבני הארץ ולקהילות על כך הודעות 

)!(, שודרה בקול ישראל   ל"קדושי הגיטאות"בטבת כיום זיכרון כללי    י'  הרבנות הראשית את  לרגל הכרזת
  אביב-בתוכנית זו דיבר גם רבה הראשי של תלכנית מיוחדת שנקראה: "מנשרים קלו ומאריות גברו".  ת

הרב איסר יהודה אונטרמן. בפתיחת דבריו הוא הודה, שעד עתה   ,מועצת הרבנות הראשית המורחבתוחבר  
עדיין לא מצא חורבן יהדות אירופה את הביטוי הנכון בצורה של אבל לאומי. עדיין לא נשמעה הקינה 

 גדיה של השואה. הוא נתן הסבר לשתי נקודות חשובות:המרה וזעקת השבר שתביע את מלוא עומק הטר

, שנים לאחר סיום השואה, קבעה הרבנות הראשית יום אבל לאומי לדורות  4-כבאיחור רב,  רק כעת,  א.  
גדולה אלא אם   כי עד עתה היינו קרובים מדי למאורע הטראגי והנוראי. אי אפשר להשקיף על תמונה 

אדם על מאורעות כבירים שבחיי הפרט. עכשיו אנו רחוקים קצת מתרחקים ממנה מעט, כך גם בהשקפת ה 
מהטרגדיה של השואה, מה עוד שגלגל ההיסטוריה נדחף על ידי 'צור ישראל וגואלו' בכוח רב, עד שבמשך  

הגאולה   לצמיחת  משעבוד  גדולה  דרך  לקפיצת  זכינו  אחת  המדינה  )שנה  יש (ש.כ.  –בהקמת  כעת  רק   .
ה ציון  מהררי  להביט  גיאאפשרות  אל  המזעזעת   משוחררת  התמונה  את  ולראות  באירופה,  ההריגה 

ביום זה התחיל החורבן הראשון, לכן   – י' בטבת היא- ב. הסיבה שיום הזיכרון נקבע דווקא לבשלמותה. 
ימי טבת הם ימים קצרים,  מתאים הוא להיות יום זיכרון גם לחורבן האחרון של סוף הגלות האחרונה.

כל מי שחפץ להתענות ביום הזיכרון כפי שנפסק בהלכה, יכול בקלות לעשות זאת, מה עוד שיום זה   ,לכן
הוא ממילא יום צום. כמו כן, בקביעת תאריך זה היתה התחשבות בעבודה שבתקופה זו של השנה רבו  

יום ממילא    ואי' בטבת ה  .המשלוחים למחנות ההשמדה. המרד הקטן בגיטו ורשה, שנשכח, היה בחנוכה
את השואה בה ניתן לראות את המשך אותו חורבן,   וורצו לשתף ב ,בית המקדש הראשון חורבן צום לזכר 

 מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב.   ,לכן לא נקבע תאריך מיוחד

אחר הוראת הרבנות הראשית. המדור    מתפלליםהלפי הדיווח בעיתונות, בבתי כנסת רבים מילאו המוני  
דתי הדתו  להווי  אסבמשרד  ארגן  כהנא,  ש"ז  ד"ר  בראשות  אזכרהת,  העולים  פות  במחנות   ,מיוחדות 

כך  במחנות הצבא. בבתי הספר התקיימו שיחות על הקהילות שנחרבו.  בשיכונים החדשים של העולים ו 
העיתונים:   באחד  בארץ נכתב  מורגש  היה  גם    ,"האבל  משתתפים".  מלאים  היו  הכנסת  קהילות בבתי 

  .החלטה זו ימובתפוצות קירבות יהודיות 

לדורות עבור היישוב  לשואה  הרבנות הראשית היתה הראשונה בין המוסדות הלאומיים שקבעה יום זיכרון  
)כך נכתב   "יום חללי השואה"לאחר מכן  ו",  "יום הזיכרון לחללי הגולה יום זה בתחילה  היא קראה לכולו.  

מכאן,   .(, היא מופיעה להלןמודעה זו מצויה ברשותי  .עליה היא חתומה  בשנת תשי"חגם  במודעת רחוב  
)  ,"יום הקדיש הכללי", המקטין את משמעות היום,  הידועהשם  ש ניתן על ידה  ניתןלא   בתשי"ג,  הוא 

יותר משנתיים    ,יום השואה ומרד הגטאות" "כ"ז בניסן כנציין שהכנסת קבעה את    .ע"י ש"ז כהנא(  ,כנראה
 . !!בו' בניסן תשי"א רק הרבנות הראשית,  אחרל



 

 

 שמואל כ"ץ, רב בתי ספר בירושלים וחוקר תולדות הרבנות הראשית                                                        

 

 מורשתנו הרוחנית היתה תמיד נחלת העם כולו

 נאום בפתיחת הועידה הארצית של מפלגת הציונים הכלליים 

וההישגים הפוליטיים, אלא גם   חשבונם של הבעיותכל ועידה יפה כוחה לעריכת חשבון נפש, ולא רק  
בירור קווי התחום בין זכויות הפרט והמדינה, המפלגה והמדינה, וכן מה בין מדיניות לרוח, והיחס  

 של המפלגות לשאלות הרוח. ברצוני לייחד מלים מספר על השאלה האחרונה.

כים וגוברים בהם היסודות  עם התרקמותם של החיים הממלכתיים והחברתיים בישראל, נראה שהול
מריים, ואף מסתמנת מגמה של  והפוליטיים. היחיד נעשה קשור יותר למפלגות, שבידן כוח והשפעה ח

כלל  -פלישה פוליטית לתחום הרוח. במצב זה הולכת ופוחתת השפעתם של אנשי הרוח, אשר בדרך
המ של  החברתיות  בשאלות  ברמה  קולם  את  מלהשמיע  נרתעים,  ולעתים  לראות נמנעים,  יש  דינה. 

 התפתחות זו בדאגה, כי אין סכנה חמורה מזו של שתיקת מנהיגים רוחניים.

ומצוותיה   תורתה  היהדות,  של  רוחה  וביחוד  הרוח,  עם    –בעיות  אחת  בכפיפה  לגור  יכולות  אינן 
אלא   לכיתות,  או  לשבטים  נחלקה  לא  הגדולה  הרוחנית  מורשתנו  ופוליטיים.  מעמדיים  אינטרסים 

ואנו היא    היתה,  בעם,  והמאחד  היא המשותף  כולו.  נחלת העם  גם בעתיד,  לשמור שתהיה  מצווים 
הנותנת עוז ותעצומה לעם לעמוד איתן בשעות משבר ומבוכה. ללא הבנה מצד המפלגות, לא תיתכן  

שנראים פה ושם    היום, לצערנו, השרשת הנכסים הרוחניים בקרב העם, ואף לא יהיה מוראם של אנשי
בערכן וחשיבותן של בעיות אלה, אך דרושה התמרדות מכבלים כדי שהכרה זו תלך    ניצנים של הכרה

 ותעמיק, ויגבר הרצון לקבל השראה והשפעה מתחום הרוח. 

אנו זקוקים בתקופתנו לאווירה של ליכוד והבנה, של שיפור יחסים בין מנהיגי הציבור ובין יחיד ליחיד,  
 ור שעומדים בפניו תפקידים היסטוריים.כדי ליצור רקמה של חיים חברתיים הראויים לד 

תוכל להרים תרומה חשובה    אני סבור שמפלגת הציונים הכלליים, שניכר חלקה בבנין הארץ ופיתוחה,
גם לעיצובם של החיים החברתיים במדינה. הנני מברך את משתתפי הועידה בדיונים פורים, שיהיו  

 לה, ואף כלפי הדורות הבאים. חדורים רגש האחריות המוטלת על דורנו כלפי האומה כו

 שמים.-רצון שתשרה הברכה במעשיכם ויהיו לשם-יהי

 הרב יצחק נסים, לדור ולדורות: מאמרים ונאומים, עמ' רמט                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 הראשון גרמניה שגריר עם להפגש  סירובו על נסים לרב  הערכה

 

 ו "תשכ בכסלו א"י

 הראשי הרב 'לכב

 נסים יצחק הרב

 .ירושלים 

 ,הרב אדוני

 גרמניה שגריר עם הפגישה בענין הגאה  עמדתו על הערצתי ואת הוקרתי את לכבודו  להביע לי נא יורשה
 למראה עמידת ,אחרים רבים שבעיני מקוה ואני ,בעיני עלו הרבנות התורה וכבוד כבודת.*  המערבי

 .עליו המופעל הלחץ מול הרב אדוני

 והציבור הדתי הציבור בין ומעמיק ההולך הקרע את לב ובשברון בצער רואה אני אך ,דתי יהודי אינני 
 לעשות יכולים  היו הדתי בארץ הציבור  בראש שהעומדים הייתי סבור  תמיד .במדינת ישראל דתי הלא

 מנהיגיו להיות רבנים יכולים  הזה בזמן שגם ,ובמעשה בדיבור ,הראו אילו ,הקרע איחוי למען הרבה
 נדירים לבי  שלדאבון אלא .הדורות בכל שהיו כפי ,ובתפוצות בארץ היהודי  העם  של הרוחניים  של

 הגענו .זו בשעה העם מתלבט שבהן הגדולות המוסריות בשאלות דרך הרבנים מורים שבהם המקרים
 לתחום שייך  שאינו  דבר  וכל  ,בלבד "דת צרכי " על כממונים עצמם  את רואים שהרבנים ,כזה למצב

 .החילונית ההנהגה בידי משאירים הם ,הזה

 באותו אלא מורגשת השפעתה ואין ,הרבנות נשואות אל הלא־דתי הציבור  עיני  אין שוב  אלה בנסיבות 
 תופס שהוא הזדמנויות בכמה הוכיח הרב אדוני  .דת  בשאלות הלכות לפסיקת הציבור הנזקק מן חלק
 אך ;הרב כבוד עתונאי בעיני של לדעתו יש משקל מה יודע אינני .אחרת תפיסה משרתו הרמה את

 איך לחוש  ,דתי לא כאדם  ,אני יכול קרובות לעתים לא   ו".כוח יישר"  :לומר לעצמי חובה  אני רואה
 היה והוא ,האלה הימים היה אחד היום .בישראל רב של עמידתו למראה ושמחה גאווה מתמלא לבי

  יכול ,גרמניה עם יחסים ישראל ממשלת קשרה  בו האופן מן עומק לבי  עד אני שפצוע ,אני .חג יום לי
 .הרוחני מנהיגי את בו ולראות ראשי רב אל עיני לשאת

 ו".   ל שככה  העם אשרי"ו ,לב מקרב תודתי – כך על

 ,ובהוקרה כבוד ביראת                                                                                                                        

 שמואל שניצר                                                                                                                               

ד"ר רולף פאולס.    ,הראשון  השגריר  לארץהגיע  , גרמניה המערבית לאחר שמדינת ישראל כוננה יחסים דיפלומטים עם*
  , וועד עם הרב נסים, סירב הרב לקבלו למרות לחצי משרד החוץ. סירובו נבע מהעמדה העקרוניתמשביקש השגריר להי

מן ההר אל    : גם משום שהתברר כי השגריר שירת כקצין בוורמאכט הגרמני. ראוו  ,שעדיין אין מחילה ופיוס לגרמנים
 .. שמואל שניצר היה מעורכי עיתון מעריב  238-240העם, עמ' 

 קכה -לדור ולדורות: בקומה זקופה, עמ' קכד                                                                                      

 

 

 



 

 

 

 

 

 * תפילה לשלום אנשי הצוללת "דקר"

 כ"ט בטבת תשכ"ח 

בים דרך ובמים עזים נתיבה, פודה ישראל ומושיעו מכל צרה, תפן אל שוועתנו בבואנו לקרוא  הנותן  
בים דרכם,   אשר  ישראל  חיילי  על  להטות חסדך  רוחינו,  ליבנו, בהמיית  אליך בשעת חרדות, בפחד 

 שצללו בעמקי מים באניה "דקר", לבל תבלעם מצולה, ויחזרו אל מחוז חפצם. 

משמרת ארצנו,   של מסירות נפשם ועמידתם ימותיהם ושנותיהם לשמורתעמוד להם זכותם הגדולה  
יב ומתנכל ולהציל נפשות ישראל מכל רע. יעמדו לפניך זכויות כל אשר מתפללים להגן עליה מפני או

היום לפניך למענם, להושיעם מצרתם. הדריכם בדרך ישרה ללכת אל חופי הארץ, הנחה אותם בעצתך 
ותן להם כוח לעמוד במים האדירים. האר נא עיני כל המשתדלים לחלצם   , למען יכוננו צעדיהם לטוב

מן המיצר. הראה לנו מעשיך ונפלאותיך במצולה. הקם סערה לדממה ויחשו גלי הים. יראו ישרים  
 וישמחו ויתבוננו חסדי ה'.  

  69תשכ"ח, כשעל סיפונה  בכ"ד בטבתהצוללת "דקר", שעשתה דרכה מאנגליה לחיפה, נעלמה במצולות הים התיכון * 
 אנשי צוות. המאמצים הרבים שהשוקעו בחיפוש אחריה עלו בתוהו. שרידי הצוללת נמצאו בי"ג בסיון תשנ"ט. 

 רעג -לדור ולדורות: בקומה זקופה, עמ' רעברב יצחק נסים,  ה                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 בצרפת  פינוי עצמות יהודים שנקברו במחנה ברגן־בלזן לקבורה

 

 ב"ה י"א בטבת התשי"ט 

 הרב ד"ר ש. גאון יצ"ו, לכבוד

 הרב דק"ק ספרדים ופורטוגזים בבריטניה,

 לונדון 

 חכם גאון הנכבד,

 

הקברותקיבלתי   העברת  בדבר  ש"ז,  בכסלו  כ"ב  מיום  בזה   מכתבו  מפרט  והנני  בלזן,  מברגן 
 השתלשלות העניינים: 

והביא   ,בשליחות אסיפת רבני צרפת  לפני חדשים אחדים בא אלינו הרב א.מ. פינגרהוט מפריז
 עצמות הטמונים בברגן בלזן לקבורה מתאימה בפריז. ־  לפנינו את הבקשה של העברת

את הדין וההלכה, לא מצאנו כי יש   שחומר העובדות שהובא לפנינו לא כלל כל ענין הנוגדמאחר 
 וסמכנו ידינו עליה. מקום להתנגד להצעה זו,

ראשונה, ונתגלה שאין דעה אחידה   תוך שבועות אחדים, הפכה בעיה זו לנושא ציבורי ממדרגה
משלחותיבענ אצלנו  הופיעו  שארי  ין.  ארגון  של  ביניהן  הביעו שונות,  אשר  ועוד,  הפליטה   ת 

והמצב כזה ושמענו כמה טענות  תרעומת על אפשרות ביצועה של החלטת ממשלת צרפת. הואיל
 ין זה, ילהקפיא, לפי שעה, את הסכמתנו בענ  ,הראשי הרצוג ואני  הרב,  בעלות משקל, החלטנו

עלינו ומחייבת,  סופית  החלטה  מתן  לשם  כי  דעה  לכלל  של   ובאנו  דעותיהם  את  שני    לשמוע 
 הצדדים זה בפני זה. 

אם הם עומדים    –מוסמך שלהם    הודענו לרבני צרפת החלטתנו זו, וביקשנו מהם שישלחו נציג
 לא בא.  עוד על דעתם, אולם נציג כזה

לאפשרות מהסכמתנו העקרונית  בנו  חזרנו  אף שלא  את    לפיכך,  להקפיא  ההעברה, החלטתנו 
 בעינה עומדת. –ההסכמה 

בה, בתנאי שהצדדים שיש להם    להכריע בבעיה זו סופית עם כל האחריות הכרוכהאנו מוכנים  
 את טענותיהם, אחרת לא נוכל לשאת באחריות. ענין בבעיה יופיעו בפנינו וישמיעו

 

 בכבוד רב,                                                                                                                                        

 יצחק נסים                                                                                                                                        
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