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רחפנים ,ברקודים וצילומי חיל האוויר הנאצי:
המסע לאיתור הקברים היהודיים הנשכחים

 10,000אתרי קבורה יהודיים פזורים בכ– 50מדינות באירופה ,רבים מהם נטושים ומוזנחים .בגרמניה קם ארגון שפועל כדי למצוא ולשקם אותם
עופר אדרת

כל חוקר אילנות יוחסין יודע
שבתי קברות הם לא רק מקום
של מוות .על המצבות חקוק מי־
דע רב־ערך שמסייע לא אחת
בפתרון תעלומות משפחתיות
וחידות היסטוריות בנות מאות
שנים .מהסיבה הזאת ,הרבה גנא־
לוגים בירכו החודש על הפרויקט
החדש ,במסגרתו יירתמו רחפ־
נים למשימה החשובה של איתור
ומיפוי בתי הקברות היהודיים
ההיסטוריים באירופה.
 10,000אתרי קבורה
יהודיים פזורים בכ– 50מדינות
ברחבי היבשת .רבים מהם אינם
מתועדים ,וניצבים נטושים כבר
עשרות שנים ,מאז תום מלח־
מת העולם השנייה ,מוזנחים
ומתפוררים .כך קורה ,שמידע
רב שאצור בהם ,ובכללו שמות,
תאריכי לידה ופטירה ,לצד
טקסט רב־ערך נוסף החקוק על
המצבות ,הולך לאיבוד ואינו
נגיש לחוקרים ,להיסטוריונים
ואף למשפחות המתים.
"יוזמת בתי הקברות היהודיים
האירופיים" ( ,)ESJFארגון ללא
מטרת רווח שהוקם –ב– 2015ב�ג
רמניה ,גייס באחרונה צוות של
מפעילי רחפנים כדי למפות אתרי
קבורה בכמה מדינות בהן הושמדה
הקהילה היהודית בשואה .בשנה
הקרובה יתועדו כך כ– 1,500בתי
קברות בסלובקיה ,ביוון ,במולדו־
בה ,בליטא ובאוקראינה.
בחודש שעבר נעשה הניסוי
הראשון בשימוש ברחפנים למט־
רה זו ,בעיר פיריאטין באוקראינה.
באזור התגלה –ב– 2017אתר קב�ו
רה ב ן  400מצבות שכלל ק�ב
רים מהמאה –ה– .19בעזרת המ�י
דע הטופוגרפי שיאספו הרחפנים
ניתן יהיה לדעת היכן עוברים הג־
בולות התוחמים את בתי הקברות
ובהתאם לכך להקיפם בגדר ולנ־
קותם .לגדר שני תפקידים :הגנה
על בתי הקברות מפני ונדליסטים
ואנטישמים וסימונם כאתר מור־
שת יהודי לטובת הקהילה המקו־
מית ומבקרים .את הפרויקט מממן
האיחוד האירופי במענק של 800

רחפן מעל בית קברות יהודי בסלובקיה ,בחודש שעבר .הרחפנים יסייעו במציאת גבולות בתי הקברות צילום :פטר דייוויד יוסק/אי־פי

אלף אירו (כ– 3.3מיליוני שקלים).
אתרי קבורה "חדשים"
ממשיכים להתגלות מעת לעת גם
עשרות שנים אחרי שנעלמו מה־
עין .בעיר ברסט בבלארוס התגלה
בחודש שעבר קבר אחים במקום
בו שכן בעבר הגטו היהודי .באתר,
שנחשף במסגרת עבודות בנייה
באזור מגורים במרכז העיר ,נמ־
צאו עד כה עצמותיהם של 700
אנשים שנורו למוות במלחמת
העולם השנייה.
גיוס הרחפנים מצטרף לפעי־
לות ענפה שיוזם הארגון בשנים
האחרונות כדי להציל בתי קברות
מהיעלמות ,חלקם בדקה ה–90
ממש" .חיוני במיוחד שהדור הבא
של תושבי אירופה ידע על הקיום
היהודי וייאבק בעליית האנטיש־
מיות ובהכחשת השואה" ,אמר פי־
ליפ כרמל ,מנהל הארגון .לדבריו,
"בתי הקברות הם בהרבה מקרים
העדות הפיזית האחרונה לקיומם
של חיים יהודיים בני מאות שנים

בעיירות ובכפרים באירופה ,ואין
דרך טובה יותר להיאבק בהכח־
שת השואה".
לצד הרחפנים מסתייעים החו־
קרים התרים אחר הקברים האבו־
דים גם במפות ישנות ,חלקן מלפ־
ני מלחמת העולם הראשונה ,ואף
בתצלומי אוויר של חיל האוויר
הגרמני ,הלופטווהפה ,שנועדו
במקור לאתר מטרות להפצצה.
ואולם העבודה האמיתית לא
נעשית באוויר אלא היא מחוברת
מאוד לקרקע .רבים מבתי הקב־
רות שימופו בשנה הקרובה אותרו
בסיוע תושבים מקומיים ,שסייעו
לחוקרי הארגון לדעת על קיומם
ומקום הימצאם ,גם של אלה הנ־
טושים והמוזנחים ביותר.
מבצעי שימור דומים נער ־
כים בימים אלה גם בפולין ,המ־
תוארת לא אחת כבית הקברות
היהודי הגדול ביותר באירופה,
בשל גודלה של הקהילה לפני
השואה וממדי חורבנה אחריה.

בחודש דצמבר השיקו הרב הרא־
שי של פולין ,מיכאל שודריך ,ושר
התרבות הפולני ,פיוטר גלינסקי,
פרויקט חדש ,שבו ימופו 1,400
בתי הקברות היהודיים במדינה,
והמידע על האנשים הקבורים בהם
יועלה למאגר מידע מרכזי ,שני־
תן יהיה להגיע אליו גם באמצ־
עות סריקת ברקוד שיוצב בפתח
בית הקברות.

ד"ר לוריא" :המצבות
בבוצ'אץ' מעידות על
חיים תוססים ומגוונים
של הקהילה היהודית"
אחת הדרכים היעילות ביותר
להנגשת המידע הטמון בבתי הק־
ברות הוא צילום המצבות והזנת
הטקסט שמופיע עליהן למא־
גר מידע ממוחשב .דוגמה עדכ־
נית לפעילות כזו היא הפרויקט
שמוביל ד"ר איליה לוריא ,חוקר

יהדות מזרח אירופה ,שמרכז את
פעילות עמותת יהדות גליציה
ובוקובינה בישראל" .כבר כמעט
עשור שנים שאנחנו פודים מה־
שכחה בתי עלמין יהודיים רבים,
בהם אתרים שיש להם ערך תר־
בותי ,אמנותי ,היסטורי ולאומי",
אמר ל"הארץ".
מתנדבי העמותה סורקים
בתי קברות ,ממפים את המצ־
בות ,מצלמים אותן ,מפענחים
את הכתובות עליהן ומעלים
למאגר המידע האינטרנטי שלה
( )jgaliciabukovina.netאת
ממצאיהם .בקיץ האחרון הם
זכו להצלחה גדולה ,כשאיתרו
כך את מקום קבורתה של אס־
תר צ'אצ'קס ,אמו של ש"י עגנון,
שמתה ב– ,1909בגיל  ,43ונטמנה
בבית העלמין היהודי בבוצ'אץ'
באוקראינה .בית הקברות העתיק
הזה ,שלא תועד מעולם ,התקיים
ברצף במשך  400שנה ויותר
מ– 2,000מצבות שהיו בו שרדו.

"באופן פרדוקסלי ,הן מעידות
דווקא על חיים תוססים ומגוונים
של הקהילה היהודית" ,אמר לו־
ריא" .ממדיהן ורמתן האמנותית
מעידים על עוצמתה של הקהילה
בתקופה זו".
בית העלמין בבוצ'אץ' תופס
מקום מיוחד בחייו וביצירתו של
עגנון .לצד קברה של אמו ,שנח־
שף בקיץ לראשונה מאז השואה,
אותרה גם המצבה של סבו המ־
פורסם ,רבי יהודה פארב ,שבי־
נו ובין הסופר הצעיר היה קשר
מיוחד" .גם גיבורי סיפורים של
עגנון ומכרים לא מעטים שלו —
חנוונים ,מילדות ,תלמידי חכמים,
מורים ,רופאים ופעילי ציבור —
נטמנו באתר זה וזכרם חרוט על
המצבות שתיעדנו" ,אומר לוריא.
הכתובות על המצבות בבית
(א ִּפ ַ
העלמין הזה ֶ
יטפים ,בש ־
פה המקצועית) מוסיפות אף הן
לייחודיות שלו" .הן מצטיינות במ־
ליצה עברית בלתי רגילה ,ז'אנר
ספרותי מפותח ,סוג של שירה
עממית ,מרגשת ויפה" ,אומר לו־
ריא" .האווירה הספרותית הזו
מעידה על הקרקע ממנה צמח כי־
שרונו וסגנונו המיוחד של עגנון".
ומה באשר לתיעוד הקברים
בישראל? השבוע הודיע הסטר־
טאפ הישראלי  MyHeritageעל
השלמת פרויקט הדיגיטציה של
כל בתי העלמין בישראל ,אשר
הפך את ישראל למדינה הראשו־
נה בעולם שבה רוב המצבות מתו־
עדות ונגישות לחיפוש באינטרנט
בחינם .בפרויקט ,שבוצע בשיתוף
ע ם " — BillionGravesרשת ח�ב
רתית" בינלאומית לתיעוד מצבות
— תועד ו  638בתי עלמין בר�ח
בי הארץ ,ובתוכם  1.5מיליוני
מצבות .לצד הקברים של נכב־
די האומה ,כמו בן גוריון או נע־
מי שמר ,אפשר למצוא שם גם
את זה של הארי פוטר — טוראי
הארי פוטר ,חייל בחטיבת וסטר־
שייר הבריטית ,שנהרג בהיתקלות
עם חמושים ערבים בחברון בקיץ
 ,1939ימי המרד הערבי הגדול,
חודשיים לפני שמלאו לו — 20
ונטמן בבית העלמין הצבאי הב־
ריטי ברמלה.

איש חב"ד מוביל את המאבק למען טיפולי המרה בארה"ב

פסיכולוג חרדי ,המיוצג על ידי לובי נוצרי חזק ,תובע את עיריית ניו יורק כדי שיותר לו לבצע טיפולים שנועדו להפוך הומואים לסטרייטים
טלי קרופקין
ניו יורק
בשנים האחרונות ,נראה היה
כי טיפולי המרה — מגוון טי־
פולים פסיכולוגיים שמטר ־
תם להפוך הומואים לסטרייטים
— נדחקים לשוליים באמרי ־
קה .אחרי שאיגוד הפסיכולוגים
האמריקאי קבע כי הטיפול אינו
אפקטיבי ומסכן את המטופלים,
 155מדינות בארצות הברית א�ס
רו בזו אחר זו לבצע טיפולי המ־
רה בקטינים .ואולם ,מינויו של
השופט הרפובליקאי ברט קוואנו
לבית המשפט העליון ,הצית מח־
דש שורה של מאבקים נוצריים,
בהם המאבק על טיפולי המרה.
ארגון נוצרי מוכרAlliance( ,
 Against Freedom (ADFFש�ב
עבר הביא מאבקים נגד זכויות
ללהט"בים עד לבית המש ־
פט העליון ,יוצא כעת למלח־
מה מחודשת נגד האיסור .בשונה
ממאבקים קודמים ,שאותם הובי־
לו נוצרים אוונגליסטים או מור־
מונים ,הגיבור הראשי בסאגה
החדשה הוא דווקא פסיכולוג
יהודי מברוקלין איש חב"ד ,שתו־
בע את העיר ניו יורק ,בטענה כי
האיסור על הטיפול מנוגד לד ־
תו ,ומונע ממטופליו לחיות את
חייהם על פי חוקי התורה.
ד"ר דוד שוורץ ,פסיכולוג
חרדי בקהילת חב"ד בברוקלין,
טוען כי החוק האוסר על טיפולי
המרה פוגע בחופש הביטוי שלו
ובחופש הדת שלו .לדבריו החוק
מתערב באופן לא אתי בטיפול
שהוא מעניק למטופליו החרדים.
חלק ניכר מהתביעה מסביר כי
האיסור על טיפולי המרה מתנגש
עם ערכי היהדות עליהם מתבסס
הפסיכולוג בטיפול שהוא מעניק.
הטיעון המרכזי בתביעה הוא
כי המטופלים החרדים שפונים
אל שוורץ עושים זאת ביוזמתם
ומתוקף אמונתם ,וכי לא ניתן
למנוע מהם לפעול כדי לשנות

את נטייתם המינית ,אם הם מא־
מינים שזה יסייע להם לנהל
אורח חיים חרדי.
"ד"ר שוורץ וכמעט כל המ־
טופלים שלו הם יהודים חר ־
דים" ,נכתב בתביעה" .המטרות
האישיות של המטופלים של
שוורץ ,והייעוץ שהוא מעניק
להם ,מבוססים על הדעות על
טבע האדם ,ועל מהם חיים טו־
בים על פי האמונה היהודית ועל
התורה".

פרקטיקות שנחשפו
במשפט ב– :2012נערים
אולצו להתפשט והצוות
ביזה אותם בפומבי
עוד נכתב כי "המטרות
האישיות שהמטופלים של שוורץ
שמים לעצמם ,בסוגיות של מי־
ניות ,נישואים ,ומשפחה ,וכ־
מו כן גם הדעות שלהם על מוסר,
טבע האדם ,והיכולת לשינוי,
מתבססות על האמונות הדתיות
שלהם".
שוורץ ,שפועל זה  40שנה
בחברה החרדית ,מוכר כתומך
נלהב של טיפולי המרה ,גם לנו־
כח ספקות לגבי הפרקטיקה בח־
ברה החרדית" .שוורץ לא מדבר
על כל אותם מטופלים שעוברים
טראומה מהטיפולים האלה" ,אמר
ל"הארץ" מרדכי לייבוביץ ,שג־
דל במשפחה חרדית בניו יורק,
וכיום עובד בארגון האמריקאי
 ,Jewish Queer Youth JQYYה�מ
סייע ללהט"בים בחברה הדתית
והחרדית" .האמת היא ,שלד"ר
שוורץ אין שום הבנה בתחום",
אומר לייבוביץ" .הוא אומר שה־
מטופלים שלו שמחים? ובכן ,אני
מכיר הרבה מטופלים שלו לשע־
בר שאומרים שהם לא.
"רבים מהמתבגרים והצעירים
שמגיעים אלינו צריכים טיפול
פסיכולוגי בגלל הטראומה שנ־
גרמה להם על ידי מטפלים כמו

שוורץ" ,מוסיף לייבוביץ" .זה מס־
פיק גרוע שהם מרגישים מנודים
ומבוישים בקהילה שלהם בגלל
הזהות המינית .אבל אז הם הול־
כים למטפל ,והוא אומר להם' ,זו
אשמתכם ,אתם לא מספיק מנ־
סים להשתנות' .המטפלים האלה
מובילים את המטופלים לכישלון,
ולא רק זה — הם מלמדים אותם
להאשים את עצמם בכישלון הזה".

שאם התביעה של שוורץ תיכשל,
הם יערערו ,ויגיעו עד לבית המ־
שפט העליון" .לדבריו" ,אני חו־
שש מהפסיקה של העליון בהרכ־
בו החדש ,המלא בשופטים שמי־
נה טראמפ .אני לא בוטח בשופט
קלרנס תומס ולא בשופט קוואנו
לפסוק בענייני מיניות .בואי נגיד
שאלה אנשים שלא הראו עוצמה
מוסרית בסוגיות אלה".

מעשה רמייה

המרה דתית

חיים לווין ,שגדל והתחנך
באותה קהילת חב"ד בברוקלין
בה פועל כיום ד"ר שוורץ ,מכיר
היטב את המחיר האישי שמש־
למים חרדים שעוברים טיפולי
המרה .בשנת  ,2012תבע לווין
את ארגון ג'ונה( ( )JONAHהא�ר
גון הגדול ביותר בארה"ב שע־
סק בטיפולי המרה בקהילה
היהודית ,על הונאה .הוא טען
שאין אפשרות לשנות את הזהות
המינית ולכן הטיפול הוא מעשה
רמייה.
לווין נשלח לטיפול אצל האר־
גון כשהיה בן  ,18יחד עם אלפי
בחורים חרדים .במשפט ,שזע־
זע את הקהילה הדתית והחר ־
דית בארה"ב ,העידו מטופלים
לשעבר על שורה של פרקטי־
קות בעייתיות של הארגון :מטו־
פלים העידו כי התבקשו להת־
פשט בנוכחות מטופלים אחרים
ובנוכחות הצוות; בסופי שבוע בי־
ער הם עברו "טיפולים קבוצתיים"
בהם קשרו להם את העיניים ואנ־
שי הצוות צעקו משפטים מאיימים
כמו "בואו נתפוס את ההומו הזה
כשהוא יילך למקלחת" .הם אולצו
להתפשט מול מראה ולהגיד מש־
פטים משפילים על הגוף שלהם,
ולהתחבק בעירום עם הצוות .בפ־
סיקה פורצת דרך במאבק נגד טי־
פולי ההמרה ,בית המשפט הורה
לסגור את הארגון.
בשיחה עם "הארץ" ,דחה לווין
בתוקף את הטענה של שוורץ כי
מטופליו הם שפונים אליו מפני

בשנים האחרונות טיפולי המ־
רה בקטינים נאסרו ב– 15מדינות
בארצות הברית ,וב– 50ערים,
בהן ניו יורק .הצעה לאסור טי־
פולי ההמרה עברה בשבוע שעבר
גם בבית המחוקקים במדינת קו־
לורדו .אם ההצעה תעבור גם בס־
נאט ,קולורדו תהיה למדינה ה–16
שבה טיפולי המרה לקטינים אסו־
רים .בישראל ,אגב ,מליאת הכנ־
סת דחתה –ב– 2017בקריאה טר�ו
מית את הצעת החוק של ח"כ יעל
גרמן ,לאיסור על טיפולי המרה
לקטינים.
למרות החקיקה וההסברה,
טיפולי המרה הם תופעה שנוג־
עת בחייהם של מאות אלפי אמרי־
קאים ,גם היום .על פי מחקר שפו־
רסם אשתקד על ידי אוניברסי־
טת קליפורניה בלוס אנג'לס 698
אלף אמריקאים בוגרים בארה"ב
עברו טיפולי המרה בחייהם350 ,
אלף מתוכם שעברו את הטיפולים
כשהיו מתבגרים.
בשנים הקרובות צפויים לע־
בור טיפולים כאל ה  20אלף מת�ב
גרים אמריקאים שמתגוררים במ־
דינות בהן טיפולי המרה לא הוצאו
אל מחוץ לחוק .בנוסף לתמיכתם
העקרונית של אנשי דת בקהילות
דתיות מסוימות בטיפולי המרה,
והפניה של מאמינים לפסיכולו־
גים שמעניקים את הטיפולים ,על
פי המחקר  57 ,אלף מתבגרים א�מ
ריקאים צפויים לעבור בשנים הק־
רובות טיפולי המרה אצל מנהיגים
דתיים ורוחניים.

ד"ר דוד שוורץ

צילוםADF :

שהם רוצים להפוך לסטרייטים.
"כשאנשים באים אליך ומבקשים
עזרה ,תעזור להם ,אל תפגע בהם",
אומר לווין" .טיפול פסיכולוגי ,גם
כזה שכולו רק דיבורים ,יכול לה־
זיק ,במיוחד אם אתה אומר דברים
שאינם מתיישבים עם המדע המו־
דרני .יש סיבה לכך שיש לנו חו־
קים ורגולציות — אנחנו לא רוצים
שאנשים ירמו מטופלים .בסופו
של דבר ,מה שהוא מנסה לעשות
אינו אפשרי".
אולם נראה כי התביעה של
שוורץ צוברת תאוצה ועלולה
להיות לה השפעה מרחיקת לכת,
מעבר לגבולות הקהילה החר ־
דית בניו יורק .ארגונים נוצריים
שתומכים בטיפולי המרה ,פות־
חים בחודשים האחרונים במא־
בק להשיב את טיפולי ההמרה,
והם מקווים שדווקא הפסיכולוג
היהודי־החרדי יביא להם את הני־
צחון המיוחל.
ארגון  ,ADFשמייצג את
שוורץ ,ניהל את אחד מהמאבקים
המשפטיים המדוברים בארה"ב
אשתקד .הוא ייצג את הקונדיטור
האוונגליסטי ג'ק פיליפס ,עובד
במאפיית "מאסטרפיס קייקשופ"
בקולורדו ,שסירב למכור עוגת
חתונה לבני זוג הומואים ,בטע־
נה שזה מנוגד לאמונתו הנוצרית.
כעת מקווים בארגון שהתביעה

של הפסיכולוג החרדי תצליח במ־
קום בו תביעות של נוצרים נכש־
לו ,ותביא את טיפולי ההמרה עד
לבית המשפט העליון .שם הם מק־
ווים למצוא אוזן קשבת אצל השו־
פט החדש ,ברט קוואנו.
"התביעה הזאת הוא חלק מתו־
פעה רחבה יותר של נוצרים אוונ־
גליסטים ,שמשתלטים על מרח־
בים יהודיים" ,אומר לייבוביץ.
"אנשים כמו ד"ר שוורץ מושפ־
עים מהלובי החזק של הנוצרים
הפונדמנטליסטים ,והם בעצם קו־
רבן של המיסיון של תנועה נוצ־
רית חזקה מאוד".

שוורץ טוען כי האיסור
על טיפולי המרה מתנגש
עם ערכי היהדות
עליהם הוא מתבסס
גם לייבוביץ וגם לווין ,כפעי־
לים בולטים בתנועה נגד טיפולי
המרה ,מודאגים מההשלכות שע־
שויות להיות לתביעה של שוורץ
על החוקים האוסרים על טיפולי
המרה במדינות השונות בארה"ב.
"כשהחוקים האוסרים על טיפו־
לי המרה רק חוקקו ,היו תביעות
דומות בניו ג'רזי ובקליפורניה,
וכולן נכשלו" ,אומר לייבוביץ.
"אבל במצב הנוכחי ,אני חושש

פרץ וסאלח מחוץ לבית הכנסת ,בחודש שעבר צילום :בועז ארד

פלסטיני־גרמני ישקם בית כנסת
בברלין שנהרס בליל הבדולח
רחל גולדברג
ברלין
קהל רב של מתפללים נא־
סף באחד מלילות שבת האחרונים
בבית הכנסת פרנקלאופר בשכונת
קרויצברג בברלין .חילונים ושו־
מרי מצוות הצטופפו בחדר ,שרו
שירים ושוחחו ביניהם בבליל של
שפות .לא רק עברית וגרמנית נש־
מעו שם ,אלא גם ספרדית ,רוסית
ואפילו איטלקית .הנוכחים התקשו
להיפרד מהאווירה המיוחדת והת־
פזרו לביתם מאוחר בלילה ,לאחר
שהסתיימה המשמרת של השוטרים
המאבטחים את הכניסה.
בשנים האחרונות הפך בית הכ־
נסת הקטן השוכן על גדות תעלת
לנדוור הציורית לביתה של קהילה
יהודית שצומחת במהירות .בע־
בר עמד כאן בית כנסת גדול ומ־
פואר שהכי ל  2,000מתפללים .ה�ב
ניין הוצת בליל הבדולח ורק האגף
הצדדי שלו נותר .כעת ,בסיועו של
יו"ר המפלגה הסוציאל־דמוקרטית
( )SPDבפרלמנט של מדינת ב�ר
לין ,ראאד סאלח ,יוקם המבנה מח־
דש כמרכז תרבותי לציבור היהודי
בברלין .סאלח ,גרמני ממוצא פל־
סטיני ,עומד בראש חבר הנאמנים
המוביל את שיקום המבנה.
על פי תוכניות ראשוניות ,לצד
אולם התפילה יוקמו במבנה המחו־
דש גן ילדים ,בית קפה כשר ,אולם
קונצרטים ,ספרייה וחלל עבודה
משותף .בית המדרש המתוכנן במ־
קום יהיה פתוח לכל הזרמים הפו־
עלים בקהילה היהודית המקומית.
בראש העמותה המארגנת את הפ־
עילות בבית הכנסת עומדת נינה
פרץ ,ב ת  ,35שגדלה בגרמניה כ�ח
סרת דת והתגיירה" .יש כיום הרבה
יוזמות יהודיות חדשות בברלין —
הרכבים של כליזמר ,מסעדות כש־
רות ואמנות יהודית — אבל להר־
בה מהיוזמות הללו אין מקום לפ־
עול" ,אומרת פרץ" .אנחנו רוצים
להזמין את האמנים והיוצרים ,את
היוזמות והעמותות ולחבר את כו־
לם לעולם אחד".
בעלה של נינה ,דקל פרץ ,יש־
ראלי בן  39שעבר לברלין לפני 16
שנים ,אומר כי "עם ההגירה של הר־
בה ישראלים ושל קבוצות אחרות
של יהודים דוברי עברית לברלין,
יש תחושה של חלוציות בבנייה של
תרבות עברית בעיר .ואנחנו רואים
את זה כבנייה מחודשת לא רק של
בית הכנסת ,אלא של קהילה יהודית
גדולה ועצמאית בתוך ברלין".
פרנקלאופר הוא אחד מ–12
בתי כנסת הפעילים כיום בברלין,
אך זו הפעם הראשונה שבית כנסת
בעיר ,שנהרס על ידי הנאצים ,נבנה
מחדש .הקהילה היהודית בברלין,
שלפי הערכות מונה כ– 40אלף בני
אדם ,צמחה בקצב מואץ בעשור
האחרון ולא רק בעקבות בואם של
מהגרים ישראלים .ברלין מהווה
גורם משיכה גם ליהודים מארצות
הברית ,ממדינות דרום אמריקה,
מהונגריה וממקומות נוספים.
אחרי הפלת החומה נהפכה הש־
כונה למרכז תרבותי ומוקד משיכה
לסטודנטים ,אמנים ומשפחות צעי־
רות .אלה התיישבו בה לצד המהג־
רים מטורקיה ,שהגיעו לברלין בש־
נות ה– 60וה– .70מחירי השכירות
הנמוכים יחסית והאווירה היציר־
תית משכו לקרויצברג ולנויקלן הס־
מוכה אליה גם רבים מהישראלים
והיהודים שעברו להתגורר בעיר.
עם התרחבות הקהילה עלה צו־
רך בהרחבת שטח הפעילות בבית
הכנסת .השטח נמצא בבעלות מדי־
נת ברלין ולכן חיפשו הזוג פרץ גו־
רמים בפוליטיקה המקומית שניתן
לרתום לרעיון .את סאלח הם הכי־
רו מיוזמות חברתיות קודמות .כא־
שר הם הציגו בפניו את הרעיון ,נז־
כר דקל" ,הוא שמע אותנו ולא אמר
דבר .אבל הוא הקשיב .אחרי כמה
חודשים הוא יצר קשר ואמר 'מה
דעתכם שנקים מחדש את בית הכ־
נסת שנהרס?'".

בא מסבסטיה
סאלח (בגרמנית מבטאים זַ א־
ֶלה) ,ב ן  ,41נולד בסבסטיה ש�ב
גדה המערבית וכשהיה בן חמש
היגרה משפחתו לגרמניה .כיום
הוא אחד הפוליטיקאים הצעירים

המבטיחים במפלגה הסוציאל־דמו־
קרטית ו–ב– 2014התמודד על ר�א
שות עיריית ברלין .הוא גם מעורב
ביוזמות רבות של דיאלוג בין־דתי
ורואה בפרויקט השיקום של בית
הכנסת אמירה ברורה נגד התגברות
האנטישמיות בגרמניה ונגד הגזע־
נות ושנאת הזרים ,שמהן סובלת גם
הקהילה המוסלמית.
"לאחרונה ציינו  80שנה לליל
הבדולח ,ואני שואל את עצמי מה
למדנו מההיסטוריה" ,אמר סא־
לח ל"הארץ"" .אנשים שוב מות־
קפים בשל הדת שלהם ,או בשל
דעותיהם" .בראיון ,שנערך בלש־
כתו שברובע שפנדאו ,ציין סאלח
בדאגה את התחזקותה של מפלגת
הימין הקיצוני "אלטרנטיבה לגרמ־
ניה" ( ,)AfDשנציגיה יושבים כיום
בכל  16הפרלמנטים המקומיים של
גרמניה .הוא התריע כי "ההיסטוריה
נשכחת במהירות וזה מסוכן ,אבל
בית כנסת שבנוי באבן ימשיך לה־
תקיים .הוא כמו ספר שמספר סיפו־
רים ומזכיר את ההיסטוריה".
בשנים האחרונות בונה גרמניה
מחדש מבנים היסטוריים שנהרסו
במלחמת העולם השנייה או בתקו־
פת המשטר הקומוניסטי .רבים מהם
מזוהים עם האימפריה הגרמנית או
עם עברה המיליטריסטי של המדי־
נה .לפני כשנה פירסם סאלח מא־
מר בעיתון 'פרנקפורטר אלגמיינה
צייטונג' ובו כתב כי "מדינה המקי־
מה מחדש ארמונות וכנסיות צרי־
כה להקים מחדש גם בתי כנסת".

בשנות ה– 30היה במקום
בית תמחוי ליהודי
האזור שהידרדרו לעוני
תחת חוקי נירנברג
לפי סאלח ,שיקום בית הכנ־
סת פרנקלאופר בלב שכונה שר־
בים מתושביה מהגרים ,יזכיר לכל
שהחברה הגרמנית תמיד הורכבה
ממגוון של דתות ותרבויות" .אנח־
נו לא מבקשים למחוק את מה שק־
רה בין  1933ל– 1945אלא להראות
שהיהדות תמיד היתה חלק מהזהות
הגרמנית" ,הוא אומר" ,חשוב לע־
שות את זה דווקא היום ,ובמיוחד
במקום מגוון תרבותית ואתנית כמו
פרנקלאופר".
סאלח מכיר בכך שהאנטישמיות
בברלין ,שנמצאת בעלייה בשנים
האחרונות ,קיימת גם בקרב המה־
גרים בעיר ,אך מזהיר כי "ליהודים
ולמוסלמים בגרמניה אסור להיגרר
לשיסוי הדדי" .לשיטתו ,שתי
הקהילות נמצאות "באותה סירה"
מול הימין הקיצוני.

היה גם גן ילדים
פרנקלאופר נבנה בשנים –1913
 19166בסגנון הניאו־קלאסי בת�כ
נון האדריכל המרכזי של הקהילה
היהודית בברלין ,אלכסנדר בר
שנרצח בטרזינשטאט ב– .1944עם
פתיחתו היה בית הכנסת האורתו־
דוקסי אחד הגדולים והמפוארים
בברלין .מראשיתו שימש הבניין
גם כמרכז קהילתי שכלל גן ילדים,
אולם שמחות ודירות מגורים .בש־
נות –ה– 30היו במקום גם בית ת�מ
חוי ומחלקות סוציאליות ששירתו
את יהודי האזור שהידרדרו לעוני
תחת חוקי נירנברג.
המבנה הועלה באש בליל הב־
דולח ונהרס סופית בשנות ה–.50
האגף ששרד ,שהיה במקור בית כנ־
סת לנוער ,שימש בית לאחר ליל
הבדולח גם לקהילות יהודיות אח־
רות שבתי הכנסת שלהן נחרבו .הת־
פילות שם נמשכו גם לאחר הגי־
רושים ההמוניים של יהדות ברלין,
והופסקו רק ב– 1942כשהגסטפו
החל להשתמש בבניין כמחסן.
כמו בתי כנסת רבים באירופה,
גם פרנקלאופר מוגן בגדר ביטחון
ואבטחה קבועה ,והכניסה אליו אפ־
שרית רק בימי הפעילות או בתיאום
מראש .האבטחה תישמר כנראה גם
במבנה החדש ,אבל הזוג פרץ מק־
ווים לשדר נגישות רבה יותר גם
לציבור הלא־יהודי" .אנחנו רוצים
שאדם שיעבור כאן ויראה שבפ־
נים יש בית קפה או תערוכה ,יוכל
להיכנס בלי לחשוב פעמיים" ,אומ־
רת נינה" ,שהיהדות לא תהיה משהו
שקורה רק מאחורי דלתות סגורות".

