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   היגוי   :אסתר פרבשטין ,הרב ד"ר שחר רחמני ,בלהה גליקסברג ,דורית טפרברג
  ייעוץ דידקטי :שרה קפלן ,ד"ר אילה נדיבי ,דורית טפרברג ,יקי מנדלסון
      עריכת סגנון ולשון :דן הלוי ,רחל פרבשטין
          גרפיקה :סטודיו " 2מעצבים"
    ריכוז הפקה :חוה פליטניק ,חנה הולנדר
    

           תמונות :ארכיון התצלומים יד ושם ,ארכיון גנזך קידוש השם,
ארכיון בית לוחמי הגטאות ,מכללה ירושלים

פיתוח משאבים וניהול תקציבי :שרה רוזנבוים
הפקה :המרכז ללימודי השואה ,מכללה ירושלים
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מכללה ירושלים

משרד החינוך
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סגן שר החינוך
ראש חודש מר חשוון התשע"ה
אוקטובר 2014

ַאר ֵּתְך ַע ִּמי"
קּומי ִל ְב ִׁשי ִּב ְג ֵדי ִת ְפ ְ
ֲרי ֵמ ָע ָפר ִ
”ה ְת ַנע ִ
ִ
משתתפי החידון ,תלמידים יקרים ואהובים,
מעפר קמו ועלו ניצולי השואה האיומה,
לימדו אותנו כוחות ועוצמות חיים מה הם,
לימדו אותנו מהי אמונה ,
לימדו אותנו עד כמה חזקים היו צריכים להיות על מנת להרים עצמם מן התופת שעברו.
הם קמו והיו לאנשים חופשיים ,יוצרים ,פועלים ,בונים,
קמו והיו למשפחות אחרי שנות השואה האיומות,
המעבר הזה הוא בלתי נתפס ,על המעבר הזה ראוי שכל אחד מאתנו ילמד.
זכיתם ואתם משתתפים בחידון מ"עפר קומי" ,בטוח אני כי כל מה שתלמדו לקראתו ילווה אתכם וייתן בכם
אמונה ורוח לחייכם.
השתתפות תלמידי מדינת ישראל בחידון ,שבעים שנה אחרי השחרור ותחיית עם ישראל ,היא חלק בלתי
נפרד מתחיית העם היהודי בארצו.
אני מודה למרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים ,לצוות החינוכי בחמ"ד ולכל השותפים הרבים לחידון
על עבודתם המסורה ועל יצירת החידון והפקתו .זכיתם!
תלמידים יקרים,
אני מלא הערכה על שבחרתם לעסוק בנושא חשוב זה,
מאחל לכם הצלחה רבה!
ח"כ אבי וורצמן
סגן שר החינוך
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בס"ד
לתלמידינו היקרים מאוד
הלומדים לקראת חידון מורשת השואה
ברכת ה' עמכם.
האדמו"ר מפיסצ'נה ,רבי קלונימוס שפירא הי"ד ,היה מגדולי אדמו"רי פולין בתקופת השואה .הספר "אש
קודש" כולל דרושים שדרש בגטו ורשה בשנים ת"ש–תש"ב .כבר בתחילת המלחמה נהרגו בנֹו ,כלתו
וגיסתו בהפגזה שהפגיזו הנאצים ימ"ש את ורשה ,ואז אמר:
"אני נוצחתי במלחמה ,ה' יעזור שעם ישראל ינצח במלחמה זו".
הייתה לו ,לפי עדותו של אחד מחסידיו הקרובים ,אפשרות להימלט מהגטו ,אך הוא סירב לנטוש את הצאן.
בשנת תש"ד נספה הרבי במידנק .את כתביו טמן בתוך כד במעמקי הגטו .הם נתגלו ,ור' ברוך דובדבני זכה
להביאם ארצה.
"אני נוצחתי" ...אבל אני טומן את הדרשות שנאמרו בגטו ,ויודע כמעט בוודאות שיהיה יהודי שימצא זאת,
ילמד וימשיך את התורה ...וזהו" :עם ישראל ינצח – "...נצח ישראל לא ישקר.
לו היינו יכולים לספר לאדמו"ר מפיסצ'נה על החידון של מורשת השואה; לו היינו יכולים לשתף את
האדמו"ר בהקמתה של מדינת ישראל ובדור הגאולה שאנו זוכים לחיות בו...
לו היינו יכולים לשתף את האדמו"ר שמורשת השואה נמצאת בדמנו ,ואנו חיים בתוכנו את הצו "בדמייך
חיי"; לו ...ולו...
אשרינו ,תלמידים יקרים ,שאנו זוכים להמשיך את מורשת אבותינו ,דור החורבן ,שמכוחו וממנו היינו לדור
התקומה.
נתפלל להמשיך בלימוד בעומק ובאמונה גדולה את הדורות הראשונים ,ובכך נעמיד להם ולכולנו יד ושם.
היו ברוכים
אברהם ליפשיץ

4

חידון מ

ולתחייה
המרכזמורשת השואה לשחרור
תשע"ה חידון
"מעפר קומי" חידון מורשת השואה
"מעפר קומי" חידון מורשת השואה
שנה
7
שנה
70
חידוןללימודי
תשע"ה
שנה
70
לזכור
חידון
תשע"ה
שנה
70
לזכור
השואה
רשת השואה חידון מורשת השואה ולהזכיר
"מעפר קומי" חידון מורשת השואה
מורשת חידון מורשת השואה ולהזכיר
לשחרור ולתחייה
השואה לשחרור ולתחייה

ח

ומי"

70

קומי"

לזכור

ולהזכיר

ומי"

לזכור

ולהזכיר

חידון מ

לשחרו
ולתחייה
המרכזמורשת השואה לשחרור
תשע"ה חידון מורשת השואה
תשע"ה חידון
"מעפר קומי"
"מעפר קומי" חידון מורשת השואה
המרכז
שנה
חידוןללימודי70
שנה
חידוןללימודי70
תשע"ה
תשע"ה
השואה  70שנ
שנה
70
לזכור
השואה
השואה
קומי"
"מעפר
"מעפר קומי" חידון מורשת
"מעפר קומי" חידון מורשת השואה
ולהזכיר
חידון מורשת השוא
חידון מורשת השואה
לשחרו
לשחרור ולתחייה

פתח דבר
תלמידות ותלמידים יקרים,
ּיִסעּו ְבנֵ י  
בספר במדבר פרק ל"ג מופיע תיאור מסלול המסע והנדידה של בני ישראל במדבר סיני '' -וַ ְ
ּיַחנּו ְב ֵא ָתם,''...
ּיִסעּו ִמ ֻּסּכֹת  -וַ ֲ
ּיַחנּו ְּב ֻסּכֹת .וַ ְ
יִׂש ָר ֵאל ֵמ ַר ְע ְמ ֵסס  -וַ ֲ
ְ
ּיִסעּו ֵמ ָה ֵרי
מֹואב ...וַ ְ
ּיַחנּו ְּב ִעּיֵי ָה ֲע ָב ִרים ִּב ְגבּול ָ
ּיִסעּו ֵמאֹבֹת  -וַ ֲ
וכך מתארכת הרשימה עד בואם אל הירדן" :וַ ְ
מֹואב ַעל ְיַר ֵּדן ֵיְרחֹו''.
ּיַחנּו ְּב ַע ְרבֹת ָ
ָה ֲע ָב ִרים וַ ֲ
ונשאלת השאלה  -מה מקומה של כרוניקה ארוכה זאת?
הרמב"ם בספרו מורה נבוכים (ח"ג ,נ') דן בשאלה הזאת ,שאכן כפי הנראה מפשוטו של מקרא אין תועלת
בכתיבת המסעות .אך קביעה זו אינה נכונה ,שהרי יש בכתיבת המסעות מצווה "ויכתוב משה את מוצאיהם
למסעיהם על פי ה'" (במדבר ,ל"ג ,ב').
והרמב"ם מבאר :הצורך בכתיבת המסעות גדול מאד מפני שכל המופתים היו אמיתיים בשביל מי שראם,
אך לעתיד יהיו הדברים כשמועה ואפשר שיכזיבם השומע.
הרמב''ם טוען שהמאורעות אינם אמיתיים אלא בשביל מי שראם .לאחר מכן ,הם הופכים ''סיפור" ,שיתכן
והשומע יכחיש אותו .כאן נעוצה התועלת  -לפי הרמב''ם  -ברשימת המסעות .כתיבת המסעות של בני
ישראל במדבר והדיוק הגיאוגרפי ,הם מעין ניסיון ליצור עדות חזקה שתתגבר על כל ניסיונות ההכחשה.
אתם הלוקחים חלק בחידון החשוב "מעפר קומי" ,לציון  70שנה לסיומה של מלחמת העולם השנייה,
הופכים להיות מופקדים על הזיכרון.
בכך שאתם לומדים ומעמיקים בנושא ,אתם זוכים לקיים את המצווה החשובה של "זכור" ונוטלים על
עצמכם את התפקיד המשמעותי של הנחלת זיכרון השואה .זהו תפקיד חשוב מאין כמוהו.
בברכת הצלחה,
בלהה גליקסברג
מפמ"ר היסטוריה ומפ"א אזרחות בחמ"ד

מדינת ישראל ,משרד החינוך
מנהל החינוך הדתי
הפיקוח על היסטוריה ואזרחות בחמ"ד
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לכל המתמודדות והמתמודדים ולאישי החינוך ,רוב שלומות.
אני שמח להיות שותף למיזם מיוחד זה של חידון מורשת השואה ,דרכו תתוודעו למסרי השואה
והגבורה לסוגיה ,וללקחים שכולנו אמורים ללמוד מכך למען עתידנו ועתיד עמנו.
בסוף חומש בראשית מסופר לנו על אחי יוסף שמצאו באמתחת החמורים בהגיעם למלון
את הכסף שאותו שילמו למצרים עבור האוכל .כפי שאומר הפסוק (בראשית ל”ד) “ויאמר אל
אחיו הושב כספי וגם הנה באמתחתי ויצא ליבם,ויחרצו איש אל אחיו לאמר“ :מה זאת עשה
אלוקים לנו”
את שאלת ה”מה זאת עשה אלוקים לנו” הם שאלו עוד קודם לכן ,כשקשרו את ענשם לחטא
שחטאו כלפי אחיהם“ :ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו את
צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא ולא שמענו על כן באה עלינו הצרה הזאת”.
לפני  3329שנה עמדנו כולנו במעמד הר סיני וקיבלנו על עצמינו את “נעשה ונשמע” ,ומאז
רואה אותנו הקב”ה ,כדברי רש”י “כאיש אחד בלב אחד” ,כלומר :עלינו להיות ערבים זה לזה.
עם ישראל עבר תלאות רבות מאז היותו לעם ,ביניהם חורבן בית ראשון וחורבן בית שני,
מסעות הצלב ,אינקוויזיציה ,השואה ועוד.
להיטלר ,כמו לאחמדינג’אד -לא שינה ההבדל בין העדות ,ובין רמת הדת של האדם .מבחינת
צוררי ישראל בכל השנים -הם ראו תמיד את עם ישראל כקולקטיב.
העונשים שבאו על עם ישראל בסיפור המקרא הם בגלל חטאם של בודדים כדוגמת חטא
העגל ,חטא המרגלים ועוד ועוד .גם הנביא יחזקאל חוזר ומזהיר השכם והערב את עמ”י על
החורבן המתקרב באם לא יחזרו בתשובה ,ובסופו של דבר בא החורבן.
הזהות היהודית מתחילה באמונה בהקב”ה .אברהם אבינו היה הראשון שסלל את דרכו של
העם היהודי .הוא עזב את דרכי הכפירה של אביו תרח וכפי שהכתוב אומר “והאמין בה’
ויחשבה לו לצדקה” (בראשית ט”ו ט’)
במעמד הר סיני זכינו לקבלת התורה ותרי”ג מצוות .נביאי ישראל מדגישים בעיקר את
המצוות שבין אדם לחברו.הנביא מיכה מדגיש“ :הגיד לך אדם מה טוב ומה ה’ דורש ממך כי
אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך” (מיכה ו’) .גם הנביא ישעיה בתחילת
נבואתו אומר“ :למה לי רוב זבחיכם יאמר ה’ ...חדלו הרע ,למדו היטב ,דרשו משפט ,אשרו
חמוץ ,שפטו יתום ,ריבו אלמנה (ישעיהו א’).
הנביא יחזקאל ונביאים אחרים מדברים על אחדות עם ישראל והם מדגישים שהגאולה
האמיתית תבוא רק לאחר שעם ישראל יתאחד מכל פלחיו .הנביא יחזקאל אומר“ :כה אמר
ה’ אלוקים הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו ונתתי אותם עליו
את עץ יהודה ועשיתם לעץ אחד והיו אחד בידי” ...ולאחר שזה יקרה“ -כה אמר ה’ אלוקים
הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם וקיבצתי אותם מסביב והבאתי
אותם אל אדמתם”.
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גם כיום מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית .רק לפני כ 35 -שנה בתקופת נשיאותו של
השייח הפרסי היתה אירן המדינה הכי ידידותית לישראל וחילופי מידע הכי סודיים עברו בין
שתי המדינות .והנה כיום עומד נשיא אירן ,חסן רוחאני בפני קהל של מליוני אנשים וטוען שיש
להשמיד את “הישות הציונית” הזו במזרח התיכון.
האם לא הגיע הזמן שנשאל את עצמנו “מה זאת עשה אלוקים לנו”?
במקום זאת -בתי המשפט של ימינו מלאים עד אפס מקום בתביעות הדדיות ,בכל משפט יש
צד אחד שאינו ממלא התחייבויותיו .אנשים רבים לווים כספים ואינם מחזירים את חובותיהם
וגם על כך יש סיפור מאלף בספר מלכים ב’ תוך הוראה מפורשת לאשה שלוותה לשלם את
חובותיה.
לעיתים אנו שוכחים שההשגחה הפרטית מעורבת בחיינו בכל רגע ובכל מקום ובזמן השואה
שפקדה אותנו לפני כ 70 -שנה .ואנו חייבים לשאול את השאלה ששאלו אחי יוסף“ :מה
זאת עשה אלוקים לנו” ,ולא לסמוך על הישועה שתבוא מארה”ב ,חוסיין אובמה או ממדינות
אירופה.
נביאי ישראל חזרו והדגישו את הדרך שבה אנו מצווים ללכת כדי לזכות בישועתו של הקב”ה.
הנביאים דברו ישירות מפי הגבורה והעבירו זאת בדייקנות לעם ישראל .על כן ,חשוב כל כך
הבאת ספר התנ”ך על שולחנו של כל יהודי ויהודי בארץ ובגולה והנגשתו לספסל הלימודים
של כל תלמיד ותלמידה בכל מקום.
הכרת ההיסטוריה של עמנו ,הכרת מאורעות השואה ולימוד בספרי הנביאים יביאונו לאחדות
עם ישראל ולקיום מצוות שבין אדם לחברו ,ובעזרת ה’ נזכה בקרוב לגאולה הקרובה והשלימה.
שלכם,
יוסי פלג -ביליג
קרן ״חידון מורשת השואה״
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פרק א :בהיפתח השער
א .1סיום המלחמה והשחרור

לברגן בלזן* ,משם נשלחו ברכבת למקום לא
ברור ,ובדרכה שוחררה הרכבת על ידי הרוסים .את
השחרור הפתאומי בעודם ברכבת תיאר בזיכרונותיו:

חמש השנים הנוראות ביותר בקורות העם היהודי
באו אל ִקצן באותו יום אביבי – כ"ה באייר תש"ה (8
במאי  ,)1945היום שבו חתמה גרמניה על הסכם
הכניעה לבעלות הברית.

את יום השחרור תארנו לעצמנו בצורה אחרת
לגמרי ,אבל המציאות היתה שונה :חיילי הס.ס.
ששמרו עלינו ברכבת ברחו בלילה והשאירו
שומרים אחרים במקומם ...לא טנקים הופיעו,
אלא חיילים סובייטים מהצבא האדום שרכבו על
סוסים וגמלים.

סיומה של מלחמת העולם השנייה היה תהליך
שנמשך חודשים אחדים .צבאות בעלות הברית*
שלחמו בחזיתות שונות שחררו את אירופה מדינה
אחר מדינה .בארצות ששוחררו חיו יהודים במשך
מאות שנים ,בהן בנו משפחות ,קהילות ,חיי דת
ותרבות .אך השחרור מצא אותן מרוקנות מיהודים
– רובם נספו במהלך השואה לאחר שעונו עד כלות
כוחם ,או שהובלו ישירות לבורות הירי ולתאי הגז.
שרידי היהודים שהו במחנות סגורים לעבודת כפייה
בגרמניה ובסביבתה ,עד ליום שבו נפלה גרמניה
סופית.

עצם בשורת השחרור נסכה בי כוח .ניסיתי שוב
ללכת על שתי רגלי ואף הצלחתי מעט .הלכתי
לאורך קרונות הרכבת ופגשתי את דוד נפתלי
אברהמס .הוא הורה לי לברך וברכתי ברכת "הטוב
והמטיב".
טוב היה שלא חשבתי על המשפחה .המאזן היה
נורא .אבא ואמא נפטרו ,וכן אלחנן ,שלום ובתיה.
לא היתה לי כל ידיעה על מצבם של שלמה
ושמואל ,ואילו ברוך ,בלה ואני היינו חולים מאד
בטיפוס הבטן ,וסבלנו מנפיחות ופצעים בכל חלקי
הגוף ...לא היה כל טיפול רפואי ולא היו תרופות...
שכבנו חולים ומיואשים בכפר נידח דרומית
מזרחית מברלין .מה יהיה ולאן נגיע? האם נצא
חיים? מאות מניצולי הרכבת מתו אחר השחרור.
טוב שלא חשבתי על כך .לא יכולתי עוד לחשוב...

"קווינו ששנים עשר שבטי ישראל יפתחו את שערי
המחנות" ,אמר הרבי מקלויזנבורג* ,וכך חלמו גם
רבים שהאמינו כי סבלם בשואה היה "חבלי משיח".
אך לא היו אלה שבטי ישראל וגם לא המשיח .היו אלו
חיילים מצבאות בעלות הברית – אמריקאים ,רוסים
ואחרים – שהודיעו ליהודים :שוחררתם.
שמחת הניצחון שפרצה ברחבי אירופה לא נגעה
ליהודים .עבורם ,הניצחון הגיע מאוחר מדי.

יונה עמנואל ,יסופר לדור ,עמ' 173

יונה עמנואל היה נער מהולנד שגורש עם משפחתו
מנשה קליין היה גם הוא נער צעיר .מוצאו מהעיר
אונגוואר שסופחה להונגריה ,אביו היה רב ודיין
חשוב ,ומנשה עבר דרך תלאות קשה עד ששוחרר
בבוכנוואלד*.
ליל כ"ה בניסן היה הלילה האחרון תחת הנאצים,
וכבר נחלשתי מאד עד שלא היה בי כח ושכבתי על
הקרשים .לא היה לי כח לעמוד לספירת העומר,
ואפילו לשבת לא יכולתי .רציתי לאמץ את כוחי
ולספור את הספירה הלילה ,שמא מחר כבר לא
יהיה בי כוח אפילו לספור .בכל כחי אחזתי בשתי
ידי בעמוד ,ברכתי ברכת ספירה בעודי יושב,
ומיד נפלתי בחזרה על הקרשים ,חסר אונים וכח
כמתעלף.

השחרור ע"י הצבא האמריקאי
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"לא נראינו כבני אדם .נראינו כשלדים מהלכים",
כך תיארו רבים משרידי המחנות" .גם החיילים
האמריקאים הביטו בנו כאילו היינו יצורים מעולם
אחר" ,סיפרו .הם היו חלושים מאוד ,חולים ,פצועים,
ורק זיק חיים בעיניהם רמז על צלם האנוש שלהם.
רובם היו על סף מוות מרעב וממגפות .ראשית
כול היה על המשחררים לנסות להציל את חייהם,
משימה שלמרות כל המאמצים תוצאותיה היו קשות,
אם מחוסר אונים ואם מטעויות אנוש ,כמו מנת יתר
של אוכל משומר.

כאשר האיר הבוקר ,הרגשנו שהיום שקט משאר
הימים .קמתי והסתתרתי עם שניים מחברי .בחוץ
נשמעו יריות ,ושוב השתרר שקט .הצצתי החוצה,
וראיתי שאחד מן היהודים שבמחנה הולך בחוץ,
על כתפו רובה ,והוא קורא לכל מי שנקרה בדרכו:
צאו החוצה ,אנחנו כבר בני חורין.
לא האמנתי למשמע אוזני ,עד שנשמע רמקול
קורא" :וויר זינט פריי ,וויר זינט פריי ,וויר זינט
פריי" – אנחנו בני חורין ,אנחנו בני חורין ,אנחנו
בני חורין.
כששמעתי זאת יצאתי מהצריף מלא בטיט ורפש,
ולא היה לי כח לשמוח.

העבירו אותנו ממחנה המוות למבני קבע .עטפו
אותי בסדין והניחו אותי על מיטה ,מיטה אמיתית.
הייתי באפיסת כוחות כאשר משלחת רופאים באה
למקום.

ראיתי תותחים וחיילים אמריקאים עוברים ליד
המחנה ,וידעתי שבעזרת ה' יתברך יצאנו לחרות
ונעשינו בני חורין.

הם עמדו ליד מיטתי ואמרו שאני מיובש מאד,
והעור לא נושם .שקלתי כעשרים ושלושה ק"ג.
היינו שם כמה נערים צעירים ,ילדים ממש ,ואחד
הרופאים התבטא שאם ילדים אלו יבריאו ויהיה
להם דור המשך – יצמחו בכף ידו שערות...

על פי הרב מנשה קליין ,משנה הלכות ,חלק עשירי,
קונטרס פרסומי ניסא

ויקטור פרנקל* היה פסיכיאטר מווינה שגורש
לאושוויץ .בעודו במחנה התבונן בדרך המאבק של
האסירים להישרדות פיזית ונפשית ,ואת ההיבט
הפסיכולוגי של המאבק הציג בספרו המפורסם
"האדם מחפש משמעות" .בספרו זה תיאר גם את
הקושי לעכל את השחרור:

מוטל גוטרמן ,מי יעלה לנו השמימה ,עמ' 56

מאות אסירים משוחררים נפחו את נשמותיהם מדי
יום במהלך השבועות הראשונים שלאחר השחרור.
כך ,לדוגמה ,במחנה ברגן בלזן* נפטרו בשבועות
הראשונים שלאחר השחרור כ 28,000-איש מאלו
שהצליחו לשרוד את הגיהינום הנאצי המתמשך.

יום אחד ,כמה ימים לאחר השחרור ,הייתי מהלך
בין נאות-דשא מלבלבים אל עבר העיירה הקרובה
למחנה .עפרונים חגו בשמים ושמעתי אותם
פוצחים ברינה .סביבי לכל מלוא העין לא היה
איש .לא היה דבר זולת הארץ והשמים הרחבים
ושירת הציפרים והמרחב הגדול .עמדתי על עמדי,
הסתכלתי סביב ,נשאתי עיני אל השמים – ואחר
כרעתי על ברכי .באותו רגע לא ידעתי הרבה על
עצמי ועל העולם – רק פסוק אחד היה מהדהד
ברוחי ,פסוק אחד ויחיד" :מן המיצר קראתי יה,
ענני במרחביה".
לא אזכור עוד ,כמה זמן כרעתי ברך ושיננתי פסוק
זה .אך יודע אני ,כי ביום ההוא ,בשעה ההיא ,החלו
חיי החדשים .צעד-צעד הלכתי קדימה עד כי
שבתי והייתי יצור אנוש.
ויקטור פרנקל ,האדם מחפש משמעות ,עמ' 112

"נראינו כשלדים מהלכים"
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חדרה אל מוחם ההכרה באבדן ובחורבן ,כפי שתיאר
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מצבם של הניצולים – חולשתם ,עצבונם ובדידותם
– עוררו את השאלה מהו העתיד הצפוי להם –
התחיינה העצמות האלה?
✔ המלצה ללומדים :ראו על שחרור המחנות -
http://www.zachor.michlalah.edu/inquiry/arch.
asp?num=306&mesT=2&month=43&sortT=3

ברוב המקרים ,לא הייתה שעת השחרור שמחה
ואף לא פטורה מדאגה; יתרה מזו :לרבים היא באה
על רקע טרגי של הרס ,חורבן וסבל .כשהרגשנו
כי אנו שבים ונעשים בני אדם ,כלומר :אחראים,
באותה שעה חזרו ייסוריהם של בני האדם; כאב
המשפחה שנפוצה או אבדה; הכאב חובק כל
שמסביבנו; הכאב על רזון עצמך ,שנראה היה כי
אין לו כבר תקנה והוא סופי; הכאב על החיים שמן
הדין לחזור ולהתחיל בהם בתוך ההרס ולרוב לבד
[ ]...היציאה מן הכאב אל החיים הייתה הנאה רק
למעטים ,או להרף עין בלבד ואולי רק לנשמות
פשוטות עד מאוד; כמעט תמיד התרחשה יציאה
זו בעת ובעונה אחת עם שלב של חרדת מצוקה.
פרימו לוי ,השוקעים והניצולים ,עמ' 53

הרב יהושע משה אהרונסון ,רבה של קהילת סאניק
שבפולין וניצול אושוויץ ,שוחרר לאחר מצעד המוות
לטרזינשטט ותיאר את חששותיו בעת השחרור:
אחר השואה ,כאשר שוחררו מתי מעט השרידים,
אחד מעיר ושנים ממשפחה ,שבורים ורצוצים
בגופם ובנפשם ,ללא רוח חיים וללא כל רצון
לחיות ,אמרנו לנפשנו" :אבדנו כולנו אבדנו" .לא
נראה באופן טבעי ,כיצד ישקמו אנשים אלה את
עצמם .במלא חומרתה עלתה השאלה :התחיינה
העצמות האלה?
[ ]...והנה זה פלא .אלמלא ראינו בעינינו לא ניתן
היה להאמין .קול נביא ה' הדהד באזנינו "עורי עורי
לבשי עוז"...
הרב יהושע משה אהרונסון ,עלי מרורות ,עמ' 292
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ניצולי השואה בגרמניה

א" .2אחד מעיר ושניים ממשפחה"
– היכן נמצאו שרידי השואה בעת השחרור בעוד המשרפות באושוויץ פועלות יומם וליל,
התקדם הצבא האדום (צבא ברית המועצות)
ממזרח ,בקיץ תש"ד ( ,)1944ונכנס לפולין .הנאצים
"לא הספיקו לסיים" את תכניתם הנוראה .יותר
מ 700,000-יהודים עדיין היו בין החיים במחנות
הריכוז וההשמדה .בעקבות נפילת מחנה מאידנק
בידי הרוסים על אסיריו לא רצתה גרמניה להניח לכך
לקרות שוב ,ובחרה לפנות את היהודים במהירות
האפשרית ובדרך אכזרית לגרמניה ולסביבתה.

לפני המלחמה פעמו באירופה חיים יהודיים שוקקים.
כשבעה מיליון יהודים חיו בארצות שנכבשו על ידי
הנאצים ,ושם היה גם גרעין החיוניות היהודית של
תנועות אידאולוגיות שונות ,מוסדות חינוך ,מרכזי
חסידות ,ישיבות ,עיתונות ענפה ויצירה מגוונת
ורבה .לאחר השואה נותרו בארצות אלו כמיליון
יהודים בלבד .שישה מיליונים נספו בתעשיית הרצח
שהעולם לא ידע כמותה ,ואת האבדן של אוצרות
הרוח – לא ניתן להעריך.

מאות אלפי יהודים גורשו ,ברגל ,במסע ארוך לכיוון
גרמניה ,מסע שנודע בשם "צעדת המוות"*.

רוב מחנות הריכוז וההשמדה היו בשטחה של
פולין :אושוויץ ,בלז'ץ ,טרבלינקה ,סוביבור ,חלמנו,
מידאנק .בנוסף היו עשרות מחנות שנספחו למחנות
אלו ,מחנות לעבודת כפייה בפולין ,ואתרי רצח בירי
בפולין המזרחית ,בליטא ובברית המועצות הכבושה.
במחנות הריכוז שרד רק מיעוט מן האסירים .היכן,
אפוא ,מצא השחרור את יתר היהודים ששרדו את
תכנית הרצח הטוטלי שיזמו הנאצים?

היה זה בשיאו של חורף מזרח-אירופאי מקפיא.
שיירות ארוכות של יהודים מעונים ,בגדים דקים
לעורם ,מזונם דל ביותר ,שירכו את דרכם מערבה.
מי שנחלש וכשל – נורה.
פרל ביניש הייתה אחת מקבוצת בנות שעברה
את התלאות בקרקוב ,פלשוב ואושוויץ .על הסבל
והשכול בצעדת המוות מאושוויץ לברגן בלזן סיפרה:
למרות מאמצינו הבלתי פוסקים לנער את השלג
מעל רגלינו ,המשיך זה להצטבר על גבי הסוליות
[ ]...אך לעמוד מלכת היה גרוע אף מן ההליכה;
תוך רגעים ספורים דבקו הנעליים הקפואות
לקרקע.

מפת מחנות העקורים בגרמניה:

כדי לשמור על כוחותינו ,נגסנו בלחם שאותו ארזנו
בפינקלק [תיק קטן קשור סביב המתניים] שלנו,
למרות הידיעה כי תוספת כח זו לא תארך זמן רב.
החלשים התייאשו ,והחלו נופלים בשלג באפיסת
כוחות .הנחשלים מאחור ,נורו בידי אנשי הס.ס.
שצעדו משני צדי הטור ,בעוד כלביהם הצמודים
אליהם נובחים בעקבותיהם.
אנשים נפלו כזבובים .כתמים כהים הופיעו במספר
הולך וגדל על פני שמיכת השלג הצחורה ,בעוד
"צעדת המוות" ממשיכה בדרכה.
פרל בייניש ,הרוח שגברה על הדרקון ,עמ' 345

צעדות המוות היו ,למעשה ,שלב נוסף ב"פתרון
הסופי" ,צורת רצח נוספת על שאר השיטות
שהמציאו הגרמנים .כרבע מיליון יהודים נורו או
התמוטטו במהלך הצעדות .אלו ששרדו ,לא תם
סבלם .הם נוצלו בגרמניה ובאוסטריה ככוח עבודה
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בצרפת וברומניה (כך ,לדוגמה ,בשנת תשי"א []1951
היה מספר היהודים בצרפת גבוה ממספרם לפני
המלחמה).

בעת כיבושן של גרמניה ואוסטריה בידי בעלות
הברית נמצאו יהודים אלו כשהם נאחזים בחיים
בשארית כוחותיהם ,במצב קשה ביותר ,במחנות כמו
ברגן בלזן ובוכנוואלד בגרמניה ,מאוטהאוזן* ואבנזה
שבאוסטריה וטרזינשטאט* שבצ'כוסלובקיה .חלקם
נשארו במחנות אלו גם לאחר השחרור (קראו
עליהם בהמשך ,בפרק ג).

לשוודיה ,שהצליחה להישאר ניטרלית ,הגיעו כבר
בתוך שנות המלחמה אלפי יהודי דנמרק וכן נשים
ונערות ששוחררו בעקבות הסכם עם הגרמנים.
לאחר השואה פתחה ארץ שלווה זו את שעריה
בפני ניצולים ,ובעיקר ניצולות ,שנזקקו לטיפול רפואי
משמעותי ושיקום ארוך.

ניצולי השואה במקומות אחרים

בהולנד ובבלגיה חיו בעיקר יהודים שחזרו אל ביתם
וקהילתם .מגמת פניהם של רוב הניצולים הייתה:
ארץ ישראל.

בפולין שרדו כמה אלפי יהודים שהסתתרו במהלך
המלחמה ,וכן קבוצות של פרטיזנים ולוחמי מחתרת.
הם יצאו מן היערות ומן הבונקרים ,ממקומות
ומתלי ההריסות .כמו כן הגיעו
המחסה בין הנכרים ִ
לפולין רבבות יהודים שברחו או שגורשו בתחילת
המלחמה לברית המועצות ולסיביר ושבו במסגרת
הסכם עם ברית המועצות ,הרפטריאציה* .היו
ניצולים ששבו מגרמניה לפולין כדי למצוא שרידי
בית ומשפחה.

לא כל הניצולים חברו לקבוצות המאורגנות שנוצרו
או שהתארגנו במהלך הזמן .רבים בחרו לחפש את
דרכם בעצמם ,מנסים להשתלב בעבודות ובמסחר,
בחיפוש הקרובים ובבניית המשפחה .גם להם נכונו
אותם קשיים שתוארו ,אך הם התמודדו עמם בדרכם
האישית.

יהודים אלו נתקלו בגילויי שנאה ואלימות מצד

הפולנים ,וזו התפרצה לאלימות ולרצח בפוגרום א .3מפגש ראשון של יהודים ניצולים
שנערך בעיר קילצה* בתמוז תש"ו (יולי  .)1946וחיילים יהודים בצבאות המשחררים
ילד בן שמונה ,לימים הרב הראשי של מדינת ישראל,
היה אחד ממבשרי השחרור:

בפוגרום זה נרצחו כמעט חמישים יהודים ,שרידי
שואה שלחמו על חייהם במשך חמש שנים ולבסוף
נרצחו בידי פולנים אנטישמיים .יחס הפולנים הביא
לכך שבשנת  1946התרחשה בריחה המונית מפולין
לגרמניה ,במטרה לעזוב את אירופה מוקדם ככל
האפשר.

הוא [הרב הצבאי הרשל שכטר] ירד מאחד
הג'יפים ,במדי חייל ,ועמד מול ערימת גופות
[ ]...פתאום היה נדמה לו שהוא רואה זוג עיניים
פקוחות וחיות .בהלה אחזה אותו .אולי אפילו שלף
אקדח באינסטינקט של חייל ,כדי להגן על עצמו
[ ]...ואז ,וזאת אני זוכר בבהירות ,הוא נתקל בי –
ילד בן שמונה – מתבונן בו מאחורי גבעת הגופות,
בעיניים קרועות לרווחה .התדהמה ניכרה על פניו:
בתוך שדה הקטל ,בשלולית של דם ניגר – פתאום
ילד! אני הייתי מאובן מפחד .ואילו הוא – היה
ברור לו שילד במקום הזה ,משמעו ילד יהודי .הרב
החזיר את האקדח למקומו ,תפס אותי בשתי ידיו,
חיבק אותי חיבוק אבהי והרים אותי על הידיים []...

יהודים שרדו גם בהונגריה ,בעיקר בבודפשט*.
כמו שרידי השואה מפולין ,גם אלפי יהודים מהונגריה
ניסו זמן קצר לאחר השחרור לשוב "הביתה" ,לערים
ולעיירות ,בתקווה לאחד את המשפחה או למצוא
קרוב ומודע .רובם חיפשו עד מהרה את דרכם חזרה
לגרמניה ,לאחר שהעלו חרס בידם :הקרובים לא
שרדו .מי שזכה למצוא אח ,קרוב ומודע – היה מן
המאושרים (קראו על כך בהמשך ,בפרק ב).
בעקבות הכמיהה למצוא מנוח לרגלם ,לעלות
לארץ ישראל או להגר מעבר לים החלו פליטים
רבים מארצות מזרח אירופה ומרכזה לנדוד דרומה
ומערבה ,לעבר נמלי הים התיכון ,לארצות שנתנו
להם מקלט זמני .הם נתמכו בארגונים היהודיים
ובשליחים של היישוב בארץ ,אך לא מעט עשו זאת
ביזמתם הם .מרכזים כאלו נתהוו בעיקר באיטליה,

אז לקח אותי הרב האמריקאי בידו ויחד הלכנו
לבשר לצריפים את בשורת השחרור" ]...[ .יהודים
אתם משוחררים!" צעק הרב האמריקני ביידיש.
הרב ישראל מאיר לאו ,אל תשלח ידך אל הנער ,עמ'
69–68
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שני עולמות יהודיים נפרדים התקיימו בשנות
המלחמה :העולם ש"שם" ,באירופה שתחת שליטת
הגרמנים ,והעולם היהודי האחר ,החופשי ,המשוחרר.
נקודות ההשקה בין עולמות אלו היו נדירות במהלך
המלחמה ,ולא אחת הביעו יושבי הגטאות ואסירי
המחנות צער ואכזבה מהיעדר מגע עם יהודים
בעולם החופשי ,מבלי שיכלו לדעת את הנסיבות
שהביאו לכך .עם השחרור חיפשו הניצולים את
הקשר הראשוני עם אחיהם הרחוקים ,ולהפתעתם,
היו שגילו אותם קרובים מאד – בין חיילי צבאות
בעלות הברית ששחררו את המחנות.
יהודים לחמו בשורות הצבא בכל מדינות בעלות
הברית – הצבא האמריקאי ,האנגלי ,בפלוגות
המיוחדות של הצבא הפולני והיוגוסלבי ששולבו
בחטיבות הבריטיות ואף בצבא האדום – צבא ברית
המועצות .גם בין הגדודים ההולנדיים והצרפתיים
שלחמו עם בעלות הברית הגיעו יהודים אל מפתן
המחנות המשוחררים .חלק מהם היו חיילים
מן השורה ,ואחרים – רבנים צבאיים שהתגייסו
כדי למלא את הצרכים של היהודים שבצבאות,
ונקלעו לרגעים הדרמטיים של השחרור .השמועות
העמומות שהסתננו אליהם בעת המלחמה הוסיפו
להם תחושת שליחות מיוחדת ,ובכל מקום שהגיעו
אליו – ביקשו לפגוש יהודים .לחרדתם ,הקהילות
היהודיות בערים ששוחררו נמוגו בעשן.

ילד שהוצא מן מנזר בזרועות חייל מהבריגדה

כיצד נוצר הקשר ביניהם לאסירי המחנות ,ומדוע
הוא היה כה חשוב לניצולים?
לעתים היו אלו הניצולים אשר שמעו כי יש יהודים בין
הצבאות המשחררים וניסו להגיע אליהם .החיילים
היהודיים סימלו בעיניהם ניצחון ,עצמה ,תקוות
העתיד של עם שנכתש עד לעפר.

הפרטיזנים והלוחמים בשורות הצבא הסובייטי היו
בין הראשונים שגילו את הזוועה – אין עוד יהודים
בפולין .חיים שפירא ,בן ישיבה מהעיר לומז'ה בפולין,
ששירת כקצין שריון בצבא האדום והגיע עם הצבא
הסובייטי המשחרר ,תיאר את אשר ראה:

סיני אדלר ,נער צעיר מפראג ,ניצול אושוויץ שגורש
למחנה עבודה ליד מאוטהאוזן שבאוסטריה ,שמע כי
חיילים יהודים נמצאים בצבא האמריקאי ולבו פעם
לראותם.

ככל שהעמקנו לחדור לתוך פולין ,הלכו וגברו
פחדי וחששותי .איפה היהודים? שחררנו עיר
אחרי עיר ,אבל לא יכולתי לגלות אפילו יהודי אחד
– לא בחלם אשר בה הייתה לשעבר אוכלוסייה
יהודית בת עשרים וחמישה אלף נפש ,לא בלובלין
אשר מספר יהודיה היה חמישים אלף.

שאלנו את האמריקאים אם נמצא ביניהם איזה
יהודי .קצין אחד הצביע לכיוון מסוים .השארתי
את חברי החולה ורצתי לאותו כיוון שהצביעו עליו.
כשפגשתי את החייל ,השאלה הראשונה שהיתה לי
אליו ,האם הוא יהודי .הוא דיבר קצת יידיש ,אולם
במקום לענות לי ,הוציא מכיסו סידור .לא ידעתי מה
לעשות ברגע כזה ואיך להביע את שמחתי ואושרי.
הלא הוא היהודי הראשון שפגשתי ,אשר בא מעבר
לגדרות התיל .נפלתי לזרועותיו ונשקתיו בכל לבי,
כי כעת הרגשתי שהנני שוב בן חורין ,שהנני שוב
אדם ולא מספר גרידא ,שהנני יהודי שמותר גם לו
לנשום .אין מלים בפי לתאר את האושר הגדול הזה.

חיים שפירא ,לך לך בני ,עמ' 424

מפגשים דרמטיים ביותר נערכו בין יהודים ששירתו
בצבאות בעלות הברית לניצולים שהגיעו בצעדות
המוות למחנות שונים באירופה ,מחנות שנקראו
לאחר המלחמה "מחנות העקורים" (עליהם תלמדו
בפרק ג).

הרב סיני אדלר ,בגיא צלמוות ,עמ' 73
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או בעברית ניסו להודיע ליהודים" :אתם משוחררים,
ואנחנו יהודים ,אנחנו אחיכם".
בדרך פגשנו חיילים יהודיים מצבא צרפת שהיו
שבויי מלחמה והשתחררו גם כן .אחד מהם פנה
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חידון מורשת השוא
חידון מורשת השואה
לשחרו
לשחרור ולתחייה
ולעתים בסידור יציאתם ממחנות העקורים אל
ארצות המערב.
הם היו אלה אשר עודדו את היהודים להתגייס
לפעילות עצמית ולהקים ועדות לנושאים שונים,
כמו גם להוציא לאור עיתונים ראשונים .ברגישותם
ובהבנתם הם סייעו לתחייתם המחודשת של חיי
הדת במחנות.
אחד הניצולים העלה את רגשותיו במכתבו לרב
הצבאי שעמד לשוב לארצות הברית:
הייתם קול לניצולים,

פנינה חפר ,בשבילי הזכרונות ,עמ' 94

נווה מדבר,
ניצוץ באפילה,

בין החיילים היהודים לבין הניצולים נוצר קשר מופלא:
החיילים חשו באופן עמוק ביותר בצערם ובסבלם
של אחיהם שבמחנות .הם הבינו את שפתם ,את
התרבות שלהם ואת בקשותיהם הייחודיות ,בעיקר
את הרצון לחפש בני משפחה.
קציני הדת של הצבא – הרבנים הצבאיים ,וגם חיילים
יהודים מן השורה (דוגמת לוטננט מאיר בירנבוים*)
נטלו על עצמם כתפקיד ראשוני להביא לקבר
ישראל את אלפי המתים שנפטרו ערב השחרור
ומיד לאחריו .הם חלקו לאסירים לא רק מנות אוכל,
אלא מזון רוחני – תשמישי קדושה .הרבנים העבירו
אליהם ספרי קודש ,תפילין ,ציציות ,לעתים מציודם
האישי .הם היו הראשונים לארגן תפילות בשבתות
ובחג השבועות שחל זמן קצר לאחר השחרור .הם
סייעו בהשגת מזון כשר ובהקמת מטבחים כשרים.
הם קשרו בין הניצולים לשלטונות הצבא ,וסייעו
לניצולים בחיפוש קרובים (תוך ניצול המשאבים
שעמדו לרשותם – שימוש בדואר הצבאי ,לדוגמה),

בדרכי הבריחה
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ידיד בנכר,
סמכות בעולם נבוך.
הייתם רבנים ללא חת
לעם ללא חת.
מתוך :א' פרבשטין ,בסתר רעם ,עמ' 510

✔ המלצה ללומדים:
על אחד המפגשים הדרמטיים בין יהודי בצבא ארה"ב
לניצול שואה צפו באתר גנזך קידוש השם –
&http://www.ganzach.org.il/?CategoryID=214
ArticleID=386

מי"

70

קומי"

ומי"

א .4ניחוח הארץ :המפגש עם חיילי
הבריגדה היהודית
בבוקר אחד בחודש מאי  1945הופיע במחנה שלנו
חייל ועל שרוולו כתובת באנגלית – "פלסטיין".
חשבתיו לאנגלי הגר בארץ ישראל .פתאום שמעתי
את החייל מדבר עברית .לא האמנתי למשמע
אוזני ,ואני שואלת אותו" :אתה יהודי ,אתה
מדבר עברית?" הוא עונה "כן ,אני ארצישראלי".
מרוב התרגשות נפלתי מתעלפת .החייל היהודי
טיפל בי רבות ,סיפר על ארץ ישראל ,אף סיפר
על הבריגאדה היהודית .כעבור כמה ימים
מופיע במחנה שלנו אוטו ועליו סמל מגן דוד,
ויוצאים מתוכו כמה חיילים והציגו עצמם כאנשי
הבריגאדה .התרגשותנו היתה לאין תיאור .ראינו
לפני עינינו דבר שלא יכולנו להעלות על דעתנו
אף פעם.
מכתב מניצולת השואה חנה ה' משנת ,1945
בתוך :י' גוטמן (עורך) ,שארית הפליטה ,1948–1944
עמ' 65

מי היו חיילים אלו אשר על שרוולם כתוב היה שמה
של הארץ המובטחת?
בקיץ תשי"ד ( ,)1944לקראת סוף המלחמה ,החליט
הצבא הבריטי לאשר את הקמתה של בריגדה*
(חטיבה) שתהיה מורכבת מיהודים בני ארץ ישראל.
בשיאה מנתה החטיבה כ 5,000-חיילים והייתה
ייחודית בנוף הצבאי :כל החיילים והמפקדים שבה
היו יהודים ,ההוויי היה עברי והסמלים – ציוניים .בעיני
הניצולים היה הדבר דומה לחלום – חיילים יהודיים
מארץ ישראל! דוברי עברית! עונדי מגן דוד!
חיילים אלו היו מסורים במיוחד לפליטים .לאחר
תום המלחמה הם מילאו תפקידים מנהליים שונים
בצבא הבריטי ,עמדה שאפשרה להם עזרה רבה
לניצולים .הם הראשונים שהפגישו אותם עם שירי
הארץ ,ריקודיה ,השפה העברית של היום יום .הם היו
גשר ראשון בדרך לארץ ישראל.
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פרק ב :שערי הלב

היחיד ורגשותיו נוכח החורבן
חזרה לגרמניה ,ארץ הדמים ,למחנות העקורים ,או
לתחנות שבדרך לארצות שמעבר לים.

המלחמה נגמרה ,השואה האיומה נסתיימה,
שרדתי יחידה מכל משפחתי :אבא ,אמא ,אחיות
ואח ,סבא ,דודים ודודות וילדיהם .מה הרגשתי?
לא אושר שהמלחמה נגמרה ואני חיה ,ולא נקמה
וסיפוק על גרמניה שהובסה ונהרסה ,אלא מין
קהות חושים ,מין בלבול ,מין תדהמה! בודאי
הקלה :נגדעה היד שהחזיקה בחרב ההשמדה מעל
לראשי במשך שש שנים ,אבל זה הכל...

הנער מאיר הירשפלד מהונגריה שב לעיירתו וייצן:
באתי העירה בצהרי יום ונחשכו עיניי" .אזכרה
אלוקים ואהמיה ,בראותי את כל העיר על תילה
1
בנויה ,ועיר אלוקים מושפלת עד שאול תחתיה".
[ ]...בית האלוקים ,בית הכנסת הגדול ,שעל חזיתו
עדיין התנוססה הכתובת" :זה השער לה' צדיקים
יבואו בו" ,עמד שומם וחרב ,מקום בו התפללו
אבותי ואבות אבותי והזילו דמעות []...

פוריה רוטשילד-סוקל ,כתמים כהים בשלג ,עמ' 164

במשך חודשים ושנים פיעמה במוחם של היהודים
הנאנקים מחשבה שהפיחה רצון חיים ,כמיהה
שסייעה להתגבר על הסבל – לשרוד ולהיפגש עם
בני המשפחה.

איה מוסדות הקהילה :בתי מדרשיה ,ישיבותיה,
חדרי "תלמוד תורה" ,אולמי "חברת ש"ס"
ו"תפארת בחורים" ,מקווה טהרה ,בתי מגורים
של הרב הגאון ,שוחטים ושאר כלי קודש ,בתי
הספר וחצר בית הכנסת ,שם שיחקנו בהפסקות
מהלימודים ,וכשהופיעה לפתע דמותו של הרב
[הרב די"ל זילברשטיין] כשהלך לפני הצהרים
מבית המדרש ,שם התפלל שחרית ,לביתו ,עזבנו
את משחקנו בו היינו שקועים ,ורצנו לנשק את ידו
וגם כדי לזכות לקחת מידו את התיק עם הטלית
והתפילין לרוץ לשים אותם על שולחן שבדירתו.

כל זה התבדה עם השחרור .רק אז נעשו מודעים
לגודל הזוועה ,להיקף האבדן ,לעובדה שנותרו ללא
עוגן של משפחה ,בית ,קהילה ,והעולם ממשיך
בשגרת חייו כשהוא מתעלם ממצבם המיוחד.
רגשות קשים התעוררו בהם ,רגשות שלא היה להם
פנאי עת היו שקועים במלחמת ההישרדות הארוכה
שעברו .אולם לאחר השחרור ,וכאשר התגברו על
החולשה ,המחלות והמשקל הירוד ,הוצפו ברגשות
אלו – געגועים ואכזבה ,אשם וחולשה רוחנית ,כעס
ושאיפת נקם .האבל המודחק ביקש לפרוץ ,אך מולו
קמו הנחישות ,הרצון לחיים ותחושת השליחות.

בתי המגורים עזובים ,חלקם תפוסים ,כי באו גויים
בנחלתם .באחת הדירות הנטושות בגיטו ,נמצא
על השולחן הבצק ועליו המערוך ,תוך כדי עבודה,
בה התעסקה "הבעלבוסטה" [בעלת הבית] להכין
צדה לדרך בשביל זאטוטיה ולא הספיקה לגומרה,
כי ביד חזקה גורשו מארצם.
גם דירתנו ודירת הורי תפוסות" ,שועלים הילכו בה",
ולית דין ולית דיין .חדר השינה של הורי ,שבין שני
חלקיו הייתה מדרגה לרוחב החדר ,עליה התיישב
אבי מדי פעם בשעות הקטנות של הלילה וערך
"תיקון-חצות" והזיל דמעות על חורבן ביהמ"ק.
"על אלה אני בוכיה" .מעל ליכולתי לבטא מחשבותי
ורגשותי ואת מה שעובר בתוכי .איכה אשבה בדד
בעיר? אקומה ואסובבה בעיר .הזיכרונות לא נותנים
מנוח ,עולים ובוקעים בלי להרפות.

ב .1הביתה ובחזרה – געגועים ,אכזבה
ובדידות
דרכי אירופה התמלאו ברבבות אסירים ששבו אל
ביתם :רוסים ,צרפתים ,יוונים ,הולנדים ועוד .הם שבו
למדינות עצמאיות ,לשכנים ולבני משפחה.
לא כן היהודים .הם עשו מרחק של אלפי ק"מ
ברכבות ,בעגלות וברגליהם ,במטרה למצוא אי
מי ממשפחתם .המאושרים שבהם מצאו קרוב
משפחה ,אך בביתם גרו פולנים והונגרים ,ליטאים
וצ'כים – והללו קיבלו את פניהם בשנאה ובאיומים
גלויים על חייהם .רובם שמו פעמיהם תוך זמן קצר

מאיר הירשפלד ,למען תספר ,עמ' 56
 1פיוט על עשרת הרוגי מלכות שנאמר בתפילת נעילה
של יום הכיפורים.
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השוקקות נגדעו .המשפחות הושמדו .הורים ,נשים,
בעלים ,ילדים ,נעלמו .גם הניצול עצמו שוב לא היה
האיש שלפני המלחמה .מזה רעב ,לעתים פצוע או
נכה ,כושר ריכוזו נעלם במחשבות הרעב הטרופות,
אישיותו ,ביטחונו וכבודו העצמי רוסקו עד עפר .למה
יצפה? העולם החופשי לא שינה את מהותו ,העולם
היהודי – האם נותר?

במשך חדשים ארוכים ציפו ,מחנה של גברים
גלמודים ,קבוצה קטנה של נשים בודדות ,לשובם
של בני משפחתם [ ]...קשים מאד היו הערבים,
הלילות חסרי השינה ומלאי ההרהורים ,ובכל זאת,
בהאיר להם הבוקר ,נתחדשה הפעילות לחידוש
החיים בקהילה.
משה אליהו גונדה ,גחלת לוחשת ,עמ' 235–232

במהלך המלחמה הייתה משמעות לחייו של הניצול:
לשרוד .כעת לא הייתה בפניו מטרה ברורה ,ולא היה
לצדו איש שיתמוך בו בבואו להקים מחדש עולם
בעשר אצבעותיו.

רוב הניצולים לא ניסו לשוב לביתם ,אך חיפשו את
קרוביהם בדרך אחרת :במרכזי הניצולים באירופה
נתלו רשימות של ניצולים ,בשאלה האם מכיר מי
מהם את קרוביהם .ארגונים יהודיים העבירו רשימות
למקומות שונים בעולם ,לעיתונות וגם לרדיו המקומי.

"מה לעשות עתה? הרי החיים חייבים להמשך" .את
השאלה הזו שאלו צעירים רבים.

תחושת הבדידות הייתה קשה ביותר .רוב הניצולים
היו צעירים ,נערים ונערות שחיפשו אב ואם ,נשים
וגברים צעירים שחיפשו זה את זו וקיוו שמי מילדיהם
שרד .זקנים לא נותרו ,גם מספר הילדים היה קטן .רק
עתה נחשפו לעובדה שהשואה הייתה רצח טוטלי,
כללי ,של כל העם היהודי.

בשחרור נסגר מעגל טראגי אחד ,אך בו בזמן נפתח
משעול ייסורים :לאחר שנות ייסורים גופניים
ואימה הוכרחו הניצולים להכיר באובדן עולמם.
עתה נאלצו סופית להיפרד מהוריהם ,מבני-זוגם,
מילדיהם ,מבתיהם ,מעריהם ,מעולמם ומזהותם.
האובדן היה מלווה לעתים בתחושת אשמה
על שהם שרדו ואילו בני משפחותיהם נרצחו,
והחיפוש אחר דרך החדשה היה כרוך בתחושת
בדידות איומה ,שלוותה לעתים קרובות בבושה.
ניצולים רבים מעידים כי לצד חוסר התכלית
והייאוש בחיים שלאחר השואה ,היה קיים בהם
רצון עז שהניע אותם למצוא משמעות חדשה
לחייהם.

המודעות למצבם יצרה תחושה של ייאוש בקרב רבים
מהם .יחזקאל הרפנס מהונגריה ,אב שנפרד מבני
ביתו בשערי מחנה המוות ושיכל את בנו באושוויץ
לנגד עיניו ,שוחרר במחנה אבנזה באוסטריה ועשה
את חשבון נפשו:
ובכן עשיתי לי את הסיכום כדלהלן :ללכת איני
יכול ,לאכול – לא ,לקרוא – לא ,לעסוק במשהו או
לעבוד – כל שכן שלא אהיה מסוגל ,בני משפחתי
שהיו לי לעזר ולסעד נשמדו ואינם ...ילדי הטובים
אשר טיפחתי וריביתי אויבי כילם .הצר הצורר הצר
לי ,שלח את האם על הבנים לאבדון .ואני נשארתי
ער וערירי.

                               הלן בורקו ויוסף פרלשטיין,
בדרך לא דרך ,עמ' 23-24

ב .2רגשות אשם
מדוע נותרתי דווקא אני בחיים? האם יכולתי לעשות
להצלת קרוביי ולא עשיתי?

ובכן איזו נחמה נשארה לי בעולם הזה ,שכדאי לי
לחיות בעבורה? איזה תיקון קיים בשבילי? למה
יכול חרס נשבר כמוני לצפות בעתיד .מה כוחי
כי אייחל? לבי נשבר בקרבי והרגשתי את עצמי
כסמרטוט רקוב ,עיני נפקחו וידעתי להעריך את
מצבי ולחשוב מחשבה מציאותית .ניסיתי לעשות
לי מאזן ,והנה הוא יצא שלילי חלוטין.

בהכרעות הרות הגורל שליוו את השואה ,לעתים
קרובות נדמה היה כי בחירה שגויה זו או אחרת
הובילה למותו של אדם יקר או להימנעות מהצלתו.
תמיד ניצבה מנגד האפשרות של "אילו" – אילו הייתי
משחד את השומר ,אילו היה הוא מקבל תעודה ולא
אני ,אילו לא ניסיתי להשתיק את התינוק כל כך חזק,
אילו השתקתי אותו חזק יותר...

יחזקאל הרפנס ,בכף הקלע ,עמ' 370

אף על פי שהייתה זו מחשבה לא הגיונית ,היא הייתה
טורדנית .די היה בעובדה שהם ניצלו בעוד שרבים כל
כך נהרגו כדי לגרום לחלק מהניצולים לחוש אשמים

בדומה לנח ,יצאו ניצולי המבול אל העולם וגילו כי
העולם כפי שהכירו אותו – איננו .הקהילות היהודיות
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רבים מהניצולים נשאו עמם כל חייהם רגשות אשמה
מודחקים.
חמש עשרה שנה לאחר השואה שאל יהודי בארה"ב
את רבו מה יעשה ורגשות האשם אינם נותנים לו
מנוח .בצעדת המוות הלך עם אחיו; באחת התחנות
נרדם אחיו ,וכשהנאצים קראו לקום וללכת הלאה
הוא שכח להעיר את אחיו והלה נורה.
הרב ניסה להרגיע את השואל ואמר לו כי בזמנים
כאלו כפי הנראה לא יכול היה לתבוע מעצמו יותר.
אך כדי להקל על רגשותיו שמא יש במעשהו חשש
שפיכות דמים ,המליץ לו לעסוק במתן חיים על ידי
מעברה שנחשבת
ֵ
אימוץ יתום ,או להיזהר במיוחד
לשפיכות דמים – והיא הלבנת פנים.

אזכרה לנספים במחנה לנדסברג בגרמניה

בעצם חייהם ,בעתיד שניסו לבנות ,כשעברם של
רבים כל כך נכרת.

על פי הרב יעקב ברייש ,שו"ת חלקת יעקב ,חושן
משפט סימן לג

רגשות אשם אחרים עלו בהקשר להתנהלות זו או
אחרת – שהרי בתקופת השואה השתנו הכללים
המוסריים ,בכורח הנסיבות .שקר ,גנֵ בת אוכל
מגרמנים או מפולנים ,אי קיום מצוות – היו חלק
ממלחמת ההישרדות והקיום.

ב .3חולשה רוחנית – התרופפות
האמונה

הרבי מקלויזנבורג ,רבי יקותיאל יהודה הלברשטם,
היה קשוב לרגשות הניצולים ,ואחת ממגמותיו הייתה
ליצור תחושה כי הם זכים וטהורים ,וכי עליהם לפרוק
את משא האשם ולהתמלא בגאווה על הדרך שבה
שרדו את השואה.

במשך כל התקופה שהייתי במחנות השמדה
קראתי "שמע ישראל" בכל יום .ולא זו בלבד ,אלא
המשכתי בזה גם אחרי השחרור – והנסיון להשאר
דבוק באמונת השי"ת אחרי השחרור היה קשה
יותר מהנסיון בעת החורבן עצמו.

מגמה זו באה לידי ביטוי בווידוי שאמר הרבי בערב
יום הכיפורים תש"ו ,כשהוא נותן משמעות חדשה
למילים העתיקות:

חיים אהרן ראטה ,כל הכתוב לחיים ,עמ' צב

'אשמנו ,בגדנו ,גזלנו'' ...אשמנו'? 'בגדנו'? – וכי
חלילה בגדנו? וכי לא שמרנו לו אמונים? 'גזלנו'?
– ממי גזלנו באושוויץ? האם היה בכלל ממי לגזול?
'דברנו דופי' – הרי בכלל לא נותר לנו כח לדיבורים.
'העווינו'? 'הרשענו' – מי ,אנחנו? 'לצנו' – וכי יכלו
בכלל להתלוצץ שם? 'מרדנו' – במי מרדנו? מרדנו
בך ,רבונו של עולם? הלא קיבלנו וספגנו בהכנעה
כל מכה ,מתוך ידיעה כי 'אתה צדיק על כל הבא
עלינו' [ ]...לא הרשענו ,לא פשענו .הווידוי הזה לא
נכתב בשבילנו .אבל חטאנו במה שלא נרשם כאן,
חטאנו לעיתים באמונה ובבטחון כאשר הרהרנו
בלילות :רבונו של עולם ,קח את נשמתנו ,ולא
נצטרך לומר בבוקר מודה אני לפניך .ובבוקר,
כאשר קמנו ,חשנו אכזבה .חטאנו ברפיון האמונה.
על זה נתוודה.

דווקא המצב שלאחר השחרור יצר אצל חלק
מהצעירים רפיון באמונתם .כל עוד היו בכור השואה
קיוו שאלו הם חבלי משיח ,וכי הגאולה קרובה .תקווה
זו ,וכן העוגן שנתנה האמונה במאבק על החיים,
החזיקו אותם .אולם עם השחרור ,כשהתברר גודל
החורבן ,והעולם לא שינה את פניו ,כאשר לא היו
הורים ומורים שיחזקו את הלבבות ,וכאשר השאלה
"למה" הדהדה באוויר ,גברה הסכנה של רפיון
האמונה.

אהרן סורסקי ,לפיד האש ,עמ' רפג
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הרבי מקלויזנבורג התייחס לכך בדרשתו לראש
השנה תש"ו:

דרך להימלט .עם שחרורם החלו הרגשות שדוכאו
במשך שנים לשוב אל פני השטח ,בעצמה מסוכנת.
הרצון העז לנקמה שאב את כוחו ממקור כפול:
ראשית הכעס ,תחושת ההשפלה ,כל החוויות
הקשות שעברו על הניצולים בשנים האחרונות.
שנית ,הייתה גם תחושה עזה של חובה לנקום ,חובה
לקומם את דמות היהודי ,חובה לבקש את דמם של
הנרצחים מידי רוצחיהם.

"רחל מבכה על בניה ,מאנה להנחם על בניה":
בעוונותינו הרבים כבר נתקיימה בנו חזות קשה
זו .רחל מבכה על בניה ,על ההרוגים על קדושת
שמו יתברך ,ומלבד זאת השכינה הקדושה מאנה
להינחם "על בניה כי איננו" ,על שבני א-ל חי מן
השרידים שכחו צור מחצבתם ,ואבד מהם התואר
בנים ,והפכו להיות כאותו בן מלך שגלה מארמונו
אל בני הכפרים עד ששכח נימוסי מלכות ,ושוב
אינו נכסף אל בית אביו.

היו מעטים שסברו כי הגיעה העת לנקם פיזי – להרוג
ברוצחי משפחותיהם.
כמה עשרות מחיילי הבריגדה היהודית הקימו
קבוצת נקם* שתפסה והרגה נאצים שהיו מעורבים
ברצח יהודים ושילוחם למחנות .קבוצה זו פעלה
רק חודשים ספורים :העברתם של חיילי הבריגדה
למערב אירופה בקיץ  1945שמה קץ לקבוצת הנקם.
קבוצה אחרת הוקמה על ידי פרטיזנים לשעבר
וחברי המחתרות מהגטאות ,והם ניסו להרעיל את
המזון שנשלח למחנה מעצר לשבויי אס.אס.

אולם ,לצערה של רחל יש מענה בהמשך הפסוקים.
הקב"ה משיב" :מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי
יש שכר לפעולתך ושבו מארץ אויב ,ויש תקווה
לאחריתך ושבו בנים לגבולם" ...כנגד "רחל מבכה
על בניה" בגלל הצרות הפיזיות ,הסבל והרצח ,הוא
אומר "ושבו מארץ אויב" ,וכנגד "מאנה להינחם
על בניה כי איננו" ,שאבדה מהם מדרגה רוחנית
של "בנים" ,על כך מבטיח הקב"ה" :ושבו בנים
לגבולם" ,עוד יחזרו וישובו למדרגת בנים למקום.

עם שחרור המחנות היו שביצעו נקם ספונטני בהרג
השומרים הגרמנים ,והיו גם שהפנו שאלה לרב
האם הם רשאים לנקום במי שידוע כי רצח את בני
משפחתם.

אהרן סורסקי ,לפיד האש ,עמ' רעט–רפ

ב .4רגשות כעס ונקם

הרב אושרי נשאל לאחר המלחמה על ידי אחד
משרידי גטו קובנה:

הלכתי רגלי לכיוון העיירה ליטמריץ בה סבלתי
את סבלי האחרון .ובעברי על הגשר שמעל נהר
העלבא פגשתי בגרמני גבה קומה .מבלי לחשוב
שניה נגשתי וסטרתי שתי סטריות נמרצות על
לחיו []...

איש אחד (הרוצה בעלום שמו) ...נודע לו שהוריו
אחיו ואחיותיו נהרגו על ידי רוצח ליטאי שהיה
שומר הבית ...וכעת הרוצח הזה מתחבא בעיר
מריאמפול.

הגרמני החל לזעוק" :אינני איש אס.אס!" אך
זעקותיו היו לו לרועץ שכן הן הקהילו סביבנו
חיילים רוסיים .אחד מהם שאלני :היהודי אתה?
כשעניתיו בחיוב נשקני על ראשי (יהודי היה אף
הוא!) והורה לגרמני להשפיל ראשו ,כשלי ניתנת
הרשות להלום בו כאוות נפשי .ואמנם הלמתי!
ועוד איך! חשתי שכל מהלומה פורקת מלבי
הסוער מסה של רגשות :זעם ,צער ,תסכול ,כאב,
ומעל לכל יתמות ...יתמות ...יתמות...

האם חייב הוא להוציא הוצאות (כספיות) ,לחפש
אחר הרוצח על מנת להעמידו לדין ולהענישו
בהתאם למעשיו ,לפי חוקי המדינה ,למען ישמעו
ויראו כל שונאי ישראל ולא יוסיפו עוד לתת חופש
לחמת הרצח המקנן בחובם?
הרב אפרים אושרי ,שו"ת ממעמקים ,חלק ה ,עמ' צא–
צב

מרדכי קמינסקי ,לעת ערב ,עמ' 126

הרב אושרי ענה לו שעליו לעשות מאמצים כדי
להביא את רוצח משפחתו לדין .עם זאת ,אותו יהודי
מצא את מחבואו של הרוצח באחד מיערות הסביבה
והרג בזריקת רימון יד אותו ואת בני משפחתו.

שרידי המחנות היו אנשים שנבגדו .נבגדו על ידי
העולם כולו :שכניהם לשעבר ,בני גרמניה הנאורים-
לכאורה ,עמי העולם החופשי אשר נעלו בפניהם כל
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לשחרו
ולתחייה
המרכזמורשת השואה לשחרור
תשע"ה חידון מורשת השואה
תשע"ה חידון
"מעפר קומי"
"מעפר קומי" חידון מורשת השואה
המרכז
שנה
חידוןללימודי70
שנה
חידוןללימודי70
תשע"ה
תשע"ה
השואה  70שנ
שנה
70
לזכור
השואה
השואה
קומי"
"מעפר
"מעפר קומי" חידון מורשת
"מעפר קומי" חידון מורשת השואה
ולהזכיר
חידון מורשת השוא
חידון מורשת השואה
לשחרו
לשחרור ולתחייה
במשך שנים חיו הניצולים ללא דמעות .שנים שבהן
היה צורך להתרכז בהישרדות ,יום יום ושעה שעה.
מאבק הקיום ונוכחותו הקבועה של המוות דחקו
את רגשות הצער והאבל על אהובים וקרובים שנספו
בקרבתם.

לעומתי הופיעה צעירה גרמניה שהובילה תינוק
בעגלתו .ניסיתי להוציא מתיקה דברי מאכל
להשקיט רעבוני .אך היא החלה לבכות בדמעות
שליש באמרה שאף לתינוקה אין עמה כדי אכלו,
בהיותה חסרת בית ...אז חשבתי בליבי :הגיעה
שעתך ,גרמניה שמעל לכל! גם עליך עוברת הכוס!
נתתי לצעירה להמשיך בדרכה .אך לפתע הדהדה
קריאה ארסית באזני" :אני שונא אתכם ,יהודים!
אף לנקום אין אתם יודעים!"

שנים חיינו בקרבתו הסמוכה ביותר של המוות,
אך מעט מחשבה ,אם מותר לומר כך ,הוקדשה
לכך אחרי המלחמה ,כשהמוות הלך והתרחק,
עממו התקוות .דווקא אז איימה העצבות ללכוד
את האנשים ...זכורים לי אנשים שהעצבות גררה
אותם בלחש אל התרדמה שממנה לא קמו עוד.

היה זה חייל יוגוסלבי שהזדמן למקום .הוא צדק:
העם היהודי לא אומן מעודו לקחת נקמה!
מרדכי קמינסקי ,לעת ערב ,עמ' 127

אהרן אפלפלד* ,מסות בגוף ראשון ,הוצאת הספריה
הציונית ,עמ' 43–42

התפיסה הרווחת בקרב היהודים שללה נקם פיזי
– הרג בגרמנים ,נקם שלא התאים לערכי החינוך
והמסורת היהודיים והיה עשוי לפגוע בגופם ובנפשם
של מתי המעט הניצולים .המנהיגים ניווטו את
תחושות הנקם לכיוונים אחרים.

כעת מותר היה להרגיש .הורים הרשו לעצמם לשחזר
את רגעיהם האחרונים של ילדיהם ,או את פרידתם
החפוזה ,הנצחית .נשים הרהרו בבעליהן הנרצחים
או הנעלמים .נערים העלו את זיכרונם של אמא
ואבא ,נפנוף אחרון ,מילים אחרונות ,אחים קטנים
ובוגרים וחברים .תקוות קלושות החלו להתברר
כבלתי מבוססות .האבל ,גדול ועמוק ,הגעגועים
לאלו שלא ישובו ,איימו לבלוע אותם.

ההמשכיות – הקמת משפחות ,הולדת ילדים – כל
אלו הנם נקם בנאצים .הם רצו להשמיד ,להרוג
ולאבד .אנחנו נבנה ,נקים ונחזור לחיים שנגזלו ממנו.
גם המשכיות החיים הרוחניים יצרה תחושת נקם
– הנאצים ביקשו להכרית את היהדות ,לגדוע את
האילנות הרוחניים מן השורש ,ועם ישראל ממשיך את
מורשתו ,בונה קהילות ,ישיבות ,מערכות חיים חדשות.

אז התחלנו לקלוט את האבדן הגדול .התחלנו
להבין שאמנם סבא וסבתא וכמעט אף אחד מן
הקרובים לא חזר ,רק בן הדוד הזה וגם אבא שלו
חזר אחר כך .אמרו שאנחנו לא יכולים לחכות
להם ,אבל למעשה האמת היא ,שאנחנו חיכינו כל
הזמן לאבא .ואני רוצה רק לספר ,שלא פעם אני
מסתכלת וכאילו מחפשת ...לא את אבא – את אחי
אני עד עכשיו כל הזמן מחפשת ,ואני יודעת שזה
לא מציאותי בכלל ואני לא בדיוק מחפשת ,אני
תרה בעיניים...

וכמובן ,העלייה לארץ ישראל ,הקמת מדינה עצמאית
ובית לעם היהודי – אין נקם עז ממנה.

ב .5אבל מודחק
הסופר והעיתונאי אלי ויזל* ,הנער מסיגט שבהונגריה
שנשלח לאושוויץ ולמחנות אחרים ושוחרר
בבוכנוואלד ,זכה לכינוי "שליח הזיכרון" .באושוויץ
גווע אביו ברעב ובחולי .היעדר הדמעה והאבל
מציקים לו כל חייו:

עדות :מרים שטיינר ,ניצולת אושוויץ ורוונסבריק,
בתוך :יהודית קליימן ונינה שפרינגר-אהרוני ,כאב
השחרור ,עמ' 38

בן שש עשרה הייתי במות אבי [ ]...לא הרגשתי
עוד שום דבר .מישהו מת בקרבי ,והמישהו הזה
היה אני .לא יכולתי לבכות .לבבי נשבר ,אך לא היו
לי עוד דמעות.
אלי ויזל ,כל הנחלים הולכים אל הים ,עמ' 94
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אבל אסור היה לשקוע באבל .אסור היה לשקוע
בגעגועים .מי ששקע – נוצח .והיו כאלו .אחרים
נאבקו ,השקיעו את עצמם בצורך הדוחק לבנות כל
מה שנהרס ונחרב ,לבנות את העתיד החדש .לאט,
בהדרגה ,בנו הניצולים בלבם כספות שבהן הטמינו
את העבר ,ורק לילות הסיוטים היו מחזירים אותם
אל החסר הנורא.

אני מבקשת ממישקה [מפקד רוסי יהודי] שיעזור
לי וימלא עבורי רק בקשה אחת ,שיחזיר לי את
הציאנקל [-ציאניד] .מישקה זורק בכעס את כדור
הרעל לפח האשפה...
מישקה לא מסיט את מבטו מעיניי ואומר בטון
סמכותי ותקיף" :איך את מעיזה לבקש ממני,
היהודי ,רעל?! לא נותרו כמעט יהודים ,כולם
נרצחו .מי יספר לעולם על מעשי הזוועה שעשו
הגרמנים בבני עמנו?! את חייבת לחיות".

ב .6הרצון לחיים ותחושת השליחות

ברכה קרווסר ,לחיות על קו הקץ ,עמ' 84

העניין הזה של שיקום שארית הפליטה ,הרצון של
היהודים לחיות ,זה לא יאומן [ ]...אני זוכר שהייתי
אומר לצעירים :שיכחה זה דבר גדול .אדם יכול
לשכוח מפני שאילו לא היה יכול לשכוח לא היה
יכול לבנות חיים חדשים .אחרי חורבן כזה לבנות
חיים חדשים ,להתחתן ,להביא ילדים לעולם .בתוך
השיכחה יכולת ליצור חיים חדשים ...איכשהו יצר
החיים היה כל כך חזק שהוא החזיק אותנו בחיים.
אחרת הרי היו התאבדויות.

תחושת השליחות – היא הייתה הכוח שהניע אותם
להמשיך ,לספר ,לבנות; הידיעה כי לא סתם נותרו
בחיים :הם נותרו כדי להמשיך הלאה.
רוב הניצולים גילו עד מהרה רצון חזק לחיות ולבנות.
במהירות שקשה לתאר הם התגברו על הקשיים
הפיזיים ,מצאו מנוח ארעי לנפשם ,ודאגו ל"תחליפי
משפחה" בחברה או בקבוצה אשר מסביבם .רצון
החיים הוביל חלק מהם להשלים את הלימודים אשר
הפסידו ,ללמוד שפה ,מקצוע ,להיאבק על מולדתם
ובעיקר – להקים משפחה ושרשרת של דורות .על
כל אלה תקראו בפרק הבא.

עדות אלעזר אדלר ,ארכיון יד ושם03.5426 ,

לנה קיכלר-זילברמן* הייתה אישה צעירה שלאחר
המלחמה הקימה את בית הילדים בזאקופנה לילדים
ניצולים והחזירה אותם לחברה ולחיים נורמליים.
היא עצמה שרדה את המלחמה בניירות מזויפים,
אך איבדה את כל משפחתה ,כולל תינוקת שנולדה
לה במהלך המלחמה .לאחר השחרור התחבטה
בשאלת הקיום:

מתוך האפר קמו אנשים שהיו על סף המוות והפכו
ללוחמים ,למנהיגים ,לאבות משפחה ולנושאי
הלפיד לדורות הבאים.
גם אני הקטן והצעיר ,נתן בי השי"ת רוח חדשה,
הייתי עובר ממחנה למחנה ,מיסד מטבחים כשרים,
שעורי תורה לנוער ולמבוגרים ,מקוואות טהרה
וחיזוק שמירת שבת וכד' ,פוסק שאלות בבעיות
המרחפות ,בעיקר עגונות נישואין ,אך מעל לכל
הייתי מעודד ומנחם את האחים והאחיות []...
לא מן החוץ באתי ,כי גם אני שתתי מציתי כוס
התרעלה עד תומה []...

השאלה עמדה על חודה של חרב" :לחיות או
למות" .כי החיים דרשו בהחלט את שכחת המוות.
אחרת לא היה האדם מסוגל לחיות .וצריך היה
איפה להחליט :לכאן או לכאן .ובמהרה .כל דרך
אחרת לא היתה אלא אשליה .ובעמדי מול האמת
הערומה הזאת ,בלי כיסוי וערפול ,גמרתי אומר
עוד פעם אחת לנסות ללכת בדרך החיים.

והנה זה פלא [ ]...אלמלא ראינו בעינינו לא ניתן
היה להאמין [ .]...קול נביא ה' הדהד באזנינו "עורי
עורי לבשי עוז"!

לנה קיכלר-זילברמן* ,מאה ילדים שלי ,עמ' 137–136

הרב י"מ אהרונסון ,עלי מרורות ,עמ' 293

אם כן ,איך החזיקו היהודים מעמד? איך המשיכו
לדבוק בחיים למרות כל התחושות הקשות
שתיארנו?
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הם המשיכו .נלחמים בכל הקשיים – הרגשיים ,המעשיים ,הנפשיים.
הם ראו שליחות בהשבת צלם האנוש אשר נגזל מהם.
הם ראו שליחות בדבקות ביהדות ,בנשיאת הדגל לדורות הבאים.
הם ראו שליחות ונקמה בהקמת משפחות ובהמשכיות הדורות.
הם ראו שליחות במאבק לעלייה לארץ ישראל ,ארץ אבותיהם וביתם.

שימו לב לתמונת חתונה זו.
מה משמעות השלט שבו בחרו כרקע לצילום?

חתונות ראשונות של ניצולי השואה
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גן ילדים במחנה העקורים ברגן בלזן.
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החיים במחנות העקורים
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סמינריון תחכמוני למדריכי 'תורה ועבודה' ,פוקינג ,גרמניה.
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החיים במחנות העקורים

עם סיום המלחמה נמצאו בגרמניה ובאוסטריה
 50,000יהודים ,צללי אנוש ,משוחררי המחנות .לאן
ילכו? איזו ארץ תקבלם בברכת "ברוך הבא"? חלקם,
בעיקר יוצאי מערב אירופה ,רצו לשוב לביתם .אחרים
סירבו לחזור לארצות אשר בגדו בהם .כאמור ,היו
שהגיעו עד עיר מגוריהם רק כדי לגלות שאין להם
לאן לשוב .רוב יוצאי מזרח אירופה נותרו במחנות
הריכוז שעתה הוסב שמם ל"מחנות עקורים".

היהודית אל המחנות ,הוערך גודלה של אוכלוסיית
העקורים היהודים בגרמניה בכ 250,000-נפש .רבע
מיליון ניצולים אשר כל חפצם היה לצאת את ארץ
הדמים ואת היבשת אשר שפכה את דמם במשך
חמש שנים ,ולמצוא מנוח לרגלם .שערי ארץ ישראל
וארצות החופש לא נפתחו לפניהם במהרה – חלק
משמעותי מהם נותר על אדמת אירופה עד הקמתה
של מדינת ישראל בתש"ח ( .)1948בינתיים נתהוו
חיים יהודיים במחנות העקורים אשר אפשרו את
קיומם הזמני שם ואת שיקומם ,והתוו את עתידם.

האוכלוסייה במחנות העקורים הכפילה את עצמה
בשנת תש"ו ( ,)1946כאשר יותר מ 110,000-יהודים
עשו את דרכם מפולין לגרמניה בתנועה שכונתה
"הבריחה"* .רבים מהם הגיעו לפולין מסיביר ומברית
המועצות ,לשם הוגלו על ידי הסובייטים בזמן
המלחמה ,וחזרו לפולין במסגרת הסכם מיוחד בין
פולין לברית המועצות – הרפטריאציה* .אולם עד
מהרה חשו כי האדמה בוערת תחת רגליהם בפולין
האנטישמית ,בעיקר לאחר פוגרום קילצה*.

ג .1תנאי החיים במחנות
מחנות העקורים בגרמניה הוקמו על פי רוב
במקומות שהיו קודם לכן מחנות ריכוז או בשכונות
שפונו מדייריהן הגרמנים .הצפיפות הייתה רבה,
ורבים נאלצו להצטופף באולם גדול ללא מחיצות
וללא פרטיות ,או במקרה של חדרים קטנים יותר –
אמתית זכו בעיקר
חמישה-שישה בחדר .לפרטיות ִ
הזוגות הנשואים – אלה קיבלו חדר לעצמם .הלכלוך
הרב היה מטרד לא נעים והוא חייב כל אחד ואחד
לדאוג לניקיון סביבתו.

אל הבורחים ממזרח אירופה הצטרפו עוד 15,000
יהודים שנמלטו מהונגריה בתקופה הקצרה שנותרה
לפני שמסך הברזל סגר עליה ,וכאלף יהודים נוספים
הגיעו מרומניה.

הניצולים לא היו עצמאיים ורובם לא עבדו לפרנסתם.
הם היו תלויים בסוכנויות הסעד למיניהן ,ובייחוד
אונרר"א והג'וינט .עתותיהם היו בידיהם ,והם היו
צריכים למלא אותן בעשייה כדי לא לחיות בבטלה
גמורה .הקמת המשפחות וההתארגנות הציבורית-
קהילתית במחנות סייעו ,בין השאר ,להתגבר על
בעיה קשה זו.

יהודים אלו לא רצו להישאר על אדמתה רווית
השנאה של גרמניה .מטרתם הסופית הייתה הגירה
אל מחוץ לאירופה השנואה ,בעיקר לארץ ישראל
ולארצות הברית .הם היוו את רוב יושבי מחנות
העקורים .היו אלו אותם מחנות שלפני כן שימשו
לעבודת הכפייה – מחנות העבודה ,הריכוז ,המוות,
ועתה הוסבו למקום מגורי הפליטים.

יש מן האירוניה בכך שמחנות אלו נתהוו דווקא ג .2הקמת משפחות
על אדמתה הארורה של גרמניה .היא ששליטיה
ביקשו "לטהר" את ארצם מהיהודים" ,תת האדם",
קלטה עתה אל תוכה עשרות אלפי פליטים .מכיוון
שגרמניה הובסה על ידי בעלות הברית נוהלו מחנות
אלו על ידי הצבאות המשחררים .באופן טבעי נמנעו
העקורים מלהגיע אל שטח הכיבוש הרוסי והתרכזו
באזור האמריקאי בדרום גרמניה ובאוסטריה ,ובאזור
הבריטי בצפון גרמניה ,שם פעל מחנה העקורים
הגדול והמפורסם ביותר" ,ברגן בלזן" ,שמנה 12,000
איש .בתחילת תש"ז (שלהי  ,)1946בשיא הנהירה

במשך חודשים ארוכים שיקמו הניצולים את
בריאותם ,שבו לחיים וחיפשו את קרוביהם .כעבור
כשמונה חודשים החל גל של נישואין .זה היה דחף
כפול :השליחות בהקמת משפחות מתוך אמונה
בעתיד ,והדחף לנקום בגרמנים שזממו להכרית
את עם ישראל .הקמת משפחה הייתה גם מענה
לבדידות הנוראה של הניצול .כל בית שנבנה ,כל
ילד שנולד – היווה אמון בעתיד ומזור לנפש ,ובצד זה
נקם בגרמנים.
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רוב הניצולים היו בשנות העשרים והשלושים לחייהם,
ועובדה זו החישה את תהליך בניית המשפחה .חיי
המשפחה היו גרעין החיוניות וההמשכיות .מעתה,
הניצולים היו אלו שעתידים לבנות מחדש משפחות
בישראל ,ללא הורים תומכים וללא ענף המשפחה
שהיה חלק בלתי נפרד מחיי היום יום.
הצעירים והצעירות שהסתובבו במחנה רובם
אם לא כולם ,גלמודים ממשפחות עניפות .צעיר
שפגש צעירה ,ללא הרבה מחשבות קבעו את זמן
החתונה ,וכוונה אחת שעשעה את ליבם ,ושאיפה
אחת זרזה את יום החופה – לצאת מבדידותם.

חתונות ראשונות בברגן בלזן

נחוצות ,והבטיח מתנה כספית לכלות שתקבלנה
על עצמן לכסות את ראשן .הקמת בתים יהודיים
טהורים הייתה שליחותם של רבנים רבים במחנות
רבים.

אריה אביבי (יזוק) ,בתוך :אסתר פרבשטיין ,בסתר רעם,
עמ' 300

אך בפני רבים שביקשו להינשא עמד קושי נוסף.
רבים משרידי השואה ,גברים ונשים ,היו נשואים
בעבר ,ובני או בנות זוגם נעלמו בסערות המלחמה.
בשלב הראשון לשחרור באו הגעגועים והחיפושים.
בשלב השני – עיכול הידיעה המרה כי בן הזוג לא
ישוב עוד .לאחר מכן ניצבו האנשים הבודדים בפני
בעיה חדשה :העגינות.
שלוש כלות בקיבוץ 'מקור ברוך' בגרמניה ,תש"ו 1946

אלפי עגונות ועגונים החלו לפנות אל הרבנים
בבקשה להתיר להם נישואים.

רבים מהניצולים מצאו את בן זוגם מקרב בני עירם
או קרובי משפחתם .ההיכרות עם אנשים מוכרים
חיזקה את תחושת המשפחתיות השברירית
שביקשו להעניק לעצמם .אחרים נישאו עם אנשים
זרים לגמרי ,לעתים מרקע מנטלי ותרבותי שונה
לחלוטין ולאחר היכרות קצרה מאוד .הרצון לחיות,
לבנות ולהיבנות ,הוא שהביא לכך.

אין תקדים בהיסטוריה היהודית למקרים הרבים
כל כך של עגינות שנידונו בבת אחת בבתי הדין
במחנות העקורים וברחבי העולם היהודי .בראש
ובראשונה נבע הדבר מהאופי הייחודי של ההשמדה.
העולם לא היה עד לרצח המוני שכזה שבו נרצחו
גם אלו שאמורים להיות עדים ,שהרי גם הם נשלחו
למחנות המוות .קושי נוסף היה מספרם הקטן עד
לכאב של הרבנים ששרדו את השואה וישבו לדון
באלפי הבקשות להיתרי עגונים ועגונות .גם מקומות
מוצאיהם הפזורים על פני אירופה כולה ומחנות
הרצח המרוחקים והסגורים – הקשו על חקירת
המקרים ,כל מקרה לגופו.

מספר החתונות שנחגגו במחנות העקורים היה
מדהים .בשנת  1946התקיימו בברגן בלזן בלבד 1070
חתונות! מדי ערב התחתנו זוגות מספר ,כששמלות
הכלה הלבנות ,הפשוטות ,עוברות מכלה אל כלה,
מותאמות בידיים זריזות למידתן ,כמו גם חליפות
החתנים .אולם לא היו הורים-שושבינים בחתונות
אלו ,והעיניים זלגו דמעות כאשר הוזכרו ההורים .אף
על פי כן ,הייתה זו שמחה יהודית .למעשה היו אלו
חגיגות ניצחון זעירות :יש תקווה .יש עתיד .הקהל
עשה כמיטב יכולתו כדי לשמח את הזוג הצעיר
ולתמוך בו .בולט במיוחד בנושא זה היה הרבי
מקלויזנבורג ,שלא רק סידר קידושין אלא גם שימש
כשושבין בחתונות .הרבי אף לימד את הזוגות הלכות

רבנים ותלמידי חכמים ,רובם מקרב הניצולים ,הבחינו
בהיווצרות הבעיה הקשה ,וניסו למצוא לה פתרונות
ככל שהגיעה ידם .ואכן ניתן לקבוע בזהירות כי רוב
העגונות והעגונים הותרו.
הרב שמעון אפרתי שימש לאחר המלחמה כרב
בוורשה ותיאר את הקשיים שעמדו בפני הרבנים
בבתי הדין המיוחדים שעסקו בעגינות:
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ג .3חיי הציבור במחנות העקורים

בהיותי רבה של ורשה אחרי המלחמה האיומה,
נהיתה שאלת עגונות לשאלה בוערת ,וכל יום ויום
בנות ישראל הכשרות באות לבית דין להתיר אותן
מכבלי העיגון ,למען תוכלנה מחדש להקים להן
בית בישראל.

הצורך לחזור לחיים עורר את הניצולים להתארגן
ולדאוג לעצמם ,בעיקר לאחר שנוכחו כי הם נופלים
למעמסה על הצבא האמריקאי והאנגלי ,וכי לא
ממנו תבוא ישועתם.

הרבה עמל וטורח השקעתי בעבודה הקדושה.
יסדתי משרד על יד הבית-דין שלי לחיפוש
אנשים .פרסמתי ידיעות בעיתון היוצא לאור
בלודז' באידיש ,וגם באמצעות הוועד היהודי ניתן
לי רשות לנאום ברדיו הפולני באידיש ,ואז ביקשתי
כל אלה שיודעים מגורלם של אחיהם וקרוביהם
הידועים להם בשמותם ובשם אבותיהם ,וראו במו
עיניהם את סופם המר ,להודיע לנו .ועל זה קיבלתי
עשרות מכתבים גם מחוץ לפולין ,מאנגלי' הולנד
וכדומה .והמכתבים האלה הכתובים לא בדיו שחור
על גבי לבן ,רק בדם אחינו ואחיותינו ,שמורים הם
אצלי.

הדחיפה לארגון באה לא מעט מן הרבנים הצבאיים
היהודים ,הראשונים שהבינו את מצב היהודים
ועודדו אותם לדאוג לעצמם ,להקים ועדות לשלטון
פנימי עצמאי ולקשר עם שלטונות הצבא ,להדפיס
עיתונים שיביעו את מצבם ומחשבותיהם ופניהם
אל העתיד ,ועוד .בכל מחנה נבחר ועד פועל .ביולי
 1945כבר נוסדו שני ארגוני גג לפליטים :אחד בשטח
הכיבוש האמריקאי ,בסיועם של רבנים צבאיים ואנשי
הבריגדה ,ואחד בשטח הכיבוש הבריטי.
ידיהם של הארגונים היו מלאות עבודה .אחד הדברים
שזעזעו אותם ביותר היה העובדה שבשלב הראשון
שכנו יהודים ניצולי שואה בצריפים עם גויים ,לעתים
נאצים ואוקראינים ,והדבר הסב להם סבל רב.
אחד ממפעליהם הראשונים של הרבנים הצבאיים
היה ארגון מחנות נפרדים ליהודים ניצולים .בשלב
שמיד לאחר מכן הם החלו ביצירת מערכת לחיפוש
קרובים בקרב הניצולים .יחד עם נציגי ריכוזים יהודיים
באירופה המשתקמת ועם ארגוני עזרה יהודיים הם
החלו לחבר ולהפיץ רשימות של ניצולים בקרב
הריכוזים היהודיים.

הרב שמעון אפרתי ,מעמק הבכא ,עמ' סח

כשנה לאחר תום המלחמה החלו לידות ראשונות
מעניקות ניחוחות אביב למחנות .התגשמות החלום,
הנקמה ,התקווה :תינוק יהודי .מהר מאוד הגיעה
רמת הילודה במחנות לממדים חריגים בכל קנה
מידה סטטיסטי .אנשים עשו הכול כדי לזכות בילד,
ומחנות העקורים הפכו לחממות העתיד.

ממחנות אחרים מגיעים אנשים לברגן-בלזן .בין
המחפשים באה ילדה בת חמש .היא מדברת רק
אידיש ומחפשת את אמה .הרמן אינו יודע מה
לעשות בה .היא מקבלת ממנו ממתקים ,אך אינה
מרפה ושואלת" :איפה אמא?" ימים רבים עוברים
עליה בחיפוש אמה .יש הסוברים ,שראו את
האשה באושוויץ .הילדה טוענת וחוזרת וטוענת:
"אמה חיה ,אני יודעת!" ואמנם באחד הימים
מתברר ,שראו את אמה בשיירה למחנה לינגן .ללא
היסוסים מזמין הרב אמבולנס של "הצלב האדום"
ונוטל עמו את הילדה ,בדרך היא מספרת לו שבאה
ממחנה בוכנוולד.
 איך ידעת ,שאמך נמצאת בברגן-בלזן? – שואלהרב.
 ידעתי ,שאמא יכולה להיות רק כאן! הגעתי הנהבטרמפים ,עשיתי כפי שעושים אחרים – משיבה
הילדה.
בערב מגיע האמבולנס אל מחנה לינגן [ ]...לאחר

תינוקות ראשונים במחנה העקורים צלסהיים
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אל הניצולים .חיילי הבריגדה סייעו לניצולים להקים
תנועה ציונית בשם "ההסתדרות הציונית האחידה"
– הצ"א .יחד עם תנועה זו הוקמה גם תנועת נוער –
"נוער חלוצי מאוחד" ,נח"ם.

מכן הוא נכנס אל חדר האוכל הגדול שבו כנוסים
האנשים ,רוב הנוכחים הם נשים.
מה שמך? ואת מה שמך? – פונה הרב בזהירות אל
הנשים ,עד שהוא מגיע אל אם הילדה.
 היו לך ילדים? היו. והיכן הם? באושוויץ. נדמה לי שנתקלנו בילדה מבוכנוולד ששמה הואכשמך – ממשיך הרמן בזהירות רבה.
 לא ייתכן!הרב הצעיר נאבק עם עצמו .היעמוד בו הכוח
להפגיש את האם עם הבת הממתינה בחדר
הסמוך? לבסוף הוא מתגבר על היסוסיו ומספר
לאשה ,שהביא ילדה בשם זה מברגן בלזן .האשה
מתלווה אל הרב .פותחים את הדלת .הילדה נופלת
על צוואר אמה.

אנו ,ששנות סבל איום משותף ליכדונו לחטיבה
בת גורל משותף ,שהעבודה המשותפת במחתרת
איחדה אותנו ,שנלחמנו שכם אחד עם הפרטיזנים
ביערות ובביצות מזרח אירופה ובין חורבות
הגטאות ,פונים אל היהדות כולה ובייחוד אל
היישוב בארץ ישראל ודורשים שיסיקו בתור
מסקנה מהתאונה הענקית שדרסה את אומתנו
את איחוד כל הכוחות היוצרים לשם בניין הארץ.
מתוך הכרזת היסוד הרשמית של הצ"א

אך "היהדות כולה ובייחוד היישוב בארץ ישראל"
עדיין היו רחוקים מאוד מלאחד את כל הכוחות.
התנועות ,גם אלו שהיו קרובות בזהותן ,חששו לאבד
את הייחודיות שלהן ,וכל אחת מהן רצתה לצבור כוח
נעורים שיצטרף אליה בארץ ויגדיל את כוחה ביישוב.
בנוסף ,הן חשדו כי מפלגת מפא"י ,שכוחה היה מרכזי
ביישוב ,זוממת להעביר את נערי נח"ם לצדה.

צבי עזריה-הלפגוט ,עדים אנחנו ,עמ' 131–129

בשיתוף עם ארגוני הסעד יזמו מנהיגי המחנות
תכניות של הכשרה מקצועית לניצולים שאפשרו הן
תעסוקה בזמן ההכשרה והן בסיס לתעסוקה לאחר
מכן .ההכשרות כללו – מלבד ההכשרה החקלאית
– תפירה ,חייטות ,סנדלרות ,מכונאות רכב ,טכנאות
שיניים ,נגרות וסיעוד לחולים .הניצולים החלו להוציא
עיתונים ביידיש* ואף בעברית ,ולהדפיס ספרים ,לפי
התעניינותם של חוגים שונים.

שליחי התנועות שהגיעו למחנות העקורים כשליחי
היישוב חולקו לפי מפתח מפלגתי .שליחותם
הצליחה מעל המשוער :החל מ 1946-כבר התארגנו
תנועות הנוער והקיבוצים במחנות לפי המפלגות
בארץ.
הקבוצות הדתיות חששו יותר מפני האיחוד ,מפני
ששמירת הדת לא נחשבה כחלק מן הזהות החדשה
שהזרמים הציוניים החילוניים ביקשו להקנות
לצעירים.

בפעילותם זו נעזרו היהודים בארגונים יהודיים
ששליחיהם הגיעו למחנות העקורים בשנת תש"ו
( )1946והגישו עזרה בתחומים שונים – חיילי
הבריגדה* ,שליחי היישוב ואנשי הג'וינט*.

אחת הדאגות המרכזיות הייתה לעתידו של הדור
הצעיר ,שארית העם היהודי ומי שעתיד לבנות אותו
מחדש .לפיכך ,שאלות החינוך עמדו במרכז דאגתן
של הקבוצות השונות שפעלו במחנות העקורים.

תחושת לכידות יהודית נוצרה עקב חוויית הסבל
המשותף ,והעובדה כי הנאצים לא הבחינו בין דם
יהודי לדם יהודי .בעיניהם היו החסיד והמשכיל,
הבית"רי ואיש ההסתדרות ,המתבולל והלאומני,
שווים .שליחי היישוב ניסו לתת אופי ארגוני מאחד
לתחושה זו ,באמצעות מגמת איחוד של הארגונים,
תנועות הנוער ורשתות החינוך .במיוחד התבלטו
בכך הפרטיזנים ולוחמי המחתרות מהגטאות.
בדומה להם ,גם בין חיילי הבריגדה היטשטשו
ההבדלים המפלגתיים במהלך הלחימה המשותפת.
רגשות האחדות המשותפים קירבו אותם עוד יותר

חינוך
אלי ויזל היה אחד מהנערים ניצולי אושוויץ שהגיעו
לאחר השואה למוסד חינוכי יהודי בצרפת.
לימים כתב מכתב למנהלת המוסד ,יהודית
המנדינגר ,נערה צרפתייה שקיבלה את פני הילדים
עם השחרור ועשתה עם הילדים את הצעדים
הראשונים לחיים נורמליים:
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לשחרו
ולתחייה
המרכזמורשת השואה לשחרור
תשע"ה חידון מורשת השואה
תשע"ה חידון
"מעפר קומי"
"מעפר קומי" חידון מורשת השואה
המרכז
שנה
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השואה  70שנ
שנה
70
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השואה
השואה
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"מעפר
"מעפר קומי" חידון מורשת
"מעפר קומי" חידון מורשת השואה
ולהזכיר
חידון מורשת השוא
חידון מורשת השואה
לשחרו
לשחרור ולתחייה
ילדים ונערים אלו ,צעירים בגילם וקשישים בניסיון
חייהם ,שרדו בנסיבות שונות את אימי השואה .רק
מיעוטם היו שרידי המחנות ,ביניהם נערים ממחנה
הנערים באושוויץ וילדי בוכנוואלד* .הם עברו חוויות
קשות ביותר .מאוחר יותר הגיעו משפחות עם
ילדיהן מברית המועצות שעברו דרך פולין במסגרת
הרפטריאציה ,ובמקביל ,ילדים שנפדו מבין הגויים,
חלקם ילדים רכים .כך ,למשל ,בסוף  1946היו
במחנה ברגן בלזן כתשע מאות ילדים מגיל שלוש
עד שמונה עשרה.

יהודית היקרה.
בעיני רוחי אני רואה אותנו בשנת  ,1945את
המדריכים ההמומים ,את הילדים המבולבלים.
היודעת את? לגבינו ,השתייכתם לעולם אחר .הכל
הפריד בינינו :השפה ,התנאים החומריים ,ובעיקר
– הזיכרונות.
היודעת את יהודית? השתתפנו בצערכם ...סבורים
הייתם שבידכם לחנך אותנו ,אך הצעירים שבינינו
ידעו שבעתיים יותר על ערכם של דברים ,על
אפסות החיים ועל נצחונו הברוטלי של המוות .לא
הרשימו אותנו לא גילכם ולא הסמכות שבידכם...
חשנו חזקים מכם.
כיצד עשית זאת ,יהודית? כיצד עלה בידכם לביית
אותנו? כמה קשה היה לכם הדבר ,הלא כן ,כמה
קשה היה למצוא לעצמכם ולנו שביל משותף,
אפשרות של הבנה...
חדשים ושנים אלה ...מרבה אני להרהר בהם.
סעודות השבת הראשונות .הטיולים .הערבים
סביב המדורה .השירה .השיחות ,לעולם לא אשכח
את חודש תשרי ההוא שעשיתי באמבלוא .את
הקדיש שנאמר במקהלה .את צום יום הכפורים.
את השמחה ,תחילה חיצונית ומלאכותית ,ולבסוף
שמחת אמת הפורצת את המחסומים – שמחת
תורה...
שעורי התלמוד ...הוויכוחים הסוערים – האם
עלינו לעלות לא"י ,או שמא נכון יותר להצטרף אל
הדודן בברוקלין?...
אכן ,כפול היה האתגר ,ושלכם לא נפל משלנו.
ההגיון אמר שסופנו כשלון .וכי כיצד ,ובשם מה,
יכולנו לפעול יד ביד?
אובדי דרך היינו ,חסרי מורשת ,ונאמנותנו שמורה
למתים בלבד .את נצחונה על גרמניה של היטלר
חגגה אירופה ושאר העולם בלעדינו ...כל אימת
שניסה מי מן העולם החיצון להתקרב אלינו ,גבהה
מחיצה סביבנו ...עדיין שרויים היינו באבלנו.
ואף על פי כן ,תוך זמן קצר נמצאנו כולנו בצד
אחד.
נס זה ,למי אנו חבים אותו?
לכם ,אתם ידעתם להפנות את פני הילדים אל
האמון ,אל הפיוס ,אל העתיד והחברה...
התדעי ביום מן הימים איזה תפקיד מילאת בחיינו?

כיצד מחנכים ילדים שכמותם ,ילדים שחלקם לא
למדו מעולם וששפותיהם שונות זו מזו? שהחיים
לימדו אותם יותר מאשר תכנית לימודים של בית
ספר? שהם חסרים מיומנויות למידה בסיסיות?
אך קשיי לימוד טכניים הם קלים יחסית .קשה מהם
הייתה הבעיה החינוכית :ילדים אלו נרדפו מאז עמדם
על דעתם ,איבדו את האמון בעולם המבוגרים מאחר
שהכירו תופעות של רוע ,בגידה ומוות .בפני המורים
עמד הצורך הראשוני להשיב לילדים אלו את האמון
באדם .כמו כן ,היה עליהם לשוב ולטעת בהם ,ילדי
מסתור או ניצולי רדיפה ,את זהותם היהודית ואת
זקיפות הקומה העתיקה .עם זאת יש לזכור כי היו גם
רבים שהתגעגעו ללימוד ,שרצו להשלים את אשר
החמיצו ,ואשר הלימוד היה עבורם לא רק תקוות
העתיד אלא גם מרפא לזיכרון העבר.
מורים מקרב הניצולים היו הראשונים שפתחו
כיתות לימוד ,וזאת עדיין כשהצעירים היו בדרגשים
של המחנות המשוחררים .מורים בעבר ,או כאלו
שנפשם נדבה אותם ,אספו את הילדים הראשונים.
רק לאחר חודשים אחדים החלה להתהוות מערכת
מסודרת יחסית.
מוסדות החינוך היו למוקד העיקרי של השיקום
הרוחני במחנות העקורים .המורים בכל מוסדות
החינוך נאלצו להתמודד עם מחסור כספי ,חוסר
בספרי לימוד והיעדר אמצעים להוראה ,אך הצימאון
העז של התלמידים לרכישת ידע והאתגר של
המורים והמחנכים גברו על המצוקות .רות דז'ובס-
זיידמן ,נערה ניצולה מפולין ,תיארה שיח בינה לבין
אחיה הצעיר:
"תראי" ,אמר" ,חשבתי על כך ועקבתי אחרי
חברי שהיגרו – כילדים ללא הורים – לארה"ב.
הם כותבים לי ,כי הם לומדים והג'וינט דואג להם.
לעומת זאת החברים שעלו ארצה כותבים ,כי הם

יהודית המנדינגר ,ילדי בוכנוואלד ,עמ' 3–1
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ללמד את הנוער שסביבם .כך ,לדוגמה ,הוקם בברגן
בלזן בית ספר בית יעקב על ידי ה"צענערשאפט"*
– העשירייה ,קבוצה מתלמידותיה של שרה שנירר.

לומדים רק חצי יום ,וחצי יום הם חייבים לעבוד".
"מה כל כך נורא בזה?" שאלתי.
"אני" ,אמר חנוך" ,רוצה עכשיו רק ללמוד .אני
מרגיש חסר כזה בלימודים שאפשר להגדירו
כרעב .זה שנים שלא למדתי דבר".

העשיריה שלנו נטלה על כתפיה את האחריות
לקבץ יחד את אותם ניצוצות זעירים שרחשו
בתוך הגופות הכחושים ,המכוסים עדיין באפר
הכבשנים .הייתה זו חובתנו לשוב ולהצית את
האש; ללמד ניצולות צעירות אומללות אלו כיצד
לחיות ,לעבוד ,ולהיאבק על זכותן לעלות לארץ
ישראל ,המקום היחיד בו נוכל לבנות את חיינו
מחדש.

רות זיידמן ,בהפציע השחר ,עמ' 84

תחושת הצימאון ללימודים הייתה משותפת לנערים
רבים שביקשו להשלים את אשר נטלה מהם השואה.
רות עצמה ,אם כי לא הסכימה להצטרף לנסיעתו
של אחיה לארה"ב ,הפסיקה את ה"הכשרה" שלה
(על ההכשרות קראו בהמשך) על מנת לסיים את
לימודיה.

פרל בייניש ,הרוח שגברה על הדרקון ,עמ' 383

במחנה פרנוואלד הקים הרבי מקלויזנבורג בית ספר
חרדי שבו למדו כמאה ושמונים ילדים ,שליש מילדי
המחנה בסך הכול.

אין לתאר את ההתלהבות שבה למדו הילדים
בברגן בלזן; עוד ועוד רצו לשמוע מפי המורים ,לא
הפריעו ולא נעדרו מבית הספר המאולתר .רבים
מהם ויתרו על ארוחת בוקר חמה ,מפני שהמטבח
במחנה נפתח חצי שעה לאחר התחלת הלימודים,
ובסוף יום הלימודים לא רצו להיפרד מן המורים.
רבים מהם היו חולים ,חלשים ,פגועים בגוף ובנפש
– אבל העדיפו ללכת לבית הספר מאשר להישאר
בבית החולים.

הישיבות ,עורק החיים היהודי ,שבו לפעום זמן קצר
אחרי המלחמה .לצד ישיבה מייסודו של הרבי
מקלויזנבורג בפרנוואלד הוקמה ישיבה בברגן
בלזן ,והיא נקראה "שארית ישראל" .בווינדסהיים
נפתחה ישיבת "מרכז התורה" ,לניצולי ישיבות ליטא.
בצלסהיים הקים הרב גרשון ליבמן ישיבה ,ובפיורדה
– הרב דוד שפירא .הבחורים שבו ללמוד כבראשונה,
מניחים ללימוד לרפא את פצעיהם וצלקותיהם.

מאשה גרינבוים [חברת בני עקיבא בגטו קובנה],
תקווה על פי תהום ,עמ' 218–208

אביי ורבא גורשו מוורשה ,והגיעו לפלדפינג עם
היהודים .כשנכנסנו לאולם הישיבה ,עמדתי סמור
למקומי תוהה ומשתומם; הנה ,אותה ישיבה ממש,
החיה בזכרוני מימי נעורי .הנה ,לא נשתנה ולא
כלום .יאמר לי אדם :כלום היתה מלחמת עולם?
כלום היה גטו באמת? עומד אני ואיני יודע על
מה לתמוה תחילה .האשתומם למראה אותם
השולחנות הארוכים שבישיבה שלי לפנים ,או
עלי להשתומם למשמע אותו הניגון ,המתנדנד,
המתנענע ,העולה ויורד? כלום נמצא אני
בפרנוואלד ,במחנה עקורים על אדמה ארורה ,או
בסלבודקה מאז?

מערכות החינוך שיקפו את הזרמים היהודיים שהתהוו
ביישוב בארץ ,ושליחיהם ביקשו לצרף אליהם ילדים
רבים ככל האפשר ולהכינם להשתלבות במסגרות
דומות בארץ .פעילות זו נעשתה בעזרת שליחים מן
הארץ שסייעו בהוראה והביאו ספרים מארץ ישראל
וממקומות נוספים.
רוב בתי הספר במחנות העקורים השתייכו לתנועות
הציוניות .בבתי ספר אלו שפת הלימוד הייתה עברית.
מוסדות אחרים הוקמו על ידי אגודת ישראל או
הג'וינט.

ד"ר יצחק לוין [שליח "ועד ההצלה" מארצות הברית,
לאחר ביקורו במחנות העקורים] ,בתוך :פרבשטין,
בסתר רעם ,עמ' 534

עבור יהודים דתיים ,החלק החשוב ביותר בחינוך
הניצולים היה חיזוק היהדות .לצורך כך הם הקימו
מערכות חינוך נפרדות מבתי הספר הכלליים.
כאמור המורים הראשונים היו הניצולים עצמם,
תלמידות בית יעקב ובחורי ישיבות לשעבר ,שהחלו
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קיבוץ 'אחדות' בלייפהיים.1946 ,

ישיבת קלויזנבורג ,במחנה העקורים פרנוולד ,תש"ו 1946
פעילי 'תורה ועבודה' מארץ ישראל עם הניצולים

תנועות הנוער
לא די היה בבתי הספר .בני הנוער ביקשו גם שליחות,
פעילות חברתית צעירה ואחווה קבוצתית .עבור
צרכים אלו הקימו פעילים ציוניים מקרב הניצולים
תנועת נוער ציונית שנקראה נח"ם – נוער חלוצי
מאוחד .מייסדי נח"ם ,אותם אנשים שייסדו את הצ"א
– ההסתדרות הציונית האחידה – ראו באחדות
ציונית ובפירוק המפלגות השונות את צו השעה.

ייחודית .גם השליחים מארץ ישראל ,שהיו חדורים
באווירת הסכסוכים הפנימיים שבארץ ,עודדו את
הפרישה .התנועות פרשו מן האיחוד בזו אחר זו,
כשהאחרונים היו חברי תנועת "בני עקיבא" האמונים
על חינוך לאהבת ישראל ולאחדות ישראל .כל קבוצה
דאגה להכשרת בני הנוער שלה ולסרטיפיקטים (או
אפשרות עלייה בלתי לגאלית) עבורם.

השליחות העיקרית של נח"ם הייתה הקמת קיבוצי
הכשרה* בגרמניה שלאחר המלחמה .בקבוצות אלו
הוכשרו הצעירים (גם כאלו שהיו בשנות העשרים
שלהם) לעבודה חקלאית ומקצועית וללחימה על
מנת לעלות לארץ ישראל .נח"ם הטיפה לעלייה
לארץ ,לחלוציות ,לדיבור בשפה העברית ולאחדות
השורות .אך ראשי התנועה היו מזוהים עם השמאל
הציוני ,וקריאתם לאיחוד משמעה היה זניחת מסורת
אבות .זיקתם לשמאל הציקה גם לחברי בית"ר*
ולחברי קבוצות אחרות שחשו צורך בהגדרה עצמית

חברי "אגודת ישראל" ו"פועלי אגודת ישראל" הקימו
לבני ובנות הנוער שלהם מערכת הכשרה נפרדת.
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שרה שטרן בחברת "ילדיה".

תנועת בני עקיבא במחנה פוקינג .גרמניה.

קבוצת הכדורגל 'הגיבור' במחנה העקורים ברגן בלזן
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גם השיבה למאכלות כשרים הייתה הדרגתית בדרך
כלל .בשלבים הראשונים לאחר השחרור אכלו
הניצולים מזון טרף שהיה הכרחי לקיום גופם .לאחר
מכן החלו להתארגן במחנות מטבחים כשרים.

הרב צבי ליבזר ,רב צבאי בצבא ארה"ב ,תיאר
בזיכרונותיו את משמעותן של תפילין בקרב
הניצולים:

נפלה בחלקנו הזכות העצומה לראות כיצד
מתרחש הנס .אותן עצמות יבשות שבו ונתכסו
בבשר ,וה' נפח בהן חיים מחודשים .הן קמו והחלו
נושמות ,מהלכות ,חיות .ברוך ה' ,חלפו ארבעה
חודשים – ואנו שבנו לחיות .חזרנו לארץ החיים,
שבה אלינו בריאותנו; זכינו לארגן בית-ספר "בית
יעקב"; הקמנו ישיבה; אנו נאבקים לעלות לארץ-
ישראל.

בבוכנוואלד ,פגשתי שני נערים צנומים ,שעיניהם
דולקות ומפיקות הבנה ופקחות .הם ספרו לי כי
בעבר למדו בתלמוד תורה "יסודי התורה" בפולין.
הגשתי להם אוכל כשר ,הם בקשו רק תפילין.
אחד מהם אמר:
"לפני שנתיים מלאו לי בר מצווה ,ועד היום לא
ניתנה לי האפשרות להניח תפילין.
כל בקשתי – זוג תפילין".

אך כיצד ניתן להסביר שחלפו כבר ארבעה
חודשים תמימים – ועדיין לא הוקם בברגן-בלזן
מטבח כשר?! ברוך ה' ,נמצאים בקרבנו רבנים
ותלמידי חכמים ,אף שוחטים מומחים; מדוע לא
נקבל מזון כשר?

הרב נפתלי ליבזר ,ברכתו של הרבי ,עמ' 34

הכיבוש הנאצי הרס את כל תשתיות הקהילה והחיים
הדתיים .לא עוד תשמישי קדושה ,לא ספרי קודש,
לא אוכל כשר .הכול היה צריך להיבנות מחדש ,וזאת
לאחר מבול ששטף גם את המנהיגות הרבנית; רק
חלק קטן מאוד ממנה שרד .גם לניצולים שעמדו
בניסיון האמונה חסרו התנאים לשוב למסגרת
הדתית וההלכתית.

הננו מכריזות בזאת קבל עם ועדה :בנות קבוצתנו
לא תגענה במזון מבושל ,מכל סוג שהוא ,עד
שיספקו לנו מזון כשר – כה יעזרנו הקל!
נאומה של רבקה פנקוסביץ בפני אסיפת ניצולים
במחנה ברגן בלזן ,שבת נחמו תש"ה ,פרל בייניש,
הרוח שגברה על הדרקון ,עמ' 395–394

מיד לאחר השחרור היו אלו הרבנים הצבאיים שדאגו
לצרכים הדחופים ,כמו תשמישי קדושה .געגועיהם
של ניצולים לקשר התפילין ,לעטיפת הציצית ,לחיבוק
הטלית ,היו גדולים מיכולת הסיפוק של הצבאות
המשחררים .על כל פריט שהגיע היו קופצים רבים.

הבנות אכן לא אכלו מזון מבושל במשך חודש ,עד
להקמת המטבח הכשר בי"ב אלול תש"ה.
לעתים קרובות נדרשה הפעלת לחץ על
המשחררים ועל הרשויות היהודיות החילוניות כדי
להקים מטבחים כשרים ,אך כאלו קמו בכל המחנות
שהיו בהם יהודים דתיים .גם בתי מטבחיים הוקמו
בחלק מהמחנות .השחיטה ,במיוחד ,הסתמנה
כניצחון על הגרמנים .החוק האנטי-יהודי הראשון
שחוקקו הנאצים ,בשנת תרצ"ג ( ,)1933היה החוק
לאיסור השחיטה בטענות של אי הומניות (אגב ,גם
לאחר המלחמה סירבו הגרמנים לאפשר ליהודים
להשתמש בבית המטבחיים הגרמני בברגן בלזן
מאותה סיבה) .לראשונה מזה  12שנים נשחטו
בהמות כהלכה בגרמניה.

הרבנים הצבאיים השתדלו לספק ספרי קודש.
במהלך הכיבוש התגלו מחסני ענק שבהם שמרו
הגרמנים ספרי קודש שאותם שדדו מידי היהודים.
הגרמנים ,כמובן ,לא שמרו אותם משום הערכתם
היתרה לאוצרות הרוח שבהם .למעשה ,ספרים אלו
היו חלק מתכנית להקמת "מוזאון יהודי" :הגרמנים
תכננו שלאחר שיסיימו להשמיד את כל היהודים
יקימו מוזאון שיתעד את העם הנכחד כדי להתפאר
בעבודה הגדולה שעשו .כעת נלקחו ספרים אלו
עבור ניצולי המחנות ,עד שהצבא האמריקאי אסר
על כך מסיבות שונות.
מאוחר יותר החלו ארגונים יהודיים לתרום את חלקם
בסיפוק הצרכים היהודיים .הג'וינט שלח מצות לפסח
תש"ו ,לצד אספקה שוטפת של צורכי דת אחרים.
ועד הרבנים בארה"ב וקהילות בלונדון ובשווייץ ספקו
מוצרים כשרים וצרכים דתיים שונים.

כאשר בירך השוחט הרב ישראל יוסף קוטנר
על השחיטה הראשונה [במחנה ברגן בלזן] ,אז
הרגשנו את החופש .היה זה ניצחון על הברברים
שבחוצפתם תארו אותנו כאכזרים.
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ספרי הקודש שנשלחו מארצות החופש לא הספיקו
עבור הניצולים .בבתי הדפוס שהוקמו החלו להדפיס
ספרי קודש עבור היהודים הדתיים.
שימו לב לתמונה זו ,עמוד השער של מסכת בכורות.
באילו פסוקים בחרו הניצולים לעטר את השער
ובאילו תמונות? מי הוא המוציא לאור?

סידור "שארית הפליטה" ,לנדסברג תש"ו1946 ,

על הצימאון לחידוש חיי הדת לאחר המלחמה ועל
הקשיים שנערמו בדרך ניתן ללמוד מתיאורו של ברל
גולדשטין את הימים הנוראים של שנת תש"ו במחנה
העקורים ברגן בלזן:
דף שער למסכת בכורות ,יצא לאור במינכן ,תש"ז

כשאתה נקלע לבלוק ,שבו נמצא הועד היהודי
המרכזי ואתה נפגש במאות הגברים והנשים
המתרוצצים מחדר לחדר ומבקשים :מחזורים,
סידורים ,ציצית וכו' – הכרת שחודש אלול הגיע.
המשרדים של הרבנים הצבאיים בוימרגרטין
ווילנסקי היו מלאים אנשים שביקשו לכל הפחות
דפים אחדים מסידור ,שיוכלו להתפלל ולשפוך
את צקון לחשם בימים הנוראים .אולם ,בקשתם
הושבה ריקם בדאבון לב – עקב המחסור הרב
בתשמישי קדושה .האנשים רצו ליו'ר הועד ה'
רוזנזהפט* בקובלנה מרה :הייתכן שאחינו ישכחו
אותנו ולא ימציאו לנו לכה"פ מחזורים? אולם גם
בפיו לא היה מענה .כי גם הוא שאל שאלה זו.
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חידון מורשת השוא
חידון מורשת השואה
לשחרו
לשחרור ולתחייה
הרבנים :בומגרטן ,ווילנסקי והרב [צבי מייזליש]
מווייצאן דרשו לפני הקהל בימים הנוראים.
היללות והבכיות בקעו רקיעים .גם הגברים פרצו
בבכי מר ושעה ארוכה עברה עד שאפשר היה
להרגיעם .קשה לתאר במילים את השתפכות
הנפש של המתפללים ואת השעה המזעזעת
של "הזכרת נשמות" .הרגשת שמיליוני נשמות
קדושות מרחפות כעת בחלל אולם זה ובחלל שאר
האולמות .השכנים הפולנים ,רצו להפריע לנו את
האושר של הבכי וזרקו אבנים .אולם לאשרנו איננו
כבר על אדמת פולין והפורעים גורשו בחרפה.
חג השבועות במחנה העקורים ברגן בלזן1945 ,

עם נעילה נשאו הרבנים נאומי התעודדות וקראו
לצפיה לגאולה .בהתחלת התפילה ברכנו זה את
זה בברכת :הרחמן הוא יקבצנו מארבע כנפות
הארץ ,ויוליכנו קוממיות לארצנו.

מאגו"י בלונדון נתקבלו מחזורים שנדפסו בצורת
עתון ,אולם הנשים לא יכלו לקרוא בהם והן
התמרמרו מאד .בערב יום כפורים נתקבלו כאלף
מחזורים קטנים ,שהכילו רק תפלת "כל נדרי"
ומעריב – אולם גם הם לא הספיקו .במשך שעה
אחת נחטפו מידי המחלקים .וגם הנרות נחטפו
ממש.

חיי תרבות
במקביל להתפתחות חייהם הציבוריים חזרו
היהודים להביע את עצמם ,את רגשותיהם ,דעותיהם
וחלומותיהם אשר זמן כה רב נמנעו מהם ,באמצעות
יצירת חיי תרבות שוקקים.

האנשים ביקשו גם כובעים .הם לא הבינו ,כיצד
ייתכן הדבר שחמשה חודשים לאחר השחרור
לא יוכלו עדיין להתפלל כראוי ,לאחר שנעתקו
מחיק התפילה במשך שש שנים רצופות? אולם
השאלות נשארו בלי מענה ,ומנהלי המשרדים
הוכרחו לסגרם מפני לחץ הקהל הצובא עליהם.
את שאלת הכובעים פתרו מורות "בית יעקב"
ובנות אגודת ישראל בראשות רבקה הורביץ,
שבמשך כל חודש אלול הכינו כובעים ,טליתים
קטנים" ,קיטלים" ושאר תשמישי קדושה.

הראשונים להופיע היו העיתונים ,ביידיש בדרך כלל.
כמה עיתונים כאלו נוסדו.
ואכן ,עם הספר שב והתקומם מתוך האפר .יותר
ממאה כותרים הודפסו במחנות העקורים ,ביניהם
גם ספרי קודש.
יוצרים אחרים מבין היהודים הקימו קבוצות תאטרון.
חלקם עסקו בתחום כבר לפני המלחמה .ההצגה
היא אולי אחת מצורות הביטוי העצמתיות ביותר שיש
לאדם .חברי קבוצות אלו הביעו במשחקיהם את
ניסיון חייהם ואת מצבם העכשווי ,במחזות מקוריים
או ידועים .כמה מהקבוצות ,כמו "נגב" ו"במדבר"
ממחנה פרנוולד" ,הזמיר" מלנדסברג ו"הקצט"
מברגן בלזן ,הגיעו לרמה אמנותית גבוהה והוזמנו
להופיע גם מחוץ למחנות.

השלטון האנגלי מסר את כל האולמים ,כמעט,
להתפלל בהם .גם "הבית העגול" ,ביתו של הימלר
נמסר לרשותנו .באותו הבית ששונא ישראל
זה עשהו לקן של הסתה ארסית נגד היהודים.
גם בקולנוע הנאצי המפורסם ,שבו לעגו במשך
שנים ליהודים ולפולחנם ,התאספו כעת אלפי
יהודים מעוטפים טליתים ו"קיטלים" והקיפו
את הבימה בספרי תורה בידיהם ,וקולו הנעים
של החזן יוסל'ה מנדלבום משתפך באולם "אור
זרוע לצדיק" .הנרות מתמסמסים בינתיים ,ומנהל
הקולנוע הנאצי נאלץ בעצמו לתקנם (היתה זו
נקמה בקצת .)...ההתרגשות תקפה את קהל
האלפים כשהחזן הגיע לברכת שהחיינו.

הניצולים דאגו גם לייסודם של שירותי בריאות ,של
מערכת משפט פנימית וכוח משטרה לשמירת
הסדר ,לאגודות ספורט ולהקמת בתי ספר מקצועיים
להכשרת עובדים.
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ילדות במחנה העקורים
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פרק ד :פתח לנו שער

פדיון הילדים
שרוב ההורים לא שרדו את השואה .אולם לא פעם
היו אלה ילדים צעירים שחיפשו אחר אחיהם או
קרובי משפחה אחרים.

השארתי את מונדק שם ,על מדרגות בית החולים,
ומרצי עזבני .עוד באותו יום מסר אותי גוי פולני
לידי גרמני ,וזכה בכיכר לחם .הגרמני לא ירה בי,
כפי שחששתי ...ממחנה למחנה הגעתי הנה ,לברגן
בלזן .זו תחנתי האחרונה ...מכאן ,כך אני מרגישה,
לא אעבור למקום נוסף...

רוב המוסדות היהודיים העמידו את נושא השבת
הילדים לחיק העם היהודי בראש מעיניהם ,תחת
הססמה" :אידישע קינדר צוריק צום לעבן" [ילדים
יהודים בחזרה לחיים].

"השחרור כה קרוב ,גניה" ,אמרתי לה" ,אל לך
להתיאש".

הראשונים שפעלו למען מטרה זו בצורה מאורגנת
היו אנשי ועד הקהילות הדתיות בפולין .הרב דוד
כהנא ,שנוסף על תפקידו כרב הצבאי הראשי בצבא
הפולני עמד בראש הוועד ,הטיל את ביצוע המשימה
בקיץ תש"ה ( )5491על ישעיהו דרוקר* ,איש המזרחי
שהיה קצין בצבא הפולני .כמה חודשים מאוחר יותר
הקימו חברי המפלגות הציוניות את "הקואורדינציה
הציונית לגאולת ילדים יהודים" .היו גם אנשים שפעלו
באופן פרטי ,לדוגמה ,האישה החרדית שרה לדרמן*
שבזכות המראה הפולני שלה שוטטה בכפרים,
הוציאה ילדים והעבירה אותם לבית היתומים היהודי
בביטום שבפולין.

"אני יודעת" ,הסכימה גניה; "הבחנתי שמזה ימים
אין אנו רואות את הגרמנים .כן ,החופש קרוב ,אך
אני לא אזכה לו .אני חושבת רק על מונדק ,משה,
בני .אני מרגישה שהוא עדיין חי .נסי נא למצוא
אותו ...עזרי לי .רוצה אני שבני ישאר יהודי".
קולה של גניה נחלש וגווע .הבטתי בפניה וראיתי
שלווה ניסכת עליהן ...היא חשה שהעול הכבד
שהעיק עליה רפה והולך.
יומיים לאחר שיחה זו נפטרה גניה .למחרת היום,
השתחררנו.
סיפורה של קרולה ,מובא בתוך :רות זיידמן ,בהפציע
השחר ,עמ' 47–46

הקושי הראשון היה איתור הילדים ,מאחר שלא היו
רשימות שדיווחו על כך ,והדברים נעשו בדרך כלל
במהירות ובחשאי .רבים מבין מסתירי הילדים לא
מיהרו להצהיר על הימצאותו של ילד יהודי בביתם.
המצילים נעזרו בעדויות של יהודים שונים ,במידע
שהגיע אליהם ממשתפי פעולה פולניים ,ולעתים גם
בדרכים מתוחכמות יותר ,כפי שמספרת החוקרת
אמונה נחמני-גפני:

במהלך המלחמה היו ילדי העם היהודי האוצר היקר
ביותר – והפגוע ביותר ביבשת אירופה .הם היו במוקד
השנאה והרדיפה ,ראשונים בחוסר היכולת לעמוד
בתנאים הקשים של הגטו והיער וראשונים לשילוחים
למחנות .הילדים ,בבת העין של העם היהודי ,הלכו
וכלו .רבע מהנרצחים ,מיליון וחצי ,היו ילדים.

[ישעיהו] דרוקר ,למשל ,קיבל מידע משוערי
הבתים ,שבדרך כלל התגוררו באותו מקום במשך
פרק זמן ממושך והכירו את התושבים .לעתים הוא
היה מניח בידיהם סכום כסף כדי לעודדם לטרוח,
וכעבור פרק זמן חוזר כדי לקבל את "התמורה".
מרישה [דבורה זילבר] הייתה סובבת בכפרים
לבושה כאיכרה ,ואגב מכירת דברי סדקית
וממתקים בימי השוק יוצרת קשרי אמון וידידות
עם אנשים שונים ,ובייחוד עם ילדים ,מדרבנת,
שואלת וחוקרת ,מתעלת ומנווטת את השיחות
לבירור מקום הימצאם של ילדים יהודים[ .לייבל]
זמושץ' היה מבלה שעות רבות בבתי מרזח ושותה

מלחמת ההישרדות של הילדים הייתה קשה –
ובכל זאת שרדו ילדים .חלקם התגלגלו ביערות או
בכיכרות הערים ,חסרי בית ,במשך שנות המלחמה.
כמה אלפי ילדים הוסתרו בחסותם של גויים ,בבתים
פרטיים או במנזרים .חלק מהם ידעו על יהדותם,
ואחרים לא ידעו או שכחו זאת.
עם תום המלחמה ראו שרידי השואה בהשבת
הילדים לעמם את אחת המשימות הגדולות במעלה.
הייתה זו משימה מורכבת וקשיים רבים עמדו בדרכה.
את המשימה נטלו בדרך כלל על עצמם הניצולים
הבוגרים אשר הם עצמם היו זקוקים לשיקום ,מאחר
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המקומיות ,שעסקו בהסתרת ילדים יהודים ,בעיקר
בהולנד ,בבלגיה ובצרפת – החזיקו בידיהן רשימות
חלקיות של המקומות ושל המשפחות שאצלן
הוסתרו ילדים יהודים ,אך בחסות החוק הן סירבו
למסור את הרשימות וראו במשפחות שנתנו חסות
משפחות מאמצות שהמשך החזקתן בילדים ייטיב
עם הילדים יותר מאשר שיבתם לעמם .החוק עמד
לעתים קרובות לצד המאמצים הגויים שביקשו
להמשיך ולהחזיק בילדים .הדוגמה הבולטת ביותר
לכך היא הולנד ,שם נבע כביכול הסירוב להחזיר
את הילדים לעמם מנימוקים הומניים – למנוע
מהילד סבל נוסף .לפיכך ,היה על הורים ניצולי
מחנות להוכיח את כשירותם לגידול ילדים .החוק,
נטול סנטימנטים ואחריות לעתידו של העם היהודי,
העדיף את מה שראה כטובת הילדים .אחד מכל
חמישה ילדים שהוסתרו בהולנד לא שב מעולם אל
קרוביו שניצלו.

וודקה עם באי המקום ,בציפייה לשלב שבו תותר
לשונם של חבריו לשתייה – או אז היה גורר אותם
לשיחות על יהודים בכלל ועל ילדים יהודים בפרט.
אמונה נחמני גפני ,לבבות חצויים ,עמ' 192–191

גם כאשר אותרו ילדים ,הגיע החלק הקשה יותר :פדיון
הילדים והשבתם אל בני עמם .המחסום הראשון היה
סירובם של הפולנים או המוסדות להשיב את הילד
לחיק עמו .אמנם היו פולנים שמסרו את הילדים
בעצמם למוסדות היהודיים (רובם גם קיבלו תמורה
על המעשה שעשו) ,אולם רבים התנגדו ,מסיבות
כלכליות ,משום שעבודתם של הילדים הכניסה
להם פרנסה בלא ששילמו להם ,או משום שנקשרו
לילדים ,והיה צורך לפדות את הילדים באמצעים
שונים – תשלומים גבוהים ,משפטים ואפילו חטיפות
בכוח .המנזרים ,וכמוהם גם אנשים פרטיים ,הונעו
גם מסיבות מיסיונריות.

ילדי המנזרים היו פרשה בפני עצמה .עקרון
המיסיונריות ,וכן העורף הכנסייתי החזק ,העניקו גיבוי
למנהלי המנזרים .הם מנעו כמיטב יכולתם גישה אל
הילדים היהודים .גם הילדים עצמם ,אם כי היו פחות
קשורים רגשית למקום בדרך כלל ,דבקו לעתים
בדת הנוצרית.

מחסום אחר נגע לתגובתם של הילדים – רבים
מהם סירבו להיפרד מעל מיטיביהם .גם הם חשו
לעתים קרובות קרבה גדולה אל המצילים ,בייחוד
אלו שעדיין היו ילדים קטנים כאשר הוסתרו .ילדים
אחרים ,בוגרים יותר ,עדיין היו רדופי חרדה מפני
זיהוים כיהודים ,או שחשו דחייה ובושה להזדהות
כיהודים – רגשות שאותם ספגו בבית הנוצרי.

כל הילדים הפדויים גדלו במסגרת נוצרית זרה,
מנותקים מהיהדות ומהקהילה .השיבה אל העם
היהודי יצרה בהם בלבול עמוק .למעשה ,היה עליהם
לגבש לעצמם זהות חדשה :לא עוד ילדים נוצריים
שיש להם אפוטרופסים המוכרים להם כבר שנים,
אלא ילדים יהודיים ,נרדפים מצד אחד ומחובקים מצד
אחר ,תחת חסותם של זרים שאת דתם היהודית לא
הכירו .לעתים גם היו הילדים עצמם נגועים בדעות
אנטישמיות ,תוצאת החינוך שספגו במשך הזמן.
אלו שהיו צעירים מאוד כשהוסתרו התקשו במיוחד
להסתגל למסגרת היהודית שלא הכירו.

שרה אבינון ,ילדת מסתור מפולין ,העדיפה את בית
ההורים המאמצים על פני הקרובים ששבו לקחתה
לאחר המלחמה:
שאלתי את עצמי :מי אני באמת? מי עלי להיות?
שרה? אירנה? מרישיה? מה חשוב יותר – הזהות
שנולדתי אתה ,או מה שאני מרגישה עכשיו? ומי
הם הורי האמיתיים – אלה שילדו אותי ואינם,
או אלה שבביתם אני חיה עכשיו ,שמטפלים בי,
דואגים לי ,מלמדים אותי? למי אני שייכת? ושמא
אינני שייכת לאיש? השאלות התרוצצו בתוכי,
ואני דחקתי בהן להיעלם .למה לי להתלבט ,הרי
אני כאן ,אין לי עולם אחר.
נחום בוגנר ,בחסדי זרים ,עמ' 298

במזרח אירופה די היה לעתים קרובות בתשלום
למצילים כדי לקבל את הילדים .במקרים אחרים
היה צורך לערב את החוק כדי לחלצם .במערב
אירופה היה המצב מורכב יותר .מצד אחד המחתרות
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לעולם לא נדע כמה ילדים נותרו בידי הפולנים
והליטאים ,הצרפתים והבלגים ,ההולנדים וההונגרים
– וגדלו מנוכרים ליהדותם .מבחינה זו ,לא היה הבדל
בין העמים האירופאיים השונים .על כך אמר הרב
הרצוג:
"הצילני נא מיד אחי מיד עשו" – בין שהוא בא
כאחי ובין שהוא בא כעשו.
ההצלה קשה היא ביותר אם הרודף בא כאח.
ש"ז שרגאי ,מסע ההצלה ,עמ' 37

✔ המלצה ללומדים:
על פעילות פדיון הילדים ומסעו של הרב הרצוג,
ראו:

http://www.zachor.michlalah.edu/teud/
articles_t.asp?num=1&chug=mismachim&col
or=144b5b

מסע הרב הרצוג באטליה.

http://www.zachor.michlalah.edu/inquiry/arch.
asp?num=343&mesT=2&month=49&sortT=3
http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_Heb/
SharedView.Article.aspx?parm=E9OROWK
cIYezQFAjmyj05KaC6B5%2Fv5badJIbhf%2
FcEXAxV8gpcVsem5XXwb7ytbyDYw%3D%
3D&mode=image&href=MAR%2f1964%2f04
%2f09&page=3&rtl=true
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פרק ה :שערי כיסופין
ששימשו גם שליחים של תנועותיהם הפוליטיות.
בהכשרות התכוננו בני הנוער לקראת העלייה
לארץ ,למדו את השפה העברית והשתלמו בעבודה
חקלאית .לאחר תום המלחמה נוסדו עשרות
הכשרות נוספות ברחבי איטליה ,גרמניה ואוסטריה,
ובהן פעלו אלפי צעירים שנשבו בקסמו של הרעיון
החלוצי הארץ-ישראלי .כך ,למשל ,נוסדה בסתיו
תש"ו ( )1945הכשרה ציונית באחוזתו של התועמלן
הנאצי הבכיר יוליוס שטרייכר בפלייקרהוף ,הסמוכה
לנירנברג:

ה .1הכשרות ראשונות
הצרפתים והבלגים נוסעים הביתה .הם אכן
נוסעים הביתה ,אל קרוביהם ,אל משפחתם ואל
השכנים .הם נוסעים אל אהוביהם ואל אוהביהם.
הם חוזרים אל אורח החיים שלפנים .הם חוזרים
הביתה ,ואני – לאן? היכן אבקש את ביתי?
יהודית באומל ,קיבוץ בוכנוואלד ,עמ' 25

אדמת אירופה רוויה הייתה בדמם של יהודים ,וניצולי
השואה ביקשו למצוא מנוח הרחק ממנה .רבע
מיליון היהודים שהתקבצו במחנות העקורים ביקשו
לעצמם בית ,מקום שיקלוט אותם אל חיקו בתחושת
משפחתיות וייתן להם ביטחון בעתיד .הכתובת
הראשונה ,מושא הגעגועים והחלומות העתיק
והטבעי – הייתה ארץ ישראל.
רבים מן הניצולים שאפו לעלות לארץ עוד לפני
המלחמה ,נאחזו בתקווה זו ברגעיהם הקשים ביותר
והזו עליה בהקיץ גם בשהותם במקומות המוות
והכיליון .אך לאחר השואה הייתה השאיפה לעלות
לארץ נחלתם של רוב הניצולים .זו הייתה ,כהגדרתו
של בן גוריון" ,ציונות אינטואיטיבית" ,צורך פנימי
וטבעי ,ולאו דווקא גישה מפלגתית או אידאולוגית.
בדומה להקמת משפחות חדשות ,גם העלייה לארץ
ישראל נתפסה בעיני הניצולים כמילוי הצורך בבית
חדש ,בהמשכיות של העם ובתחושת השתייכות
ואיחוד .השאיפה לארץ ישראל מילאה חלק חשוב
בשיקומם של הניצולים :היא איחדה את תושבי
מחנות העקורים בתקווה משותפת ,דחפה אותם
לבצע פעולות שונות ולחוש את קיומם ,כפרטים
וכקבוצה.
כבר בסוף שנת תש"ג ותחילת שנת תש"ד (המחצית
השנייה של  ,)1943עם כיבוש חלקה הדרומי של
איטליה על ידי בעלות הברית ,הוקמו שם הכשרות
ציוניות לעלייה שכונו גם "קיבוצים" ,ביזמת חיילים
יהודים מארץ ישראל [כנראה אנשי הבריגדה]

מחנה מעבר לארץ ישראל בברגן בלזן
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עד לפני זמן לא רב הייתה פלייקרהוף אחוזתו
ומקום מושבו של אחד משותפיו הבכירים ביותר
של היטלר ,יוליוס שטרייכר ,עורכו הנודע לשמצה
של ה"שטירמר" .במשרד שבו ישב במשך שנים
שונא היהודים הגדול וכתב כתבות הנאצה נגד
היהודים בקריאה להקיז את דמם [ ]...המקום שבו
כתב שטרייכר לעם הגרמני "היהודים הם אסוננו"
– נמצאת היום מזכירות של בית ספר חקלאי חלוצי
לבנות ולבנים יהודים המגיעים מכל קצות אירופה
כדי ללמוד חקלאות ,לעבד את האדמה ,לגדל בקר
וכו' – הדברים הנחוצים ביותר לפיתוחה של ארץ
ישראל .זה אחד מגורמי הסיפוק הגדולים ביותר
[ ]...לראות כתובות וססמאות בעברית נוסח "עם
ישראל חי"" ,נצח ישראל לא ישקר" המתנוססות
על הכתלים בארמונו של שטרייכר.

בתחילה היו ההכשרות משותפות ,ונפתחו בפני כל
צעיר אשר ביקש לעשות את דרכו לארץ אבותיו.
בהמשך קמו "קיבוצים" לפי מפתח מפלגתי ,כפי
שתואר לעיל בפרק על תנועות הנוער.

מתוך :אבינועם יעקב פת" ,לחיות בלנדסברג ,לחלום
על דגניה" ,עמ' 3–2

עבור הניצולים הצעירים היו ההכשרות המפתח
לחיים חדשים והמקום שבו יכלו להשתקם גופנית
ונפשית מהזוועות שעברו .חיים יחיל ,ראש המשלחת
הארץ-ישראלית שהגיעה למחנות העקורים ,כתב
על כך:

חברי קיבוץ "בוכנוולד" בהכשרה

ההכשרה מילאה בימים אלה תפקיד חשוב ביותר.
מבחינה מקצועית ערכה אמנם לא היה רב ,אך
עצם הוצאתם של מאות ואלפי אנשים צעירים
מהווי המחנות המנוון ,ריכוזם בחברה צעירה,
המגע עם הטבע ,עבודת כפיים ,כל אלה הבריאו
את גופם ואת נפשם .כעבור זמן קצר נתהווה כאן
טיפוס של בן אדם אשר היה נבדל בהרבה מיושבי
המחנות ונעשה קרוב יותר לטיפוס האנושי
הארץ-ישראלי .קיבוצי ההכשרה היו כמובן
מעיינות ההעפלה העיקריים ,בהם גם התנהלה
פעולה תרבותית ענפה יותר מאשר במחנות .כאן
גם נתארגנו הגרעינים הראשונים של ה"הגנה"
בגולת אשכנז.
זאב מנקוביץ ,בין זיכרון לתקווה :ניצולי השואה
בגרמניה הכבושה ,עמ' 179–178
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ה .2הבריחה
בכל מקום סביבי שמעתי וראיתי כי היהודים
בורחים מפולין .הכל דיברו על בריחה ,על יציאה
מפולין.
[ ]...לא רק מבטיהם העוינים של הפולנים
וכדוריהם של אנשי הכנופיות רדפו את היהודים
הניצולים מן המשרפות .רדפו אותם מחזות
הבלהה ,שכוחם היה גדול יותר מכוחם של מראות
החיים .רדפו אותם רחובות הערים והעיירות,
שבהם היו מהלכים אימותיהם וילדיהם ,ועכשיו
היו מנשבים בתוכם רוחות אימה ,חורבן ,שנאה...
האדמה שדרכו עליה היתה צורבת את כפות
רגליהם .כל ד' אמות של האדמה הזאת היו להם
כקבר ,כל עפר מעפר האדמה הזאת – אפר מגופות
קרוביהם .שום הבטחות ואידיאלים של השלטון
החדש [הקומוניסטי] לא היה בכוחם למחות את
מראות הבלהה האלה מנשמתם .אדרבה ,כל יום
נוסף מימי חייהם בפולין החדשה חיזק בהם עוד
את האימים האלה! []...

בדרכי הבריחה

משום כך היו היהודים אנוסים לברוח מפולין.
לנה קיכלר* ,מאה ילדים שלי ,עמ' 359

תנועה זו של יהודים כונתה "הבריחה" .אם כי שיאה
היה בשנת תש"ו (" ,)1946הבריחה" התחילה כבר
בחודשיה האחרונים של המלחמה ,לאחר שחרור
פולין בידי ברית המועצות .בשלב זה היו הבורחים
בעיקר קבוצות פרטיזנים ,והם יצאו את פולין דרך
נמלי הים השחור ברומניה .עד תום המלחמה עזבו
את פולין  2,500יהודים באופן מאורגן ,ועוד כמה
מאות באופן פרטי .מובילי הקבוצות המאורגנות
היו פעילי תנועות הנוער הציוניות ששרדו את
המלחמה ,והתנועה מומנה על ידי ועד ההצלה
של הסוכנות היהודית שנוסד בתש"ב ( .)1942עם
סיומה של המלחמה והתחלת ירידתו של מסך
הברזל עלה מספר הבורחים .אז הגיעו למזרח
אירופה שליחים מארץ ישראל ,והג'וינט הצטרף
למימון .גם מסלול הבריחה השתנה :ממדינות מזרח
אירופה הקומוניסטיות לצ'כוסלובקיה ולאוסטריה,
ומשם לנמלי הים התיכון באיטליה .עד חורף תש"ו
(סוף  )1945ברחו מפולין ארבעים אלף יהודים
נוספים .כאמור ,בשנת  1946הגיעה התנועה לשיא
פעילותה .עם זאת ,חלק מהיהודים בחרו להישאר
בפולין ובארצות מזרח אירופה האחרות .רבים
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מזכיר המפלגה ,רודולף סלנסקי ,נידונו למוות בשנת
תשי"ב ( ,)1952בפקודת סטלין ,באשמת קשר נגד
הקומוניזם ,במה שכונה "משפטי פראג".

מהם היו בונדיסטים או קומוניסטים ,והעדיפו ,מתוך
אידאולוגיה ,להצטרף למדינות הקומוניסטיות שקמו
במולדתם .המדינות הקומוניסטיות לא העריכו
את הקרבתם זו .כך ,למשל ,שמונה יהודים מבכירי
המפלגה הקומוניסטית בצ'כוסלובקיה ובראשם

על תנועת הבריחה כתב חיים חפר את שירו
המפורסם "בין גבולות ,בין הרים ,ללא דרך".
ֵּבין ּגְ בּולֹותֵּ ,בין ָה ִרים ,לְ ֹלא ֶּד ֶרְך
ְּבלֵ ילֹות ֲחׂשּוכֵ י ּכֹוכָ ִבים –
ַׁשּיָרֹות ֶׁשל ַא ִחיםְּ ,בלִ י ֶה ֶרף,
לַ ּמֹולֶ ֶדת ָאנּו ְמלַ ּוִים.
לָ עֹולָ ל וְלָ ַרְך –
ְׁש ָע ִרים ּפֹה נִ ְפ ַּתח.
לַ ָּמְך וְלַ ּזָ ֵקן –
חֹומת ָמגֵ ן!
ָאנּו ּפֹה ַ
ּפֹות ַח –
ִאם ַה ַּׁש ַער ָסגּורֵ ,אין ֵ
ֶאת ַה ַּׁש ַער נִ ְׁשּבֹר וְנִ ּתֹץ.
צּורה נְ נַ ּגֵ ַח,
חֹומה ְּב ָ
ּכָ ל ָ
וְכָ ל ֶס ֶדק נַ ְר ִחיב וְנִ ְפרֹץ.

מודעה ציונית במחנה לנדסברג ,גרמניה

וְאל ַצ ַער.
ַׁש ָּיָרהַ ,אל ְּבכִ י ַ
רֹועיָ ,סב זָ ֵקן
ִה ָּׁש ֵען ַעל זְ ִ
ּגַ ם לָ זֶ ה ֶׁש ָּסגַ ר ֶאת ַה ַּׁש ַער
וְׁשּלֵ ם!
יֹום יָבֹוא ֶׁשל נָ ָקם ִ
לָ עֹולָ ל וְלָ ַרְך –
ְׁש ָע ִרים ּפֹה נִ ְפ ַּתח.
לַ ָּמְך וְלַ ּזָ ֵקן –
חֹומת ָמגֵ ן!
ָאנּו ּפֹה ַ

הפגנה במחנה פוקינג ,גרמניה  ,1947למען עליה לא״י
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הראשיים .מנמלי הים התיכון הפליגו על גבי אניות
שנרכשו על ידי אנשי המרכז לעלייה ב' (כינוי נוסף
של ההעפלה) ,לארץ ישראל .מספר היהודים שפנו
להעפלה היה גדול במיוחד ,כשבעים אלף איש,
בשנים תש"ו–תש"ז ( .)1947–1946האניות שנרכשו
לא יכלו להכיל את כולם והן יצאו לדרכן מלאות
הרבה מעבר לקיבולת הרגילה שלהן .הבריטים ניסו
לטרפד את ניסיונות ההעפלה כבר בנקודת המוצא
באירופה ,אך משנכשלו בכך הם התרכזו בעצירת
אניות המעפילים במימי הים התיכון .בתחילה
נכלאו המעפילים במחנות מעצר בארץ ושוחררו
תוך הפחתת מכסות העלייה שהותרו בספר הלבן
במספר זהה למספר המשתחררים .החל מקיץ
תש"ו ( )1946גירשו הבריטים את המעפילים למחנות
מעצר בקפריסין .יותר מחמישים אלף מעפילים
ניצולי שואה הוחזרו אל מאחורי גדרות התיל עד
לאחר הקמת המדינה.

ב 10-בפברואר  1946הגיעה הוועדה המשותפת
האנגלו-אמריקנית ל[מחנה העקורים] ברגן בלזן,
כדי לבדוק את מצבם של הפליטים שסירבו לחזור
לארצות מוצאם [ ]...במחנה פגשו חברי הוועדה
נער חיוור ,קטן ורזה ,כבן  ,9ושאלו אותו:
"בן כמה אתה?"
והוא השיב" :אני בן ."13
הם התכופפו אליו והמשיכו לשאול אותו" :היכן
נולדת?"
והנער ענה" :נולדתי בקילצה אשר בפולין,
שם הרגו את כל משפחתי .דודי היחיד שניצל
מטרבלינקה חזר לביתו לעיר הולדתו ,אך שם
הרגו אותו הפולנים ,השכנים שלו .נשארתי לבד".
"ובכן ,לאן אתה רוצה לנסוע?" שאלו חברי
הוועדה.
והנער ענה" :אני ...אני רוצה לנסוע הביתה.
הבית היחיד שלי הוא ארץ ישראל ,שאתם מכנים
'פלסטיין' ".
"ואם אינך יכול לנסוע לפלסטיין ,לאן אתה רוצה
לנסוע?" הקשו לשאול.
ואז הרים הנער את ראשו ואמר" :די לי בנדודים
ממקום למקום .אם אינכם נותנים לי לנסוע הביתה
– החזירוני לאושוויץ."...

בקיץ תש"ז ( )1947ניסו הבריטים להתחיל במדיניות
חדשה ולהחזיר את  4,555מעפילי האנייה "אקסודוס"
– "יציאת אירופה תש"ז" – אל נמל פורט דה בוק
בצרפת .המעפילים סירבו לרדת אל החוף ופתחו
בשביתת רעב – הרעב לא היה זר להם ,גם לא
המאבק .התקשורת העולמית ליוותה את המחאה,
דבר שמנע מהבריטים שימוש בכוח .הם גררו את
האנייה לנמל המבורג שבגרמניה ושם ,הרחק מעין
העיתונות ,הורידו חיילים את המעפילים אל החוף.
אך המאבק התקשורתי לא היה לשווא .סיפורה של
האנייה ושרידי השואה שהיו עליה היה לנקודת מפנה
בהבנה הבינלאומית שיש לפתוח את שערי ארץ
ישראל לעלייה של שרידי השואה ,ושמילוי רצונם של
היהודים העקורים החפצים לעלות לארץ ישראל
הוא הפתרון היחיד למצוקתם הקשה .הבריטים לא
החזירו עוד את אניות המעפילים לאירופה.

מאשה גרינבאום ,תקווה על פי התהום ,עמ' 218–208

מחנות העקורים היו פתרון זמני בלבד .בשנת תש"ו
( )1946נוספו על יושבי המחנות עשרות אלפי יהודים
שנמלטו מפולין בתנועת "הבריחה" .שלטונות
הכיבוש הצבאיים האמריקאיים ניסו ללא הצלחה
לבלום את זרם הבורחים ,אך בסופו של דבר השלימו
עם המצב .היה ברור לכול שבעיית העקורים היא
נפיצה וחייבת להיפתר במהרה .המקום שאליו
ביקשו מרבית היהודים להגיע – ארץ ישראל – היה
סגור בפניהם בשל מדיניות הספר הלבן הנוקשה של
הבריטים.

רוב המחנות של הפליטים היהודים על אדמת
גרמניה היו באזור הכיבוש האמריקאי ,דבר שהכביד
על הכלכלה האמריקאית ,כך שארצות הברית
הייתה מעוניינת לפתור את בעייתם .בנוסף ,דעת
הקהל האמריקאית בכלל ,והיהודית-אמריקאית
בפרט ,לחצה מאוד על הנשיא טרומן לסייע לניצולים.
טרומן מינה ,בקיץ  ,1945ועדה ברשות ארל הריסון
להציע פתרונות לבעיית הפליטים היהודים .הוועדה
ביקרה במחנות העקורים והמליצה על העלאה
מידית של  100,000פליטים יהודים לארץ ישראל.
האמריקאים לחצו על הבריטים לקבל את המלצות

משום כך פנו היהודים לדרך האחרת – עלייה
בלתי לגאלית ,העפלה .המעפילים נאלצו לעבור
מסע מפרך מגרמניה לדרום צרפת או ,על פי רוב,
לאיטליה ,דרך אוסטריה .לעתים כלל המסע גם
מעבר רגלי בהרי האלפים המושלגים ,עקב הקשיים
שהערימו השלטונות הצבאיים האמריקאיים על
מעבר של קבוצות מעפילים בנתיבי התחבורה
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שני ראשיה ,הבריטי והאמריקאי) הציעה ליצור בארץ
אזור יהודי ואזור ערבי ,בעלי אוטונומיה פנימית ,תחת
שלטון-על בריטי.

הוועדה ,אך בריטניה התעקשה ולא הסכימה בשום
פנים ואופן לסגת ממגבלות הספר הלבן – היא
חששה להסתבך עם ערביי ארץ ישראל ועם שאר
מדינות ערב בעלות הנפט .כשעמדה בריטניה
בסירובה ,והשאלה נראתה כבלתי פתירה ,מונתה
ב 1946-ועדת חקירה משותפת לעניין ארץ ישראל
שמחצית חבריה היו בריטים ומחציתה אמריקאים
– הוועדה האנגלו-אמריקאית* .הוועדה ביקרה
בארץ ישראל ובמחנות העקורים באירופה .הוועדה
המליצה שלעת עתה יימשך המנדט הבריטי ,אך
יוסרו מגבלות הספר הלבן ויינתנו  100,000אישורי
עלייה מידיים לפליטים היהודים באירופה (באירופה
שהו באותה העת כ 250-אלף פליטים יהודים ,אך
הוועדה קבעה שאין באפשרותה של ארץ ישראל
לקלוט את כל הפליטים ולחלק מהם צריכים למצוא
פתרון בארצות נוספות).

המצב לא יכול היה להימשך כך .בריטניה עמדה
בלחצים רבים מדי ,מכיוונים רבים ושונים מדי – גם
מבפנים – והיא כבר לא ידעה מה עוד ביכולתה
לעשות בשאלת ארץ ישראל .בריטניה החליטה
שהמוצא הטוב ביותר עבורה הוא ויתור על הכבוד
ועמדת ההשפעה שבמנדט ,ובכך לנסות להציל
את מצבה בעולם ואת קשריה עם מדינות ערב.
בשבט תש"ז (פברואר  )1947הודיעה בריטניה שהיא
מעבירה את שאלת ארץ ישראל לידי האו"ם (ארגון
האומות המאוחדות) שהוקם זמן קצר קודם לכן.
עם הקמתה של מדינת ישראל ,בה' באייר תש"ח (14
במאי  ,)1948נפתחו שערי הארץ לעלייה ,ומרבית
שרידי השואה ודרי מחנות העקורים עלו אליה.
כ 136,000-עקורים עלו לישראל בסופו של דבר.
אליהם התווספו ,בשלוש השנים הראשונות שלאחר
קום המדינה ,כ 116,000-מיהודי רומניה28,000 ,
יהודים מפולין 18,500 ,מיהודי צ'כוסלובקיה ו14,000-
יהודים מהונגריה.

בריטניה ניסתה להתחמק מביצוע המלצות הוועדה
והקימה ועדה אחרת ,גם היא משותפת לבריטים
ולאמריקאים ,לכאורה כדי לבדוק את אפשרויות
הביצוע של מסקנות הוועדה הקודמת ,אך למעשה
היא נועדה לבטל אותן .ועדת מוריסון-גריידי (על שם

יום השחרור במחנה ברגן בלזן
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57

מי"

70

קומי"

ומי"

ניצולים שבים לביתם בהונגריה

ישיבות שארית הפליטה
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פרק ו :שערים נעולים

ניסיונות שיקום בארצות שונות

ו .1שרידי השואה בפולין

ו .2יהודי הונגריה ורומניה

בפולין נותרה קבוצה גדולה של שרידי השואה ,נוסף
לקבוצת הניצולים שהשתחררו במחנות הריכוז
בגרמניה.

בהונגריה ,שבה החל הכיבוש הנאצי והרצח ההמוני
באביב תש"ד ( ,)1944נרצחו רוב יהודי ערי השדה.
יהודי בודפשט שרדו ברובם ,זאת בעקבות הפסקת
השילוחים מהונגריה בתמוז תש"ד (יולי .)1944
בד' שבט תש"ה ( 18בינואר  )1945שוחררה הגדה
השמאלית של הדנובה – פשט – ובתוכה הגטו
היהודי ,בידי הצבא האדום ,ובל' שבט ( 13בפברואר)
שוחררה גם הגדה הימנית של הדנובה – בודה.
חייהם של כ 120,000-מיהודי בודפשט ניצלו ,מתוכם
כ 70,000-נמצאו בגטו ,כ 25,000-בבתים המוגנים
של שגרירויות שווייץ ושוודיה וכ 25,000-במקומות
מסתור שונים ובזהות שאולה .עוד כ 15,000 -יהודים
ניצלו עקב כך ששולחו למחנות משפחה באוסטריה,
במקום לאושוויץ .כעשרת אלפים נוספים הצליחו
לברוח לרומניה .לבסוף ,כמה עשרות אלפי יהודים
מהונגריה שרדו את מחנות העבודה והריכוז
שאליהם נשלחו ,ומספר קטן יותר של יהודים שרדו
את פלוגות העבודה בצבא ההונגרי שאליהן גויסו.

לפולין שבו גם רבבות יהודים ששהו בגלות ובעבודות
כפייה בברית המועצות ,ובמסגרת הסכם בין ממשלת
ברית המועצות לפולין ,שכונה "רפטריאציה"* ,הורשו
לשוב הביתה .אבל פולין ,הארץ שהייתה מולדתם
במשך מאות שנים ,לא קיבלה את הניצולים בסבר
פנים יפות.

רומניה הייתה בת בריתה של גרמניה הנאצית
ולקחה חלק פעיל ברציחתם ובכליאתם של יהודי
בסרביה ובוקובינה שסופחו אליה מברה"מ בגטאות
טרנסניסטריה .באב תש"ד (אוגוסט  ,)1944עת יצאה
רומניה מהברית עם גרמניה והצטרפה לבעלות
הברית ,נותרו בה כ 275,000-יהודים .יהודי רומניה
לא שולחו למחנות 50,000 .היהודים ששרדו במחנות
טרנסניסטריה הורשו ,בתחילת תש"ד (סוף ,)1943
לשוב למקומות שמהם הוגלו שנתיים קודם לכן.

הגרמנים לא הצליחו להשמיד את כל היהודים שחיו
בפולין ,ויהודים שרדו בה בדרכים שונות :חלקם
הסתתרו במהלך המלחמה – בבתי גויים ,במנזרים,
ביערות ,בבונקרים ,והיו שחיו בזהות בדויה בצד הארי.
היו שנזנחו במחנות המוות מיידנק ואושוויץ לאחר
שהחלו הצעדות לגרמניה ,עם הכיבוש הסובייטי של
פולין .בין היהודים ששהו בפולין היו גם יהודים שעשו
את הדרך הארוכה מגרמניה לפולין כדי לחפש שם
את שרידי המשפחה והקהילה ואת הבית הישן.
קבוצה בולטת נוספת שנטלה באופן טבעי את
ההנהגה הייתה זו של הפרטיזנים ושרידי המחתרות
מהגטאות ,אנשים שנלחמו בשלטון הרשע במשך
השנים האחרונות .גם כעת הם נחלצו לעזרת
אחיהם והקימו מרכזים יהודיים בערים השונות,
הגדול שבהם היה בלודז'.

חמש השנים שבהן היה דם היהודים הפקר טיפחו את
האנטישמיות הפולנית המסורתית .היהודים נתקלו
בגילויים מגוונים שלה – החל מהערות אנטישמיות
ושמחה לאיד ,דרך סירוב להשיב את הרכוש הגזול
(או ילדים ,עליהם נדבר בהמשך) ,וכלה באלימות
פיזית .שיאה של העוינות הגיע בפוגרום שנערך בעיר
קילצה* בתמוז תש"ו (יולי  ,)1946במהלכו נרצחו
כמעט חמישים יהודים ,אודים מוצלים ,על ידי המון
פולני משולהב.
שוב לא היה ליהודי מה לחפש בפולין .בשנת תש"ו
( )1946החלה בריחה המונית של רוב השרידים לכיוון
גרמניה – ומגמת פניהם הייתה רחוקה יותר ,אל
מחוץ לאירופה ,כפי שראינו בפרק הקודם.
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ו .3ריכוזי פליטים במערב אירופה
ובדרומה
חודשים אחדים לאחר תום המלחמה החלה נדידה
גדולה של היהודים ממזרח אירופה למערבה,
במטרה להגיע לארץ ישראל או לארצות החופש
– ארה"ב ואנגליה .בדרכם הם שהו בארצות שונות
שפתחו לפניהם מקלט זמני.
כך נוצרו גם באירופה המערבית והדרומית ריכוזי
פליטים .הגדול שבהם נוצר בצרפת; שבעים אחוז
מיהודיה הצליחו להינצל מהשילוחים למחנות
המוות .אליהם הצטרפו עשרות אלפים של ניצולים
ממזרח אירופה שעזבו את גרמניה לאחר המלחמה
וחיפשו שהות זמנית בנתיב שיקרב אותם לארץ
ישראל .בשנת תשי"א ( )1951היה מספר היהודים
בצרפת גבוה ממספרם לפני המלחמה.
בהולנד ובבלגיה נותרו כ 30,000-יהודים בכל
אחת מהן .יש לזכור כי לפני המלחמה היו בהולנד
כ 140,000-יהודים ,ואילו בבלגיה – כ.60,000-

ילדים בסלבינו ,אטליה

לאיטליה ,הפשיסטית לשעבר ,הגיעו בעיקר יהודים
שחפצו לעלות לארץ ,ואפילו באופן בלתי חוקי .רבות
מאניות המעפילים יצאו מנמלי איטליה .גם רומניה
משכה אליה ניצולים בזכות נמליה ,דרך נחשקת
לעלייה לארץ הקודש.
שוודיה ,שבראשית המלחמה לא גילתה גישה חיובית
ליהודים ,קלטה כבר בשנת  1943את יהודי דנמרק
במבצע ההצלה המרשים .בסוף תקופת השואה
ואחריה פתחה ארץ שלווה זו את שעריה בפני
ניצולים ,ובעיקר ניצולות מחנה הריכוז רוונסבריק,
שנזקקו לטיפול רפואי משמעותי ושיקום ארוך.
השוודים היו אדיבים מאוד כלפי היהודים וטיפלו
בהם במסירות .הצעירים יותר קיבלו לעתים קרובות
הצעות אימוץ או נישואין .לאחר שנים של יחס נורא
מצד הסביבה הגויית היה היחס השוודי משמעותי
במיוחד ,ולמרבה הצער רבים מהצעירים בחרו
להישאר בשוודיה והתבוללו באוכלוסייה הגויית.
שרידים יחידים ממשפחותיהם נישאו לגויות וילדו
ילדים גויים.


על רקע מצב זה הוקמו בשוודיה מוסדות אחדים
להצלת הזהות היהודית .אחד הבולטים שבהם היה
בית הספר בלידינגה* ,בראשותם של הרב והרבנית
יעקבסון* והרב שלמה וולבה*.

ניצולישואהנפגשיםבסוףהמלחמההולנדינואר

ביתלוחמיהגטאותעשיצחקקצנלסוןקיבוץביתלוחמיהגטאות

Survivors meet at the end of the war, Holland, January 1945.

מסירים את הטלאי הצהוב לאחר השחרור ,הולנד
Ghetto Fighters House in Memory of Itzhak Katznelson, Kibbutz Lohamei Haghetaot
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ו .4ניסיונות שיקום בארצות המוצא
כאמור ,עם תום המלחמה חזרו לבתיהם באירופה
המשוחררת מעול השלטון הנאצי רבבות רבות של
יהודים ששרדו את המלחמה .אלו ששבו לערים
שמהן גורשו או ברחו עסקו עם בואם בליקוט מידע
על קרובים וחיפושים אחריהם .רבים מהם היו
ממתינים בתחנות הרכבת מדי יום ,נאחזים בתקווה
הקלושה שעוד מישהו יבוא הביתה.
ישיבה לניצולים באקס-ל-בן ,צרפת

למרות שהתקשיתי להאמין שאבי עדיין נותר
בחיים ,לאחר כל כך הרבה תלאות מאסרים
ועינויים ,התעניינתי בכל יום ויום וחקרתי את כל
הפליטים המגיעים לפרעשבורג" ,האם ראיתם
או שמעתם מאבי ואת אשר קרהו?" איש לא ידע
להשיב לי .ואני תפילה.
אחרי כחודש ימים מסיום המלחמה התחילו להגיע
רכבות יהודים ששרדו ונותרו כשארית הפליטה.
יצאתי מדי יום ביומו לתחנת הרכבת ,לראות
לשמוע ואפילו כדי לדעת איך ומה קרה לאבי מה
שקרה .אסובבה בעיר בשווקים וברחובות ,את
שאהבה נפשי ראיתם ,או שמא יודעים אתם או
שמעתם איזה ידיעה מאבי וממשפחתי? לדאבון
לבי שוב חזרתי ריקם לביתי בלי תקוה.
באחד הבקרים שמעתי כי הגיעו פליטים חדשים.
כבר לא היה לי כוח לאכזבות וחשבתי לא לצאת
שוב ולחזור במפח נפש .אך רוחי סערה בקרבי.
אולי אלך אך הפעם וקרובה ישועתי לבא .יצאתי
למקום הידוע אליו התקבצו הפליטים .שוב
הסתובבתי בינותם ולא מצאתי אף אדם שידע איזו
ידיעה על אבי []...
פעם אחת באתי לפרעשבורג בערב שבת קודש,
טרדות עסקי ייגעו את מוחי וצעדתי בזריזות ברחוב
העיר .תוך כדי הליכתי ראיתי אדם מצומק ורזה
כשלד מתהלך בקושי ב"מדים" של אסיר מחנות
ההשמדה ,והוא נראה לי משונה מכל הפליטים
שראיתי עד עתה .למרות שגם הם נראו כגל של
עצמות ,הרי הוא היה משונה באופן קיצוני .כשעבר
האיש על פני בצעדי זחילה ,אמרתי בלבי :ארורים
הנאצים הרשעים ימ"ש ,שעוללו כך לבן עמי .איך
הצליחו להפוך יהודי שנברא בצלם ,לבריה חסרת
דמות ותואר איש וקומה .איך הורידו אותו למצב
שפל זה.

במרכז פא״י בהנונוויל ,צרפת
בנימין מינץ והילדים

עוד לא עברתי ארבע אמות ,ולפתע אני שומע קול
איש הקורא בשמי בקול ענות חלושה .הקול נשמע
לי כל כך מתוק וערב כשיר הזמיר .מיד הכרתי שזה
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במישור האישי ביקשו השבים להחזיר לידיהם
את בתיהם ורכושם שנגזלו על ידי מקומיים בזמן
מנוסתם או שביים .הדרישות להשבת הרכוש עוררו
את הרגשות האנטישמיים ,ובמקרים מספר אף
הביאה תאוות הבצע לידי פגיעה פיזית ביהודים.

קול אבי ,שלא נשתנה קולו במאום ,חשבתי כי אני
הוזה .הקול הענוג הזה נשמע באזני כמתוך חלום.
סבבתי לאחור וקפאתי על מקומי .הבנתי שהאיש
המשונה הזה עם המראה הנורא שאין לו צורת
אדם ,אינו אלא אבי מורי שיחי' בכבודו ובעצמו.
פרצתי בבכי בדמעות אושר ודמעות של עצב
מעורבים .נפלתי על צואריו ואבך על צואריו עוד.

תחושת "הרצחת וגם ירשת" הייתה כאובה במיוחד
והעיקה עוד יותר על הניצולים .הפתרונות שנמצאו
לא היו מידיים וגם לא מלאים.

הרב אברהם קאהן ,ברית אברהם הכהן ,עמ' תעו–תעח

אך האתגר הגדול ביותר היה שיקום הקהילות
שחרבו .אתגר זה הצריך את שיקום המוסדות
הקהילתיים בתחום החינוך ,הדת והסעד ואת
צמיחתה של הנהגה חדשה ,תחת זו שנספתה.
הקהילות שהצליחו להשתקם בזמן הקצר ביותר היו
קהילות יהודי מערב אירופה :הולנד ,בלגיה וצרפת.
הפגיעה בשתיים האחרונות הייתה חמורה פחות
מהחורבן המוחלט שפקד את יהדות מרכז אירופה
ומזרחה ,ויותר ממחצית מיהודי הקהילות הללו שרדו
את השואה בארצות מגוריהם .עם זאת ,גם בארצות
הללו עוררה הדרישה להשבת הרכוש היהודי לבעליו
תגובות אנטישמיות.

גם ניצולים שמצאו מקום מגורים חדש המשיכו
לחפש את קרובי משפחותיהם .כך למשל ספרה
נעמי וסרמן ,שנשלחה בסוף המלחמה עם חברותיה
להחלמה בשוודיה:
לאורך כל הזמן ,חפשו הבנות הניצולות קרובי
משפחה שנותרו בחיים – הורים ,אחים ,אחיות ,או
כל מכר אחר .בכל יום בשובן מהעבודה רצו הבנות
לתיבת הדואר ,מתוך תקוה שמא מישהו שלח להן
מכתב ,לא ידעו ממי לצפות לדואר ,אך קיוו למצוא
מכתב .קיוו למצוא בן משפחה ששרד גם הוא.
יחיאל וסרמן ,אסירה מספר  ,26143עמ' 30

כאן [באמסטרדם] מנסים שוב להקים דברים
שנעלמו בעטייה של המלחמה ,או מוטב לומר,
באשמת הגרמנים .שוב נערכות תפילות בית-
הכנסת של [תנועת הנוער הציונית-דתית] "זיכרון
[יעקב]" ,אף על פי שרבים מן הבאים כבר אינם
אדוקים כמו פעם .הנסיבות שהשתנו לחלוטין,
ניתקו רבים מהאמונות הישנות .נוסף על כך
העמיק הקרע בין ציונים למתבוללים .למשל ,יש
אנשים שאינם רוצים עוד בשום קשר עם היהדות
וממשיכים לחיות ללא שום בעיה בשקט תחת
השם והמסמכים המזויפים של תקופת המלחמה,
האנדרלמוסיה כאן מספיק גדולה כדי לאפשר
זאת .אחרים אינם רוצים בדבר ,אלא אך ורק
לעלות לפלשתינה ,גם אם זה כרוך בוויתור על
רכוש רב .טבילה [לנצרות] היא דבר נפוץ ,כמו
גם נישואי תערובת .בעצם ,טוב שנוצרת עכשיו
הפרדה ברורה בין מי שמשתייך אלינו ובין מי שלא.

פעילות נוספת שבה עסקו השבים לעריהם הייתה
דאגה לכבודם של הנרצחים בתקופת המלחמה.
במזרח אירופה ,שבה בוצעו מעשי רצח המוני רבים
בקרבת הערים והעיירות שבהן גרו היהודים ,דאגו
השבים לאסוף את שרידי הגופות שהתגוללו ביערות
הסביבה ולהביאם לקבר ישראל ,לגדר את קברי
האחים ,להקים עליהם גל עד לנספים ולשקם את
בתי העלמין ההרוסים של הקהילות.
החלטנו לגדור את המקום ולהקים אנדרטה .להביא
לקבר ישראל את המתים ,שהיו טמונים בסביבה,
ככל שהדבר ניתן לעשות .אסור לנו להרשות,
שכלבים יחפרו בקרקע ,יוציאו חלקי גוויות ויסחבו
עצמות של אחינו ואחיותינו .ברם ,ללא עזרתכם
לא נצליח לעשות זאת [ ]...שורה שלמה של עיירות
כבר עשו זאת .אין אנו רוצים לפגר אחריהן .ללא
עזרתכם אנו חסרי אונים.
מכתב שפרסמו יהודים מאנופול בשנת  1947כפנייה
לניצולים יוצאי העיירה לסייע להם בדאגה לכבוד המתים.
שמואל ניצן (עורך) ,ראחוב/אנופול – פרקי עדות וזיכרון,
עמ' 296–295
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ו .5ההגירה מעבר לים

ארגון הנוער פדרציית הנוער [היהודית] התחדש,
ויחד עם הסניפים באמסטרדם הקימו את
אגודת "שאר ישוב" ומוציאים לאור דף סטנסיל:
"תקוות ישראל" .מספר החברים גדל והולך .גם
ברית הציונים של הולנד התחילה שוב לפעול
והם מוציאים לאור את "השומר היהודי" ,גם זה
בסטנסיל.

במצב זה שבו היו שערי ארץ ישראל סגורים
ובארצות המוצא לא נמצא עוד בית לניצולים ,נותרה
אפשרות נוספת :הגירה למדינות אחרות מעבר לים.
אך גם שם נמצאו השערים נעולים בפני הניצולים
באמצעות מכסות הגירה נוקשות ,אותה מדיניות
שמנעה מיהודים להגר אליהן עוד בשנות השלושים
המאוחרות כאשר הסכנה הצפונה בנאצים החלה
להסתמן .יהודי ארצות המערב הדמוקרטיות ניסו
ככל האפשר להפעיל לחץ על ממשלותיהם להתיר
את כניסתם של הניצולים לארצם ,והציעו את עצמם
כערבים לקליטתם מבחינה כלכלית .בסופו של דבר
הסכימו מדינות מספר להרחיב באופן חד פעמי את
מספר היתרי הכניסה .כך נקלטו בארצות הברית
כמאה אלף ניצולים בעשור שלאחר סיום המלחמה;
קנדה התירה את כניסתם של  41,000ניצולים
ואוסטרליה פתחה את שעריה בפני  17,000נוספים
(עוד עשרת אלפים הגיעו אל היבשת המרוחקת
בשנת תשכ"א [ .]1961במובן זה הייתה בריטניה
יוצאת דופן .כ 2000-ניצולים בלבד נקלטו בה.
קבוצה גדולה אחרת של יהודים היגרה לארגנטינה
– מדינה שבה נקלטו למרבה האירוניה גם פושעים
נאציים שביקשו מקלט בארצות דרום אמריקה,
המפורסמים שבהם – אייכמן ומנגלה.

מכתב מפרדריקה מכמן שבאמסטרדם לאמה,
נכתב בקיץ .1945
שולמית פרדריקה מכמן" ,איש אינו יודע מה ילד יום",
מכתבים אישיים מתקופת השיקום שלאחר השואה
בהולנד ,עמ' 41–40

במזרח אירופה היה החורבן טוטלי יותר ,ולכן גם
השיקום קשה יותר .מיעוט היהודים לעתים לא
הצדיק את הקמת הקהילות ,והשלטון הקומוניסטי
גם הוא הקשה על השיקום.
בהונגריה ,שיהודיה מנו כ 150,000-נפש בשנה
שלאחר תום המלחמה ,שוקמו למעשה כמאה
קהילות יהודיות מתוך כשבע מאות קהילות שהיו בה
לפני המלחמה .במקומות אחרים היה המצב קשה
הרבה יותר ,והוקמו מחדש קהילות יהודיות ספורות.
בפולין גדעו הפוגרום בקילצה ותנועת "הבריחה"
שהתגברה בעקבותיו את תהליך שיקום הקהילות
החרבות.
ארגונים יהודיים אמריקאיים נרתמו לסייע לשיקום
הקהילות הללו מבחינה כלכלית ופוליטית ,ובראשם
הג'וינט והקונגרס היהודי העולמי .הקונגרס היהודי
העולמי פעל לייצוג היהודים ככלל במישור הפוליטי
והתמקד ביצירת תנאים משפטיים וכלכליים
נאותים ליהודים ,הן כיחידים והן כקבוצה .הוא
פעל להשבת שוויון הזכויות החוקי והרכוש הפרטי
שנלקחו מהיהודים במהלך המלחמה .כמו כן
פעל הארגון בתחומי התרבות והחברה במטרה
להדק את הקשרים בין היהודים במדינות הללו
לאחיהם שבארצות אחרות .ארגון הג'וינט ,שהיה
ארגון הומניטרי א-פוליטי ,פעל לשילובם מחדש
של היהודים במערכת הכלכלית והחברתית של
מדינותיהם .הארגון סיפק ,בשלב הראשון ,מזון,
מלבוש ,מעון ומרפא לניצולים הנצרכים ותמך,
לאורך זמן ,פיננסית ,בקהילות שזה עתה הוקמו ,על
מוסדותיהן.
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שליחי ועד ההצלה של הרבנים ,פריז .1946
ביניהם :הרב זאב גולד ,הרב הרצוג ,הרב מישקובסקי ,משה שפירא ,בנימין מינץ ,יצחק שטרנבוך והרב ליבזר.
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רבנים צבאיים בריטים בעת אמירת קדיש
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פרק ז :שליחי העם היהודי
הגשר בין יהודים בעולם החופשי ליהודים במחנות
העקורים ובתחנות ההגירה היה בעל משמעות
כפולה ומכופלת; הוא היווה מקור של תמיכה בחזרה
לחיים ,אך מעבר לכך העניק תחושת אחווה וביטחון,
תחושת אכפתיות ,ותקווה שהעם היהודי לא שכח
אותם.

משלחות:
 פלוגות סעד מטעם הסוכנות היהודית בראשותד"ר חיים הופמן-יחיל ,שהיו רוב השליחים;
 משלחת מורים ,גננות ומטפלות ,לסיוע למערכותהחינוך המתגבשות במחנות;
 אנשי "הגנה" ,שליחי המוסד לעלייה ב' ושליחיעליית הנוער ,שדאגו לעלייה לארץ.

בחודשי השחרור הראשונים סגר הצבא האמריקני
את המחנות בפני מבקרים מן החוץ ,זולת ביקורים
בחסות הצבא או אונר"א .לפיכך הגיעו רוב השליחים
אל הניצולים רק חודשים אחדים לאחר השחרור,
ורק מעטים שפעלו כיחידים הצליחו להגיע בשבועות
הראשונים שלאחר השחרור.

כל שליחי היישוב ראו לנגד עיניהם את הכנת
הניצולים לקראת חיים עתידיים בארץ ישראל,
והתמקדו בעשייה ציונית לצד סיוע אנושי.
כפי שנכתב לעיל ,השליחים נבחרו לפי מפתח
מפלגתי ופעלו ,לא מעט ,לגיבוש ושיקום חברי
תנועתם ולצירוף צעירים נוספים לתנועה .שרידי
השואה היו בעיניהם גם פוטנציאל לא רק ליישוב אלא
למפלגות ולזרמים שהם ייצגו .במחנות העקורים
התרחשה תופעה של "מלחמה על הנפש" – לאיזה
זרם ישתייכו הצעירים הניצולים .הכפילות שבה היו
נתונים השליחים ,כשליחי היישוב ככלל מחד גיסא
וכשליחי תנועתם או מפלגתם מאידך גיסא ,יצרה
לא מעט ניגודי עניינים ומתיחויות ,אם כי בסופו של
דבר תרמו השליחים רבות לגיבוש קהילות העקורים
ולהכוונתם והכשרתם לעלייה לארץ ישראל.

ז .1שליחי היישוב
שחרור מחנות הריכוז והמידע על הרצח הטוטלי ועל
מצב הניצולים יצר זעזוע ביישוב .לרוב היהודים בארץ
היו גם קרובים שנותרו באירופה ,והם לא ידעו דבר
על גורלם – האם שרדו ,היכן ,והאם יוכלו להושיט
ידם לעזרה.
הצער ,תחושת האשם וחיפוש הקרובים הניעו
קבוצות שונות מקרב היישוב להתגייס לעזרת
הניצולים .לכך נוספו גם מניעים פוליטיים – מנהיגי
היישוב וההתיישבות וחברי הזרמים האידאולוגיים
השונים ראו בהם עתודה להגדלת כוחם ,כל אחד
מהם בדרכו ולפי השקפת עולמו.

השליחים הדתיים פעלו בעיקר למען הקמת מסגרות
חינוך וקהילה דתיות ,כדי לסייע לניצולים לחזור
לאורח חייהם שלפני השואה ,ולאפשר חינוך דתי של
הילדים .לדוגמה ,פרופ' מרדכי ברויאר ,שהיה בשנת
 1946שליח מטעם "פועלי אגודת ישראל" במחנה
ברגן בלזן ,סיפר כי הקים במחנה תלמוד תורה
לבנים ,בית ספר "בית יעקב" לבנות וסמינריון "בית
יעקב" .עוד פעל להשכנת שלום בין קבוצות דתיות
יריבות ולחיזוק חיי הדת במחנה:

עד שנת תש"ח ( )1948שלח היישוב היהודי הארץ-
ישראלי כ 400-שליחים ושליחות למחנות העקורים
בגרמניה ולריכוזי עקורים בארצות אירופיות אחרות.
השליחים באו כדי להגיש סעד לניצולים אחרי
התקופה הקשה שעברו ,וכדי לקחת חלק בפעילות
החינוכית של ילדים ובני נוער .מטרה נוספת ,שלגבי
רבים הייתה מרכזית ,הייתה להכין את הניצולים
לקראת עלייה ולארגן את עלייתם ,בדרך כלל באופן
בלתי לגאלי.

בראש השנה הלכתי אחרי התפילה אל בית החולים
ותקעתי בפרוזדורים בשופר שלי שהבאתי מן
הבית ,להוציא את החולים ידי חובתם .מן ההבעה
שעל פני האחיות ,שראו ושמעו אותי ,הבנתי שהן
תוהות על פשר הקונצרט המוזר שערכתי לחולים.

בהתאם למטרות אלו נשלחו מטעם היישוב שלוש

67

מי"

70

קומי"

ומי"

תפילת "כל נדרי" במניין הרומני זיעזעה את הלב;
דרשת הרב היתה מלווה בכי ,התייפחויות ויללות
שקשה לתאר.
מרדכי ברויאר" ,זכרונות ממחנה הפליטים ברגן בלזן",
עמ' 106–105

על שליחותו של שליח המזרחי ,ברוך דובדבני,
במחנות העקורים באיטליה ,ניתן ללמוד מכתבה
שפורסמה באותה העת בכתב העת "החשמונאי":
זה ששה חודשים ומעלה שב .דובדבני חבר
הנהגת ברי"ח (ברית חשמונאים) ואחד ממכוני-
דרכה ,נמצא בשליחות חשובה במחנות הנדחים
באיטליה .חסרונו מורגש בכל שטחי פעולותנו,
החנוכית והארגונית בארץ .אך הדי פעולתו בגולה
קוראים לנו להגביר גם כאן את קצב העבודה.

שליחי פא"י בפריז ,בנימין מינץ ויוסף אייגרמן

במכתביו שנתקבלו אצל חברים וראשי התנועה,
מוסר ברוך פרטים על עבודתו ותובע ממשיכים
ועוזרים.
והרי ראשי פרקים של פעולתו :ביזמתו ובניהולו
נפתח בית ספר לילדי ישראל במחנות דרום
איטליה – ס"ט צזריה .מפעל חשוב מאוד לילדים
שעברו כל ימי בלהות אירופה .נוסדו ומתנהלים בתי
מלאכה ,קואופרטיבים וכו' לפליטים .כך נמנעת
מהם האבטלה המנונת ,וניתנת להם אפשרות
להרויח לחמם ולהרגיש עצמם בני-חורין.
תהלוכת בני עקיבא במחנה לנדסברג ,גרמניה.

בתוקף תפקידו כקצין אונרר"א מנהל ברוך את
עניניהם הפורמליים של הפליטים כלפי הג'וינט
ושלטונות אונרר"א ,תפקיד עדין וקשה.
פעולה תרבותית ענפה קוימה במחנות איטליה
הדרומית ע"י ברוך .בג' אלול ,יום פטירת מרן הרב
קוק זצ"ל ,ערך סדרת הרצאות וכנוסים – בכל
מחנות ו'קבוצי' הפליטים – ששמשו חוויה רוחנית
עמוקה למשתתפים בהם .כן קוימו ,עשרות
הופעות של אמנים-אורחים ,מרצים על בעיות
שונות ועוד.
ש'" ,מפעולות שליח התנועה באיטליה" ,החשמונאי,
טבת (תש"ז) ,עמ' ט

ברית ראשונה .הסנדק :הרב ליבזר מצבא ארה"ב.
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ז .2רבנים בשליחות העם היהודי אל
שארית הפליטה

אהבה ותחושת ביטחון שהעם היהודי נמצא עמם
ולא יעזוב אותם עד שיגיעו אל המנוחה ואל הנחלה.

השואה הנוראה הותירה את עם ישראל כמעט ללא
רבנים .הרבנים נרדפו ,עונו ונרצחו מאז ראשית
הכיבוש הנאצי ,ורובם לא יכלו לעמוד בתנאי הגטו
ובסלקציות במחנות הריכוז .המעטים שנותרו נטלו
אחריות מעוררת השתאות והקימו מחדש את החיים
הדתיים ,כפי שלמדתם בפרק על השיקום הרוחני.
אולם כל זאת לא היה מתאפשר לולא הגיעו לעזרתם
לאחר השחרור רבנים מקרב יהדות העולם שעודדו
את הניצולים ,קראו לתחייה רוחנית וסייעו בדרכים
שונות לשיפור תנאי החיים במחנות ,להצלת ילדים
מזרועות נכרים ,לקשר עם העולם היהודי ולתמיכה
כלכלית בהקמת מסגרות חיים דתיות.

הם פנו לניצולים בתחושת הערכה ואהבה ,וקראו
להתחזק באמונה ובקימום החיים היהודיים .בנוסף,
פעלו בכיוונים אחדים של סיוע לניצולים .הרב הרצוג
פעל גם במישור הפוליטי במטרה להקל על תנאי
חייהם ולתמוך במאבקם לעלייה ,כשהוא פועל
גם להצלת ילדים שהוסתרו במנזרים ודואג אישית
להוצאתם של מאות ילדים ממחנות העקורים.
הרב אליעזר סילבר סייע בהבאת תמיכה חומרית
שאפשרה את
ובנה נציגות פעילה של ועד ההצלה ִ
ארגונם מחדש של החיים הדתיים .תוך זמן קצר
יחסית ניתן היה לראות בכל מחנה עקורים בית
דין ,בית ספר ,גן ילדים או ישיבה שנשאו את השלט
"מטעם ועד ההצלה של הרבנים בארה"ב" .רשת של
ישיבות שהחזיק ועד ההצלה התפרשה ברוב מחנות
העקורים .בנוסף דאגו למשלוחי ספרים ,למצרכים
לחגים ,לתשמישי קדושה ולמטבחים כשרים
שנפתחו בסיוע הג'וינט.

ביקורי הרבנים התאפשרו החל משנת תש"ו ,כאשר
נפתחו שערי מחנות העקורים למבקרים .במקביל
להם הגיעו גם דמויות מפורסמות כמו דוד בן גוריון,
וכן שליחים של קהילות ,אדמו"רים וארגונים שונים.
שני המרכזים היהודיים הגדולים בעולם שלחו את
נציגיהם הרבניים אל הניצולים .מארץ ישראל הגיע
הרב הראשי ,הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג* ,בליווי
פמליה גדולה .מארצות הברית נשלחה משלחת
בראשותו של הרב אליעזר סילבר ,רבה של סינסינטי,
מי שהיה יושב ראש ועד ההצלה של הרבנים
בארה"ב* במהלך המלחמה .לביקורים אלו קדמו
ביקורים מכינים ,ואליהם הצטרפו רבנים ופעילים
כמו הרב חזקיהו מישקובסקי* ,נציג ועד ההצלה של
הרבנים בארץ ,ובנימין מינץ* ,מראשי פא"י וחבר ועד
ההצלה של הסוכנות היהודית .עמם הגיעו גם נציגי
המזרחי ,משה שפירא* והרב גולד*.

בין פעילי ההצלה הבולטים שהגיעו למחנה היו,
כאמור ,הרב חזקיהו יוסף מישקובסקי ,שניצל
בתחילת המלחמה לאחר בריחתו לווילנה ועלייתו
לארץ ישראל ,ובנימין מינץ ,מנהיג פועלי אגודת
ישראל בארץ .בשבת הראשונה שלהם באיטליה שהו
מינץ והרב מישקובסקי עם העקורים במחנה סנט.
צזריה ( )St. Cesariaבאיטליה ,ומינץ שר שם מזמירות
חסידות גור ומשירי ארץ ישראל .שניהם התפעלו
מסדרי התפילה בשבת שהתנהלה במתכונתה
הרגילה ומשיעורי התורה .מינץ הופתע מן העצמה
שגילו הניצולים ,ובעיקר הרשימה אותו דמותו של ר'
לייבל קוטנר ,מי שהיה במהרה לידיד נפשו של מינץ.

רבנים ופעילים אלו היו דמויות בולטות בקומתן
התורנית והמנהיגותית ,אך מעבר לכך ,הם היו אלו
אשר עסקו בפעילות סעד והצלה למען אחיהם
הסובלים במשך כל שנות המלחמה .ייתכן שמשום
כך היה להם האומץ להגיע נחשונים אל הניצולים
ולומר להם :העם היהודי עמכם.
שלא כפגישות עם החיילים היהודים בצבאות
הכובשים ,פגישות אלו לא היו אקראיות או ספונטניות.
הם באו מצוידים בתכנית מפגשים ,בקשרים
ובמשאבים .סמכותם כתלמידי חכמים נודעים יצרה
גם הילה של ִקרבה וגאווה והביאה רוח של תורה
ואמונה ,קשר למחוזות הקהילה והמשפחה ,רוח של
תקווה בכוחו של העם היהודי להשתקם ,ורוח של

ביקור הרב הרצוג בפרנוולד
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כשבא למודנה באיטליה עם מאות ואלפים ניצולי
שואה אחרים הזדהה מינץ מיד כמנהיג פא”י .ארגן
מטבח כשר ,תפילה ושיעורי תורה והשגיח אישית
שהילדים יאכלו ,ישתו ויישנו .התנהגות אבהית
זו עשתה את כולם לחלק ממשפחתו .הוא ארגן
ושמעם יצא למרחקים.
חבורת חסידי גור ִ

כמה דמעות שפך ,לא ידענו .אולי ידעו לספר על
כך שערות ראשו .אולם כשראינו אותו היו פניו
יבשות ,בארשת של חיוך היה תמיד מוכן לכל
מבקש ,אולם ראינו והנה בין לילה נתרבו הקמטים
בפניו ,נתחרשו יותר ויותר .חשבנו ,הנה עברו עיי
החרבות מעל אדמת אירופה על פניו של אדם
אחד בלבד ,יחידי ,נושא כעת על כתפיו ועל פניו
את העיניים הללו ,את האנחות ואת הייאוש.

במוצאי שבת נפרדו הרב מישקובסקי ומינץ
ממארחיהם במחנה בסעודת "מלווה מלכה" .בשובו
ממנה לחדר רשם מינץ הנרגש ביומנו תזכורות
ושמות של ניצולים שביקשו מצרכי מזון כשרים,
תשמישי קדושה ,ובעיקר קשר לקרוביהם בארץ.

הוא עבר על פני כל אירופה ,כשבידו חבילות של
רחמים .חילק צרורות של תנחומין ודברי נחמה,
הוא היה בין היחידים שהבינו כיצד לגשת לניצולים,
ומה היא הדרך המובילה ישר לנשמותיהם .כיצד
אפשר להגיע אליהם מבלי לנגוע בפצעים אנושיים.

בביקורם הגיעו גם לישיבת "מאור הגולה" באוסטיה,
על יד רומא ,שבראשה עמד הרב אפרים אושרי,
ומינץ כתב:

בכל מקום בואו הוא הביא את האהבה .היא
נשתרשה בלבב אלפים ,הצמיחה אהבה יהודית
אמיתית ,והרי היא קיימת בלב של אלו אשר פגשו
אותו בדרכם.

הם ביקשו ללמוד תורה… אחרי כל זאת שוב
תורה? מקודם בחדרי חדרים ואחר כך יותר .כל
בחור – היסטוריה שלמה .כל דף גמרא – מסירות
נפש .ובכלל אם רואים מה שיש באיטליה – הרי
אין להעריך את ערך הישיבה – [היא] מגדלור
לכל הקיבוצים .רואים איך היה נראה יהודי חרדי
מלפני המלחמה – לב ומוח היהדות .כל השליחים
– שלוחי דרחמנא [שליחים של הקב"ה].

דוד איינר" ,חיי קודש"

מרדכי ברויאר שימש כשליח במשלחת המורים
ותיאר את רשמיו מפגישותיו עמו:
מינץ היה בפריס וגם הרב חזקיהו מישקובסקי,
שעשה ימים ולילות למען החזרת ילדים מבתים
ומוסדות נוצריים ,שם הפקידו אותם הוריהם לפני
שילוחם למזרח .ביקרתי אצלו במלון והשתאיתי
למראה תלמיד חכם זקן השוכב חולה במיטה
ועוסק כל רגע עבור המטרה הקדושה שלמענה
יצא לאירופה .חשבתי :האם יהיה לי הכוח והמרץ
לעבוד ככה למען המטרה לשמה יצאתי מן הארץ?

הסופר דוד זריצקי ,מניצולי ישיבת נובהרדוק ,תיאר
את הפגישה עם הרב מישקובסקי:
הוא הניח את ידו מלאת הרחמים על כתפי שעדין
לא הרגישו רחמים ,ואני הרגשתי ,כמו אלפים
אחרים ,כי עדיין קיימים רחמים בעולם ,ואם
רחמים ישנם ,חזקה כי גם חיים יפכו ביום מן
הימים.
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שמות ומושגים
האדמו"ר מקלויזנבורג

אפלפלד אהרן

הדמות הבולטת ביותר בקרב הרבנים הניצולים היה
הרבי מקלויזנבורג ,רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם
(תרס"ה–תשנ"ד  .)1994–1904הוא עבר את כל
מדורי הגיהינום עם עדתו באושוויץ ,ועל פי עדויות
רבות היה דמות מופת בתחנות נדודיו השונות ,לא
ויתר על קיום המצוות גם כשהיה כפסע בינו ובין
המוות ,ונסך עידוד בסובבים אותו .לאחר מרד גטו
ורשה נשלח עם קבוצת עובדים לנקות את הריסות
הגטו ,ומשם הועבר בצעדות המוות לגרמניה ושוחרר
במחנה פלדפינג ,כל כולו עור ועצמות במשקל
ארבעים ק"ג .הרבי איבד בשואה את אשתו ואחד
עשר ילדיו ,ולמרות זאת היה הוא הרוח שהפיחה
חיים בשרידי השואה והפך מיד למנהיגם.

סופר ישראלי ניצול שואה .נולד בשנת תרפ"ח ()1928
בבוקובינה (אז ברומניה) .בשנות השואה גורש
למחנה בטרנסניסטריה ,משם ברח ונדד במשך
שנתיים ביערות .לאחר תום המלחמה עלה לארץ.
ספריו הרבים עוסקים רובם ככולם בהיבטים שונים
של יהדות אירופה ערב השואה ובחוויותיו של נער
בתקופת השואה ולאחריה .בשנת תשמ"ז ()1987
קיבל את פרס ישראל לספרות.

ברגן בלזן
מחנה ריכוז שהפך לאחר המלחמה למחנה עקורים.
הוקם בשנת תש"ג ( )1943בצפון גרמניה כמחנה
מעצר לחילופי תושבים עם גרמנים שהתגורר
במדינות בעלות הברית ,ולאחר מכן הורחב ונוספו
לו מחנות נוספים .בשנת תש"ה ( )1945הובאו אליו
אסירים שהוצעדו בצעדות המוות .המחנה לא היה
ערוך לקליטה המונית ,ועל כן התגברו בו התמותה
מרעב וממחלות .ב-ב' באייר תש"ה ( 15באפריל
 )1945שוחרר המחנה על ידי הצבא הבריטי ,בעת
שהיו בו כ 60,000-אסירים .בחמשת הימים הראשונים
לשחרור מתו כ 14,000-אסירים ובמרוצת השבועות
הבאים עוד  14,000נוספים שלא ניתן היה להצילם.
לאחר השחרור עבר המחנה הסבה למחנה עקורים.
זה היה מחנה העקורים הגדול ביותר .בשנת תש"ו
( )1946חיו בו יותר מ 11,000-יהודים .בתקופה זו נוסדו
במחנה בתי ספר ,גני ילדים ,בית יתומים ומוסדות
להכשרה מקצועית ,והתקיימה בו פעילות תרבותית
ענפה .המחנה נסגר בקיץ תש"י (יולי  ,)1950לאחר
שרוב יושביו עלו לארץ ישראל.

תחת הססמה "מי לה' אלי" ריכז סביבו יהודים,
ותוך חודשים ספורים הצליח להקים ישיבה במחנה
העקורים פרנוולד ,בימים שבהם מי שחלם על
הקמת ישיבה היה נחשב להוזה .הוא בלט ביזמותיו
להקמת תלמודי תורה ובתי ספר לבנות ,ודאג גם
ללימוד מקצוע כפרנסה לעתיד .לצד פעילותו
הציבורית טיפח קשרים אישיים עם הניצולים כשהוא
מקרין אהבה והערכה לכל ניצול באשר הוא ,גברים
ונשים ,מבוגרים וצעירים ,דתיים וחילוניים .השפעה
מיוחדת הייתה לתפילותיו של הרבי מקלויזנבורג.
הוא ניהל שיח אישי מתמשך עם בוראו ,והעניק
משמעות אקטואלית לתפילה המסורתית.

אונרר"א
אונרר"א (United Nations Relief and Rehabilitation
" ,)Administrationסוכנות הסעד והשיקום של
האומות המאוחדות" ,נועדה לסיוע לפליטים
ולאזרחים של בעלות הברית במדינות המשוחררות
של אירופה והמזרח הרחוק .אונרר"א נוסדה ב9-
בנובמבר  1943בבית הלבן בוושינגטון ,בהשתתפות
 44נציגים של האומות המאוחדות .לאחר תום
המלחמה הייתה אונרר"א אחראית ,בין השאר ,על
חלק ניכר ממחנות העקורים ומשלחות הסיוע להם.
היא פורקה בשנת תש"ט (סוף שנת .)1948

הבריגדה
הבריגדה היהודית הייתה חטיבה בצבא
הבריטי שהורכבה כולה מיהודים ,בעיקר מקרב אנשי
היישוב בארץ ישראל .ההחלטה על הקמתה התקבלה
רק לקראת סוף מלחמת העולם השנייה ,בקיץ תש"ד
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רב .הוא ניצל את תפקידו כדי לסייע בהוצאת ילדים
יהודים ,שהוסתרו במהלך המלחמה ,ממשפחות
נוצריות ולהשיבם לעמם.

( .)1944להקמת הבריגדה הייתה חשיבות לאומית.
זו הייתה החטיבה הראשונה בצבא הבריטי אשר
כל חייליה ומפקדיה היו יהודים ,עם הווי עברי וסמלים
ציוניים ,ואשר השתתפה במלחמה נגד גרמניה
הנאצית .היא נטלה חלק בקרבות שנערכו בסוף
המלחמה בצפון איטליה .בשיאה מנתה הבריגדה
כ 5,000-חיילים .עם תום המלחמה מילאה תפקידים
של ממשל צבאי באירופה המשוחררת ,ואנשיה ניצלו
את מעמדם כדי לסייע לשארית הפליטה.

וולבה הרב שלמה
משגיח רוחני והוגה דעות ,משרידי תנועת המוסר .נולד
בשנת תרע"ד ( )1914בברלין למשפחה אורתודוקסית.
בצעירותו החל ללמוד מדעים באוניברסיטה ,אך זנח
את לימודיו האקדמאיים לטובת לימוד תורה .הוא למד
בישיבת הרב ברויאר בפרנקפורט ,בישיבת מונטרה
ובישיבת מיר .ערב המלחמה הגיע לשוודיה ובמהלכה
היה נציג "ועד ההצלה" שם וסייע בהעברת כספים
לפליטים ובהשגת אישורי כניסה לשוודיה .לאחר
המלחמה סייע בהקמת בית הספר החרדי לבנות
בלידינגה .בתחילת תש"ז ( )1947עלה לארץ .שימש
כמשגיח רוחני בכמה ישיבות ואבן שואבת לתלמידים
ואברכים שוחרי תורת המוסר .נפטר בירושלים בפסח
תשס"ה (.)2005

הג'וינט
ארגון הג'וינט (The American Jewish Joint
 )Distribution Committeeהוא ארגון יהודי-אמריקאי
א-פוליטי שנוסד בשנת תרע"ד ( )1914בצל
מאורעות מלחמת העולם הראשונה ,כשיהודי ארץ
ישראל ומזרח אירופה נזקקו לעזרה מידית להמשך
קיומם הבסיסי .הארגון פעל רבות בתקופה שבין
מלחמות העולם למען יהודי מזרח אירופה .לאחר
עליית היטלר לשלטון הפך הג'וינט לגורם חשוב
בסיוע ליהודי גרמניה .במלחמת העולם השנייה פעל
הארגון גם לעזרת יהודי פולין וליטא ,עד להצטרפותה
של ארה"ב לבעלות הברית .כספי הג'וינט נשלחו
לריכוזים יהודיים בארצות שונות ולריכוזי פליטים.
לאחר המלחמה סייע הארגון רבות לשיקום הניצולים
במחנות העקורים ובקהילות המתחדשות ברחבי
אירופה .הארגון פעיל גם כיום.

ויזל אלי
סופר ועיתונאי יהודי .נולד בשנת תרפ"ח ()1928
במרמרוש סיגט (הונגריה) .באביב תש"ד ()1944
נשלח לאושוויץ ומשם לבוכנוולד .אחרי המלחמה
הקדיש את כתיבתו להנצחת השואה וללימוד
לקחיה הכלל אנושיים בעולם .בתשמ"ז ( )1986קיבל
את פרס נובל לשלום.

דרוקר ישעיהו

ועד ההצלה של אגודת הרבנים בארה"ב

פעיל מרכזי בהוצאת ילדים יהודים ממשפחות
נוצריות ,לאחר השואה .נולד בתרע"ד ()1914
בעיירה יורדנוב שליד קרקוב ,וגדל בבית ציוני-דתי
של תנועת המזרחי .בילדותו התחנך בבית ספר
עברי ,ובבחרותו הכשיר את עצמו להוראת מקצועות
היהדות .בתקופת המלחמה היה לפליט ,התגלגל
למעמקי ברית המועצות והתגייס לצבא הפולני
העממי .ביחידתו התבלט בפעילותו למען שמירת
הגחלת היהודית בקרב חבריו היהודים – הוא דאג
לארגון תפילות בימי חג ולעריכת סדר פסח .שמו
הגיע לאוזניו של הרב הצבאי הראשי של צבא
פולין ,הרב דוד כהנא ,ובקיץ תש"ה ( ,)1945עם סיום
המלחמה ,מינה אותו לאחד מרבני השדה ברבנות
הצבאית בדרגת קפטן (סרן) ,אף שלא הוסמך להיות

ארגון הצלה אורתודוקסי שהוקם בראשית שנת
ת"ש (נובמבר  )1939על ידי רבנים בארה"ב ,במטרה
לגייס כספים למען הצלת רבנים ותלמידי ישיבות
שנפגעו בשל המלחמה .בראשו עמד הרב אליעזר
סילבר מסינסינטי .הוועד הפעיל מגבית נפרדת
מהמגבית המאוחדת של הג'וינט ,ובשל כך זכה
לביקורת .בהמשך הרחיב את פעילותו והיה מעורב
גם בהפצת הידיעות על השמדת יהודי אירופה בקרב
יהודי העולם ,בהעברת כספים ומצרכים ליהודים
בארצות הכיבוש הנאצי ובנסיונות הצלה .עם תום
המלחמה התגייס הוועד לשיקום הניצולים ,לסיפוק
צורכי הדת שלהם ולהצלת ילדים יהודים שהוסתרו
במוסדות נוצריים.
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ועד ההצלה המאוחד שליד הסוכנות היהודית מינץ בנימין
עיתונאי ומנהיג ציבור ,חבר כנסת ושר בממשלת
ישראל .נולד בשנת תרס"ג ( )1903בלודז' למשפחה
של חסידי גור .היה ממייסדי מפלגת פועלי אגודת
ישראל .בשנת תרפ"ה ( )1925עלה לארץ ועבד
ככתב של עיתון אגודת ישראל בפולין" ,דאס יידישע
טאגבלאט" .באמצע שנת תש"ג (ראשית ,)1943
עם הקמת ועד ההצלה המאוחד ,היה מינץ אחד
החברים בוועד .לאחר המלחמה נסע לאירופה
לסייע לשארית הפליטה ורשם עדויות של היהודים
שניצלו .היה חבר ארבע הכנסות הראשונות ,ובשנתו
האחרונה כיהן כשר הדואר .נפטר בשנת תשכ"א
(.)1961

ועד ההצלה נוסד בארץ ישראל בי"ג כסלו תש"ג (22
בנובמבר  )1942על ידי הסוכנות היהודית במטרה
להציל את יהודי אירופה שהיו נתונים תחת הכיבוש
הנאצי בתקופת השואה .בראש הוועד עמד יצחק
גרינבוים ,ועם חבריו נמנו נציגי הסוכנות ,נציגי
הוועד הלאומי ונציגים מהמפלגות הציוניות השונות
וממפלגות אגו"י ופועלי אגו"י .הרכבו של הוועד סימל
את אחדותו של היישוב היהודי בארץ ישראל במאמץ
להצלת יהודי אירופה .הוא החל לפעול באופן רשמי
בסוף שבט תש"ג (ינואר  .)1943הוועד ארגן שביתות
והפגנות ביישובים בארץ כהזדהות עם יהודי אירופה.
הוא פנה לממשלות העולם בדרישה שיעשו להצלת
יהודי אירופה ולממשלת בריטניה שתפתח את שערי
ארץ ישראל בפני פליטים יהודים ,דרישות שהושבו
ריקם .לאחר המלחמה סייע הוועד לגופים שטיפלו
ביתומי השואה והוצאתם מידיים נוצריות.

מישקובסקי הרב חזקיהו יוסף
אב"ד קריניקי ,מראשי ועד ההצלה ומראשי ועד
הישיבות בפולין ובארץ ישראל .נולד בשנת תרמ"ד
( .)1884למד בישיבות פולין וליטא .כיהן כרב
בקהילות מספר בפולין ,והאחרונה שבהן הייתה
קריניקי .כיהן כרב בעיר זו במשך שמונה עשרה שנה,
עד שנת ת"ש ( ,)1940אז נאלץ להימלט לווילנה
בשל הכיבוש הנאצי .התמנה לנשיא איחוד הרבנים
פליטי פולין ,ובתפקידו זה עסק בפעולות עזרה
והצלה לאלפי הפליטים שהגיעו לווילנה ,בהם ראשי
ישיבות ומאות בני ישיבות .שימש יד ימינו של הרב
חיים עוזר גרודז'ינסקי שהנהיג את פעולות ההצלה.
בניסן תש"א (אפריל  )1941הצליח לצאת עם חלק
ממשפחתו מווילנה ולהגיע לארץ ישראל .נבחר
כחבר ועד ההצלה שפעל מטעם הסוכנות היהודית.
לאחר המלחמה נסע למחנות העקורים במדינות
אירופה השונות וסייע רבות לניצולים .פעל גם יחד עם
הרב הראשי ,הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג ,להוצאת
ילדים יהודים מן המנזרים ,שם הוחבאו בתקופת
המלחמה .בערב ראש השנה תש"ז (ספטמבר )1946
שב ארצה ,ולמחרת ראש השנה לקה בלבו ונפטר.

ילדי בוכנוואלד
כמאה מתוך אלף ילדים יהודים ששוחררו במחנה
בוכנוואלד ,בכ"ח ניסן תש"ה ( 11באפריל ,)1945
הגיעו לאחר תחנות מספר אל ארמון "ווסיל" ,ליד
העיירה טאברני שבצרפת .הוקם עבורם מוסד חינוכי
מטעם ארגון  OSEבניהולה של יהודית המדינגר-
פייסט .מבין הילדים הללו התפרסמו לאחר מכן כמה
אישים כרב הראשי לישראל לשעבר – ישראל מאיר
לאו ,וחתן פרס נובל לשלום – אלי ויזל .המוסד נסגר
בשנת תש"ז ( ,)1947לאחר שהובטחה לכל אחד
מחניכיו סביבה תומכת.

לוי פרימו
סופר איטלקי יהודי .נולד בשנת תרע"ט ()1919
בטורינו .למד כימיה באוניברסיטה .נתפס בחורף
תש"ג (דצמבר  )1943כפרטיזן ,והודה בחקירתו שהוא
יהודי .נכלא במחנה מעבר ,ובשבט תש"ד (פברואר
 )1944נשלח לאושוויץ .עשרת חודשי כליאתו
במחנה הטביעו עליו חותם עמוק ,ולאחר ששוחרר
בידי הצבא הסובייטי בי"ג שבט תש"ה ( 27בינואר
 )1945חיבר ספרים העוסקים בהתמודדות המוסרית
של האדם במחנות .בתש"ז ( )1947פרסם את ספרו
הראשון" ,הזהו אדם" .הספר תורגם לשפות רבות.

מסע ההצלה של הרב הרצוג
בשנת תש"ו ( )1946יצא הרב הראשי לארץ ישראל
דאז ,הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג ,למסע ברחבי
אירופה כדי לחזק את שארית הפליטה ,לסייע
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ניצולי השואה לעלות לארץ ישראל .במהלך המסע
נפגש עם מדינאים שונים ,עם מפקד אזור הכיבוש
האמריקאי בגרמניה ,הגנרל רייט ,שנענה לבקשותיו
לסייע לרווחת הניצולים במחנות העקורים ,ועם
האפיפיור פיוס השנים עשר ,ממנו ביקש שיורה לצאן
מרעיתו להחזיר לחיק היהדות את הילדים היהודים
שהוסתרו במהלך השואה במנזרים ,אך נענה ב"כתף
קרה" .עקב כך פעל באופן אישי וכיתת רגליו ממנזר
למנזר כדי להוציא את הילדים היהודים מן המנזרים.

לקראת סוף המלחמה ,בטבת תש"ה (ינואר ,)1945
שהו במחנות הריכוז השונים ברחבי הרייך כ 714-אלף
אסירים ,מרביתם יהודים .בתקופה זו התקדם הצבא
האדום לכיוון נהר האודר ,ומחנות גדולים כאושוויץ,
שטוטהוף וגרוס-רוזן עמדו ליפול לידיו .ממטה הס.ס.
ניתנה הוראה לפנות את המחנות ולא לאפשר את
נפילת האסירים בידי כוחות בעלות הברית .החלטה
עקרונית ברוח זו התקבלה כבר בקיץ תש"ד (,)1944
לאחר נפילת  2,500אסירים ממחנה מיידנק לידי
הצבא האדום – שהיוו עדות חיה לאשר התחולל
במחנה בשנות קיומו .משמעות ההוראה הייתה
לרצוח את האסירים החולים שאי אפשר לפנותם,
גם אם דבר זה לא נאמר מעולם במפורש .החלטה
זאת הייתה הרת-גורל גם לעשרות אלפי האסירים
שפונו בחטף מהמחנות ,ללא ביגוד הולם וללא
צידה מספיקה לדרך .הם הובלו בקרונות דחוסים
ללא קורת גג ,והוצעדו בקור מקפיא על פני מאות
קילומטרים לכיוון גרמניה ואוסטריה .גם מקום לינה
סביר לא נמצא להם ,ובמקרה הטוב הם נדחסו לתוך
אסם מקומי .בפסח תש"ה (ראשית אפריל ,)1945
עם הגעת כוחות בעלות הברית לתוככי גרמניה,
ובמסגרת התוהו ובוהו הכללי ששרר שם ,פונו
מחנות גדולים נוספים כדוגמת בוכנוולד ,זקסנהאוזן,
ראוונסבריק ,מאוטהאוזן ונוינגמה ,ומאות אלפי
אסירים התווספו לצעדות המוות .הפעם הוצעדו
האסירים בכיוונים שונים ומנוגדים .ההנחיה למלווי
הצעדות הייתה כי אסירים שאינם יכולים להמשיך
במסע יש לקחתם לסוף טור הצועדים ,לירות בהם
ולקברם בהקדם האפשרי .אך במקרים רבים רצחו
אנשי הס.ס .ומלווי הצעדות גם אסירים בודדים או
קבוצות אסירים שהמשיכו לצעוד כרגיל .בדרך זאת
מצאו את מותם בין  250,000ל 300,000-אסירים .אף
שלא ניתנה פקודה מפורשת לרצוח כמה שיותר
אסירים במהלך הצעידה ,הרי ששלוש שנות התרת
הרסן של המשטר הנאצי ביחס לרצח היהודים
נתנו את אותותיהם .מלווי הצעדות הפנימו את
האידאולוגיה הנאצית ואת ביטוייה המעשיים ,והבינו
כי היהודים הם אויבי העם הגרמני ונחשבים כתת-
אדם וככל שיתמעט מספרם כן ייטב .גם חולשתם
של האסירים הייתה גורם במותם ההמוני.

פוגרום קילצה
רובם הגדול של  27,000אלף יהודי קילצה ,שחיו בה
לפני המלחמה ,נרצחו בתקופת השואה .לאחר
המלחמה שבו אליה כמאתיים יהודים .ב 4-ביולי
 ,1946בעקבות עלילה שקרית של פולנים שלפיה
חטפו יהודים ילד פולני והתעללו בו ,התרחש פוגרום
ביהודי קילצה שבו נטלו חלק פולנים רבים ,גברים
ונשים .השוטרים הפולנים לא עשו רבות כדי לעצור
את ההמון המתפרע ,ויחידות הצבא הפולני שהגיעו
למקום לעשות סדר השתתפו אף הן ברציחות.
בפוגרום נרצחו כ 47-יהודים .חלק מההרוגים,
ניצולי המחנות שניסו לשקם את חייהם ,אפילו לא
זוהו; אחד מהטבוחים בפוגרום מזוהה עד היום רק
באמצעות המספר שקועקע על זרועו באושוויץ.
כארבעים ושניים מנרצחי הפוגרום נטמנו כעבור
ארבעה ימים בקבר אחים גדול בבית העלמין היהודי
בעיר בהלוויה רבת משתתפים .לפוגרום נודעה
השפעה טראומטית על היהודים בפולין ובעולם כולו.

פרנקל ויקטור
פסיכיאטר נודע מווינה .נולד בשנת תרס"ה
( )1905בווינה .למד רפואה והתמחה בנוירולוגיה
ופסיכיאטריה .בשנות השואה נשלח למחנה אושוויץ
ומשם למחנות נוספים .לאחר השואה כתב את
ספרו הנודע "האדם מחפש משמעות" ובו תיאר
את קורותיו במחנות הריכוז ,תוך ניתוח המניעים
הפסיכולוגיים של האסיר במחנה להמשיך ולחיות
למרות הכול .נפטר בשנת תשנ"ז (.)1997
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תשע"ה חידון מורשת השואה
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"מעפר קומי"
"מעפר קומי" חידון מורשת השואה
המרכז
שנה
חידוןללימודי70
שנה
חידוןללימודי70
תשע"ה
תשע"ה
השואה  70שנ
שנה
70
לזכור
השואה
השואה
קומי"
"מעפר
"מעפר קומי" חידון מורשת
"מעפר קומי" חידון מורשת השואה
ולהזכיר
חידון מורשת השוא
חידון מורשת השואה
לשחרו
לשחרור ולתחייה
הקואורדינציה הציונית לגאולת ילדים
ארגון ציוני שפעל להוצאת ילדים יהודים ממשפחות
נוצריות ולתמיכה ביתומי הרפטריאציה .נוסד
בתחילת תש"ו (שלהי  .)1945הוועד מונה לנהל
את הקואורדינציה והתמקם בעיר לודז' שלאחר
מלחמת העולם השנייה הייתה למרכז היהודי
העיקרי בפולין .עם חברי הוועד נמנו נציגי התנועות
הציוניות שהשתתפו בהקמת הארגון .הקואורדינציה
הפסיקה את פעילותה בשנת תש"ט (.)1949

לוח תאריכים

קיכלר-זילברמן לנה
מורה ,מחנכת וסופרת ישראלית ,מומחית אירועים מכוננים בחיי שארית הפליטה
לפסיכולוגיה וחינוך .נולדה בשנת תר"ע ()1910
בעיירה הפולנית וייליצ'קה הסמוכה לקרקוב.
בתקופת השואה חיה בזהות בדויה בצד הארי של
ורשה .נכנסה כמה פעמים לגטו והוציאה משם
ילדים יהודים ,אותם מסרה למסתור במנזר .לאחר
שנחשפה זהותה ברחה לכפר אולחובק .בתום
מלחמת העולם השנייה אספה יותר מ 100-ילדים
ניצולי שואה והייתה להם לאם חלופית ,טיפלה בהם,
שיקמה אותם ועלתה אתם לארץ ישראל בשנת
תש"ח ( .)1948נפטרה בשנת תשמ"ז (.)1987

 / 1944תש"ד – שחרור רוב שטחי פולין ,שחרור צרפת
ובלגיה
 / 1945תש"ה – שחרור מחנה אושוויץ ,צעדות המוות,
סוף מלחמת העולם השנייה ,שחרור המחנות
והקמת מחנות העקורים
 / 1946תש"ו – פוגרום קילצה ,התגברות "הבריחה",
מסע ההצלה של הרב הרצוג ,משפטי נירנברג
 / 1947תש"ז – פרשת אניית אקסודוס
 / 1948תש"ח – הקמת מדינת ישראל ופתיחת
שעריה לניצולים
 / 1950תש"י – חיסול רוב מחנות העקורים

רפטריאציה
רבבות יהודים חזרו לפולין לאחר שבשנות המלחמה
הוגלו על ידי הקומוניסטים לעומק ברית המועצות:
לסיביר ולמחוזות האסייתיים .הם חזרו במהלך
ואפשר
שנקרא "רפטריאציה" [חזרה למולדת] ִ
לשרידי המלחמה לחזור לארצות המוצא.
יהודים אלו סבלו מאוד במחנות עבודה מעבר להרי
אורל ובסיביר ,אולם הם לא היו במחנות הריכוז
הנאצים ולא הופרדו ממשפחותיהם .הם היו שרידי
השואה היחידים ששבו עם הורים ,סבא וסבתא
וילדים – אלו מהם ששרדו את התנאים הקשים
ברוסיה.
אולם רוב השרידים עזבו את פולין כשנה לאחר
השחרור ,בעקבות האנטישמיות שהתפרצה שם
ובעקבות פוגרום קילצה.
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ביבליוגרפיה
אדלר הרב סיני ,בגיא צלמוות ,ירושלים תשל"ט

המנדינגר יהודית ,ילדי בוכנוואלד ,ירושלים 1990

אהרונסון הרב יהושע משה ,עלי מרורות ,בני ברק
1995

הרפנס יחזקאל ,בכף הקלע ,בני ברק 1981
ויזל אלי ,כל הנחלים הולכים אל הים ,תל אביב 2000

אושרי הרב אפרים ,שו"ת ממעמקים ,חלק ה ,ניו יורק
תשל"ד

ויינשטין מנחם ,פדויים לציון ,ישראל 4002 / 8002
וסרמן יחיאל ,אסירה מספר  ,26143ירושלים תשע"א

איינר דוד (דוד זריצקי)" ,חיי קודש" ,המודיע ,ג' תשרי
תשי"ז

זיידמן רות ,בהפציע השחר ,ירושלים תשנ"ח

אפלפלד אהרן ,מסות בגוף ראשון ,ירושלים תשל"ט

חפר פנינה ,בשבילי הזכרונות ,ירושלים תשס"ד

אפרתי הרב שמעון ,מעמק הבכא ,ירושלים תש"ח

לאו הרב ישראל מאיר ,אל תשלח ידך אל הנער ,תל
אביב 2005

בוגנר נחום ,בחסדי זרים ,ירושלים תשס"א

לבסקי חגית ,לקראת חיים חדשים :ניצולים ועקורים
בברגן-בלזן ובאזור הכיבוש הבריטי בגרמניה 1950-
 ,1945ירושלים 2005

באומל יהודית ,קיבוץ בוכנוואלד ,תל אביב 1994
בורקו הלן ופרלשטיין יוסף ,בדרך לא דרך ,רמת גם
1986

לוי פרימו,
תשנ"א

בניש פרל ,הרוח שגברה על הדרקון ,ירושלים תשנ"ד
ברויאר מרדכי" ,זכרונות ממחנה הפליטים ברגן
בלזן" ,המעין ,מח ,ג (ניסן תשס"ח) ,עמ' 107–99

השוקעים והניצולים,

תל

אביב

ליבזר הרב נפתלי ,ברכתו של הרבי ,ירושלים תשל"ו
מכמן שולמית פרדריקה" ,איש אינו יודע מה ילד
יום" ,מכתבים אישיים מתקופת השיקום שלאחר
השואה בהולנד ,תל אביב תשס"ג

ברייש הרב יעקב ,שו"ת חלקת יעקב ,ירושלים 1951
גוטמן ישראל (עורך) ,שארית הפליטה ,1948–1944
ירושלים תשנ"א

מנקוביץ זאב ,בין זיכרון לתקווה :ניצולי השואה
בגרמניה הכבושה ,ירושלים תשס"ז

גוטרמן מוטל ,מי יעלה לנו השמימה ,בני ברק
תשע"א

נחמני גפני אמונה ,לבבות חצויים ,ירושלים 2005

גונדה ,משה אליהו" ,גחלת לוחשת בערימת הדשן",
– ,19441960בתוך :הנ"ל (עורך) ,מאה שנה ליהודי
דברצן ,תל אביב תש"ל ,עמ' 235–232

ניצן שמואל (עורך) ,ראחוב/אנופול – פרקי עדות
וזיכרון ,תל אביב תשל"ח
סורסקי אהרן ,לפיד האש ,בני ברק 1997

גרינבוים מאשה ,תקווה על פי תהום ,ירושלים
תשנ"ט

עזריה הלפגוט צבי ,עדים אנחנו ,תל אביב 1970
עמנואל יונה ,יסופר לדור ,ירושלים תשנ"ד

הירשפלד מאיר ,למען תספר ,צפת תשמ"ז
(בשכפול)

פרבשטין אסתר ,בסתר רעם ,ירושלים תשס"ב

הכהן דבורה ,ילדי הזמן ,עליית הנוער , 3391-8491
ירושלים תשע"ב

פרנקל ויקטור ,האדם מחפש משמעות ,תל אביב
1970
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פת אבינועם יעקב" ,לחיות בלנדסברג ,לחלום על
דגניה" ,בשביל הזיכרון  -סדרה חדשה ,)2010( 4 ,עמ'
11–2
קאהן הרב אברהם ,ברית אברהם הכהן ,ניו יורק
1994

סרטים וחמרים באתרי אינטרנט –
המלצה ללומדים.

קיכלר לנה ,מאה ילדים שלי ,ירושלים 1959

שחרור מחנות הריכוז:

קליימן יהודית ושפרינגר אהרוני נינה (עורכות) ,כאב
השחרור ,ירושלים תשנ"ה

http://www.zachor.michlalah.edu/inquiry/
&arch.asp?num=306&mesT=2&month=43

קליין הרב מנשה ,משנה הלכות ,חלק עשירי ,ניו יורק
1998

sortT=3

קמינסקי מאטל ,לעת ערב :מסע זכרונותיו של ילד
יהודי במחוזות הצלמוות ,ירושלים 1991

אחד המפגשים הדרמטיים בין יהודי בצבאות ארה"ב
לניצול שואה ,אתר גנזך קידוש השם:

קרווסר ברכה ,לחיות על קו הקץ ,קיבוץ לוחמי
הגטאות 1995

http://www.ganzach.org.il/?CategoryID=21
4&ArticleID=386

ראטה חיים אהרן ,כל הכתוב לחיים ,בני ברק 2000

פעילות פדיון הילדים ומסעו של הרב הרצוג:

רוטשילד-סוקול פוריה ,כתמים כהים בשלג ,ירושלים
1989

http://www.zachor.michlalah.edu/teud/

שלם חיים ,אי של אפשר ,ירושלים תשע"ג 2102

&articles_t.asp?num=1&chug=mismachim

שפירא חיים ,לך לך בני ,ירושלים 1993

color=144b5b

שרגאי שלמה זלמן ,מסע ההצלה ,ירושלים תש"ז

http://www.zachor.michlalah.edu/inquiry/
&arch.asp?num=343&mesT=2&month=49
sortT=3
http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_Heb/
SharedView.Article.aspx?parm=E9OROW
KcIYezQFAjmyj05KaC6B5%2Fv5badJIbh
f%2FcEXAxV8gpcVsem5XXwb7ytbyDYw
%3D%3D&mode=image&href=MAR%2f19
64%2f04%2f09&page=3&rtl=true
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מי"

קומי"

ומי"

יבורך מי שזכה
לזכור ולהתחבר,
לזכור ולהזכיר,
לזכור ולצמוח.
ַאל יֵאּוש
ַאְך ַ
רּוח חֹולֶ ֶפת ִהיא,
ַאל יֵאּוׁש ,יַלְ ִדי!
ִאילָ נֹות ַע ִת ִיקים ֲאנַ ְחנּו,
ַמ ֲע ִמ ֵיקי ׁש ֶֹרׁש ָּב ֲא ָד ָמה,
ִעם ַצ ָמּרֹות ּגְ דֹולֹות ַמ ֲע ִטירֹות עֹולָ ם,
ֹלשנָ ה
רּוחֹות ַעּזֹות ֶאת ָעלֵ ינּו ִת ְּת ְ
ֹארֹותינּו.
ֵ
ְּתנַ ֵק ְּפנָ ה פ
רֹותינּו.
ַאְך ֹלא ֶאת ַע ְט ֵ

השיר חובר על ידי ירחמיאל בריקס בגטו לודז'.
האיור – סבינה סעד ,אמנית.
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