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 תולדות חיים בנוסח סיפורי 
 בארץ( 1938-, מ1922קרליבך )המבורג -מרים גיליס

 
 
 

יער ביקרניקי,  1900-1942הנני בתם של אימי, אלישבע חנה )לוטה( קרליבך לבית פרויס )ברלין 
 יער ביקרניקי, לטביה(.  1883-1942לטביה( ושל אבי, הרב ד"ר יוסף צבי קרליבך )ליבק 

 
בית שמח ופתוח כבנות(. אני זוכרת את ביתנו  7-בנים ו  2ישית בין תשעה ילדים )הייתי הבת השל
חברות וחברים של כל אחד ואחת מתשעת הילדים. הורינו עודדו אותנו גם  לאורחים, שכלל

 להזמין גם ילדים עניים וילדים מבתים לא מסורתיים.
אלטונה )ליד המבורג(, מבית הספר העממי ב -אני זוכרת שאהבתי מאד מאז ומתמיד ללמוד 

אם כי לא  ;בהמשך בבית ספר התיכון לבנות בהמבורג ועד לבית הספר תלמוד תורה הריאלי
 . 1938סיימתי בו את הבגרות בגלל צו גירוש מגרמניה באוקטובר  

 
רטיפיקט( עליתי ארצה כתיירת, ורק הודות לד"ר הנס בייט ז"ל קיבלתי סבשל היעדר אשרת כניסה )

ארץ. אחרי שנתיים בכפר הנוער הדתי ליד חיפה, בו השתלמתי בגידול עופות רשות כניסה ל 
וברפת, הצטרפתי לקיבוץ )קבוצת עלומים, היום קיבוץ סעד בנגב(, שם היכרתי את בעלי ז"ל, משה 

אחרי החתונה עזבנו את הקיבוץ לרמתיים  גיליס )מורה לטבע ומנהל מוסד נוער( ושם גם התחתנו.
 ל עופות. ועסקנו בעיקר בגידו 

 
התברכנו בארבעה ילדים, שתי בנות ושני בנים. הבנות היו תלמידות טובות, שתיהן בוגרות 

הבכורה, מיכל שלו, יועצת ומדריכה בעבודה סוציאלית ואילו אילנה, הבת הצעירה,   -אוניברסיטה 
 ריפוי ילדים עם בעיות קשב וריכוז.  ל מנהלת מרכז לאיתור ו

הבן אברי עוסק בשיפוץ בניינים בירושלים, בעיקר עבור   -ים הבנים עוסקים במקצועות מעשי
 והבן יוסי ממושב נוב ברמת הגולן עוסק בגידול בקר.  -זוגות ללא אמצעים 

 
י גדלו, השתלמתי בהוראה ולימדתי עשר שנים במעברת עמישב. העדפתי יילד ארבעתרק אחרי ש

יאה והרגלי למידה לילדים ולראות ללמד בכיתות א' וכך לטעום את הטעם המתוק של הקניית הקר
 בעיניהם את ההנאה בלימודים. במבט לאחור היו אלו שנים נפלאות, מלאות סיפוק ושמחה. 

אילן. ולשם כך היה עלי לעמוד תחילה -החלטתי ללמוד חינוך מיוחד באוניברסיטת בר 47בגיל 
מגמה לחינוך מיוחד.  בבחינות בגרות. השתלמתי בחינוך מיוחד ובקרימינולוגיה ומוניתי לראש ה

 לאיתר ולהוראת ילדים דיסלקטיים. 'מרכז חדד' במסגרת זו הקמתי את 
 

 'משנתו החינוכית של הרב יוסף צבי קרליבך -חינוך ואמונה 'עבודת המסטר שלי פורסמה כספר: 
 עמ'(   223, 1979מורשת -)הוצאת דון

)חתן פרס ישראל(, פרסמתי  כתבתי בהדרכתו של פרופ' אהרון דותןשואילו את הדוקטורט שלי, 
אילן, -)הוצאת אוניברסיטת בר 'הוראת קריאה בישראל  ותמאה שנ  -מן החדר אל המחשב 'כספר: 

 . עמ'( 388,  1987
 

אילן החילותי לעבוד באוניברסיטה זו כעוזרת הוראה  -בשנות לימודי לתואר שני באוניברסיטת בר
 . שימשתי כמרצה, חוקרת ומנהלת מכון ומאז ועד היום,
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בגיל שבעים, קיבלתי על עצמי ללמד קורסים במסגרת המחלקה לתולדות ישראל להוראת השואה 
 והתמקדתי בעיקר בשני נושאים: 

 ( 1939-1933א. שנות הרדיפה בגרמניה )
 ב. גורל הילדים בשואה. 

 
על שם אבי הרב ד"ר יוסף קרליבך הי"ד, אותו   'מכון קרליבך'את הקורסים הנ"ל העברתי ב

דרך מסע זה עוררתי את  .לאיסוף כספיםאחרי מסע בהמבורג )גרמניה(  1992שנת הקמתי ב
חוג  'המודעות בהמבורג לגורלם של היהודים ושל משפחתי. היום קיים באוניברסיטת המבורג 

 . 'בית ספר יוסף קרליבך', ובית הספר היהודי בהמבורג נקרא: 'קרליבך
 

, העוסק בתולדות הצנוע לפתח את מכון קרליבך אילן המשכתי במאמצים-באוניברסיטת בר
יהודי גרמניה )עם דגש על המבורג( ובתורתו של יוסף קרליבך, שהשכלתו הייתה גם רבנית 

במדעי הטבע ובמתמטיקה )את הדוקטורט כתב על  בספרות, התמחות פרשנית, אך כללה גם ו
 גרשון כמטימטיקאי(. -לוי בן

 
ם לקיומו מהמחלקה לתולדות ישראל למחלקה של מחשבת מכון קרליבך, שעבר אחרי עשר שני

לחילופין במכון קרליבך  'כנס קרליבך'ישראל )פילוסופיה יהודית(, מקיים כל שנתיים 
אילן ובאוניברסיטת המבורג. עד היום התקיימו תשעה כנסים בנושאים -באוניברסיטת בבר

מכיל את ההרצאות שנערכו  ספר על שם יוסף קרליבך ה  'הניב'כשכל כנס  ,של יהדות םשוני
 למאמרים. 

 
 במכון מתקיימים גם ימי עיון וסמינריונים המיועדים לסטודנטים שאינם יהודים מחו"ל. 

המכון באינטרנט לשאלות בתחומים השונים של היהדות, כגון בתולדות ישראל,  עונה כמו כן 
בארץ ומחו"ל, לסטודנטים  -כולל במציאת מקורות  -במחשבת ישראל וכו' וכן מעניק עזרה 

 המתמחים בכל תחומי היהדות. 
 

המכון נמצא בקשר הדוק עם אוניברסיטת המבורג; כל שנתיים מוענק שם מטעם אוניברסיטת  
 עבור עבודה מצטיינת בתחום היהדות.  'פרס קרליבך'פרס כספי בשם  המבורג

 
ם, על "נשים בשואה" ומלבד מאמרים, כתבתי ספר בשני חלקי,נושא נוסף בו התמקדתי היה

( ותורגם  2000-)האחרונה ב שיצא בגרמנית במספר מהדורות 'כל ילד הוא בן יחיד...'אימי בשם: 
(. חלקו השני של הספר מכיל מכתבים משל לוטה קרליבך  2014מגרמנית לאנגלית ) לאחרונה
 )והם עכשיו בשלבי תרגום לעברית לשם הוצאה לאור(.  1941-1938מתקופת 

 
 ספרים בתחומי עיסוקי, ובהם:  פרסמתי מספרלכך בנוסף 

 
 תל אביב: דקל, תשל"ו;  נת. הוראה מתק 

 ; 1979דון, תש"מ  \תל אביב: מורשת .חינוך ואמונה: משנתו החינוכית של הרב יוסף צבי קרליבך 
-רמת גן: אוניברסיטת בר . מן ה"חדר" אל המחשב: מאה שנות הוראת קריאה עברית בישראל 

 ;1987אילן, תשמ"ז 
Jewish Everyday Life as Human Resistance 1939-1941. Fr. a.M: Peter Lang, 2009 

Each Child is My Only One. A Portrait of a Mother and Rabbi's Wife.  

N.Y.: Peter Lang, 2014. 
 

 וכן שורה של מאמרים בנושאים שונים, בספרים ובכתבי עת מדעיים. 
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אילן וממשיכה  -ביעות ארבע פעמים בשבוע למכון קרליבך בבראני מגיעה בק 92היום, בגיל 
מתורגמות לעברית של אבי ז"ל, הרב ד"ר יוסף   בהכנת מאמרים וספרים לפרסום, ובהם יצירות

 קרליבך וכן מתקיימים במכן ימי עיון וסמינרים עבור סטודנטים )לא יהודיים( מחו"ל. 
של היהדות, כגון בתולדות ישראל,   המכון גם עונה באינטרנט לשאלות בתחומים השונים

לסטודנטים בארץ ומחו"ל,  -כולל במציאת מקורות  -עזרה  במחשבת ישראל וכו' וכן מעניק
 המתמחים בכל תחומי היהדות. 

 
  –על ארבעת ילדיי, ארבעה עשר נכדיי ולמעלה משלושים ניניי  -משפחתי 

 ז;משפחתי דאהיא משענתי ונחמתי ביגוני על האבידות ועל הגורל של בני 
 היא המקיימת את זכרה של משפחתי מדור לדור. -והיא

  
 

 חשוון, תשע"ה           -בחודשי תשרי

 


