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עטרה (קריינדיל) אברמסון נצר אחרון
(תרפ"ז–תש"ח)1948–1926 ,
עטרה ,בתם של רבקה ואביגדור אברמסון ,נולדה ,בעיירה ויילון שבמחוז לודז' ,בדרום מערב פולין .כבת למשפחה חסידית מפורסמת,
התחנכה על אדני התורה והחסידות ,בנוסף ללימודיה בבית ספר עממי בעיר הולדתה.
רבים מהיהודים שהתגוררו בויילון עסקו במסחר .הקהילה היהודית התפתחה ,וארגונים ציוניים החלו לפעול בה .הספרייה היהודית
הייתה למרכז תרבותי חשוב בעיירה .אוכלוסיית היהודים גדלה בהתמדה ,וערב מלחמת העולם השנייה הגיעה לכ 4,200-נפש.
בשנות השלושים גברה האנטישמיות בוויילון ובפולין כולה ,הן בתעמולה והן במקרי אלימות נגד יהודים ,ובמקביל חלה התרוששות
ניכרת בעקבות חוקים כלכליים שפגעו במיוחד ביהודים .מוסדות הקהילה החלו להתארגן לפעולות של עזרה הדדית.
ויילון נהרסה ביומיים הראשונים לפרוץ מלחמת העולם השנייה (ספטמבר  )1939עקב הפצצות כבדות .חלק מיהודייה הוסיפו להתגורר
בחורבות הבתים או בצריפים ,אליהם נוספו פליטים רבים שהגיעו לעיירה .יהודים רבים נאסרו ,והגברים נחטפו לעבודות כפייה.
בשנת  1942התרחשו הגירושים ההמוניים למחנות הריכוז ,ואחריהם מבצע חיסולו של גטו ויילון .רוב היהודים נרצחו על קידוש השם
בחלמנו ,מחנה המוות הסמוך ללודז'.
משפחתה המסועפת של עטרה הושמדה בשואה ,אך היא הצליחה להינצל .בתחילה גורשה למחנות ריכוז בגרמניה ,אחר כך הובאה
למחנה המוות אושוויץ ,שם סבלה מאוד אך שרדה.
עטרה ,שהייתה בעלת רגש דתי עמוק ,הקפידה בתפילתה הרצינית ובזהירותה בשמירת מצוות ככל שיכלה ,ועם השחרור בשנת 1945
הצטרפה לקיבוץ דתי של תנועת "נח"ם" (נוער חלוצי מאוחד) – תנועה שאיגדה נוער יהודי מכל המפלגות הציוניות בשאיפה לעלות
לארץ ישראל ולחיות בה חיי הגשמה .היא עברה עם חברי התנועה את הגבול לאיטליה ,שהתה בהכשרה ,ושם למדה עברית והשתתפה
בכל פעולות התרבות .יחד עם חבריה העפילה ארצה ב 2-באוגוסט  1946באנייה "כ"ג יורדי הסירה".
אניית מעפילים זו ,כמו גם אחרות ,נתפסה על ידי הבריטים ,ונוסעיה נשלחו למחנות בקפריסין.
עטרה וחבריה שהו כחצי שנה במחנה בקפריסין .היא זכתה להגיע לארץ רק בתחילת שנת  1947והצטרפה לקיבוץ כפר עציון שנוסד על
ידי חברי תנועתה .במהרה נקלטה במקום ובחברה ,והחלה לשלוט בשפה העברית.
כפר עציון היה הראשון ביישובי גוש עציון שבלב הר חברון .על פי החלטת החלוקה של האו"ם ,ב 29-בנובמבר  ,1947לא נכלל גוש עציון
בתחומי המדינה היהודית .מיד לאחר ההחלטה פתחו ערביי הסביבה בהתקפות על הגוש ועל הדרכים אליו ,וצרו עליו מכל עבר.
בתקופת המצור על כפר עציון נטלה עטרה חלק בשמירה ובעזרה ראשונה .היא הפגינה אומץ לב רב ,הייתה רצינית ואחראית בעבודה,
מעורה במקום ,דרוכה לכל קריאה ,טפלה בפצועים במסירות ובעדינות.
בשל שליטתו של גוש עציון על הכביש המחבר בין חברון לירושלים פתח הצבא הירדני הסדיר ("הלגיון הערבי") במתקפה עזה עליו
עוד קודם לסיום המנדט וצאת הבריטים מהארץ .ב 12-במאי  1948פתחו חיילי הלגיון הירדני בהתקפה רבת עצמה על משלטי הגוש
והצליחו לבתרו לשניים.
למחרת ,ד' באייר תש"ח ( 13במאי  ,)1948פרץ כוח הלגיון את ביצורי כפר עציון כשבעקבותיו המוני ערבים מכפרי הסביבה .המגינים
הישראלים הצטוו להפסיק את האש ולהיכנע והתרכזו ליד בניין בית הספר .הערבים ,שלא יכלו לחדור לתוך המקלט המבוצר ,השליכו
פנימה רימונים רבים ולבסוף פוצצו את הבניין על יושביו.
נשות הכפר ,ובהן עטרה ,שהו בתחנת העזרה הראשונה שבמקלט ,שם שימשו כחובשות .עם כל יושבי הבניין נקברה עטרה למוות תחת
ההריסות.
כ 130-ממגיני כפר עציון נפלו באותו יום .למחרת ,ה' באייר תש"ח ( 14במאי  ,)1948יום הכרזת המדינה ,נכנעו מגיני יתר שלושת יישובי
גוש עציון :רבדים ,משואות יצחק ועין צורים .עטרה הייתה בת עשרים ואחת שנים בנפלה.
גופות הנופלים נותרו במקום במשך כשנה ויותר .שרידיהם נאספו בשנת  1949במבצע מיוחד של הרבנות הצבאית.
עטרה הובאה למנוחת עולמים עם יתר חללי גוש עציון בקבר אחים גדול בהר הרצל בירושלים ,בטקס ממלכתי שהתקיים ביום כ"ה
בחשוון תש"י ( 17בנובמבר .)1949
עטרה היא אחת מתוך קבוצה של כ 280-ניצולי שואה שנותרו יחידים ממשפחתם ,ללא אחים ואחיות או הורים ,עלו לארץ ונהרגו על
הגנת המדינה .באגף ההנצחה של משרד הביטחון זכתה קבוצה זו לשם 'נצר אחרון'.
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הרב סיני אדלר מטרזינשטט לרבנות העיר
(נולד תרפ"ח)1928 ,
הרב סיני אדלר נולד בפראג שבצ'כוסלובקיה .במארס  1943גורש למחנה הריכוז טרזינשטט עם משפחתו .מטרזינשטט הועברו
לאושוויץ בקיץ  ,1944שם נרצחו הוריו.
אחד הזיכרונות האחרונים שיש לו מהוריו הוא ערב שבת בקרון הבהמות בדרך מזרחה:
אבא הוציא מכיסו פרוסת לחם ועשה עליה קידוש .אחר כך חילק את הפרוסה לשלושה חלקים ,וכל אחד קיבל חתיכת לחם – קידוש
במקום סעודה .כשהגענו לתחנה הסופית ,נפתחו הדלתות .אני זוכר שהסתכלתי אחורה ,ובמרחק של  500מטרים ראיתי בחושך
מבנה שמתוכו מתרוממת ארובה גבוהה ,ומתוך הארובה נפלטות להבות אש .למחרת בבוקר ,שאלנו איפה אנחנו .אמרו לנו" :המקום
הזה נקרא אושוויץ .פה נכנסים דרך השער ,ויוצאים דרך הארובה".
הרב אדלר עבר את התופת ,אך לא חדל להאמין אפילו לרגע אחד .האמונה הייתה חבל ההצלה שלו" .אני חושב שאדם שמאמין זה
המצב הנורמלי" ,הסביר .גם בליל הסדר תש"ה ,בעת צעדת המוות מאושוויץ למאוטהאוזן ,לא שכחו הרב אדלר וחבריו את יהדותם,
ותוך כדי הליכה אמרו את ההגדה בעל פה ,מתוך שברי זיכרונות.
ב"הא לחמא עניא" אנחנו זוכרים שאבותינו אכלו את לחם העוני במצרים ,אבל לנו לא היה שום דבר ,אפילו לחמא עניא לא היה.
ממש כלום .וזה הכל היה רלוונטי .אמרנו "עבדים היינו לפרעה במצרים" – איך אפשר להגיד משפט כזה? עבדים היינו – ועכשיו
אנחנו בני חורין? אנחנו עבדים הרבה יותר גרועים ,אני חושב ,מאשר אבותינו במצרים .הרי היינו הפקר גמור .אך במבט לאחור אני
חושב שאפשר היה להגיד את זה ...שום עם בעולם לא יכול לשעבד אותנו .הם יכולים לעשות בנו מה שהם רוצים ,אבל להפוך אותנו
לעבדים? אין דבר כזה .כשאדם הוא עבדו של הקב"ה ,הוא לעולם לא יהיה עבד של מישהו .כשאמרנו "לשנה הבאה בירושלים" ,זו
באמת הייתה בקשה מעומק הלב ...ועובדה ,הקב"ה זיכה אותי ובשנה הבאה זכיתי להיות בירושלים.
הרב אדלר שרד את צעדות המוות .הוא שוחרר במאי  1945ועלה לארץ.
עם עלותו לישראל למד בישיבת חברון בירושלים .בשנות ה 50-נישא לבתו של הרב מרדכי יהודה לייב זק"ש ,רבה של שכונת שערי חסד
וחתנו של הרב יעקב משה חרל"פ.
בשנת  1962התמנה כרב ראשי אשכנזי באשדוד ,וכעבור כעשרים שנה עבר להתגורר במבשרת ירושלים ,שם הוא מלמד בכולל מר"ץ.
דבקותם של הרב אדלר ושל יהודים
הרב אדלר העלה את סיפורו על הכתב בספרו "בגיא צלמוות" .בספר משולבים סיפורים רבים על ֵ
נוספים בלימוד תורה ובקיום מצוות אף בתנאים בלתי אפשריים ,כמו לימוד משניות מול ארובות אושוויץ מעלות העשן ,דבקות
שבמקרים רבים שילמו עליה מחיר יקר .הרב אדלר הדגיש בספרו את חלקם של גויים בהצלתו ,דבר שמעורר תקווה שאכן היו כאלו
ששמרו על טבעו הטוב של האדם ,סלדו ממעשי אכזריות ,ואולי הם התקווה לעולם טוב יותר.
בכתיבת הספר ביקש הרב אדלר להעביר את מסר האמונה ולהילחם בתופעת ההכחשה וההשכחה של תקופת השואה ,הן בגלל
החשיבות של הזיכרון לנספים ,שרבים מהם לא זכו לשארית בארץ ,והן מצד הציווי לחיים ,שייזהרו ויזהירו את העולם מהידרדרות לימים
אפלים כאלה.

6

הרב חיים דרוקמן מן המסתור לראשות הישיבה
(נולד תרצ"ב)1932 ,
הרב חיים דרוקמן נולד בפולין בעיירה קיטוב (כיום באוקראינה) .כילד הספיק ללמוד לימודי קודש אצל מלמד פרטי .לאחר פרוץ מלחמת
העולם השנייה (בהתאם להסכם ריבנטרופ-מולוטוב) כבשה ברית המועצות הקומוניסטית את העיירה .חיים נשלח לבית ספר ביידיש
של היבסקציה (ייברי סקציה – "המחלקה היהודית" של המפלגה הקומוניסטית שקמה במטרה להחליף את התרבות היהודית בתרבות
קומוניסטית) ,שם נכפה עליו ללמוד בשבתות ובחגים ,ואפילו ביום הכיפורים.
כעבור שנה ,במהלך מבצע ברברוסה ,כבשו הגרמנים את האזור מידי ברית המועצות .אביו נשלח לעבודות כפייה ,וחלק מקרובי משפחתו
נלקחו אל הגטו .חיים הסתתר עם אמו ומשפחתו במחבוא שנחפר מבעוד מועד מתחת לבית דודו.
לאחר שנה של מסתור ,בקיץ  ,1942הצליחה משפחתו להימלט לצ'רנוביץ שברומניה .הוריו מסרו אותו לבית יתומים ,ואחר כך לזוג
יהודי ,חשוך ילדים ,שקיבל אישור לעלות לארץ .הרב דרוקמן התחזה לבנם .על פי התכנית המקורית היו אמורים הילד ו"הוריו" להגיע
לארץ על סיפון האנייה "מפקורה" ,אך לבסוף הם הועלו על ספינה אחרת ובכך ניצלו חייהם .ה"מפקורה" טובעה בידי הנאצים ,וכמעט
לא היו ממנה ניצולים .הרב דרוקמן הגיע לארץ באוגוסט  ,1944ולאחר המלחמה התאחד עם הוריו שעלו ארצה.
למד במוסד "עלייה" בפתח תקווה שרוב התלמידים בו היו אודים מוצלים ללא הורים ,ואחר כך למד בישיבת כפר הרא"ה.
בנערותו היה פעיל בתנועת הנוער "בני עקיבא" והדריך את שבט "איתנים" .עם שבט זה נמנו רבנים רבים שהקימו אז את ישיבת "כרם
ביבנה" .אחרי הישיבה התיכונית המשיך הרב לישיבת "מרכז הרב" בירושלים ,שם היה לתלמידו המובהק של הרב צבי יהודה הכהן קוק,
ולימים אף לימד שיעורי מחשבה יהודית בישיבה ,והיה שותף להוצאה מחודשת של "אורות התשובה" ,אחד מספריו של הראי"ה קוק.
את שירותו הצבאי עשה במסגרת גרעין נח"ל.
בשנת  1977הקים הרב דרוקמן את הישיבה הגבוהה וישיבת ההסדר "אור עציון" שפעלה ליד הישיבה התיכונית במקום .לאורך השנים
למדו אנשים רבים בבית מדרש זה שהיה בולט ברב-גוניות המלמדים בו ,ובעשייה התמידית למען עם ישראל .בוגרי הישיבה נוהגים
לומר שב"אור עציון" העשייה למען העם נחשבה גם היא לימוד תורה .הרב יזם ועודד פעילות לקליטתם של תלמידים מחבר העמים
(ברית המועצות לשעבר) ,ולאחר מכן מאתיופיה.
הרב דרוקמן נטל חלק גם בעולם העשייה הפוליטי ובמאבק למען התיישבות יהודית בכל חלקי ארץ ישראל.
אף שכבר הגיע לגבורות ,הרב דרוקמן עודנו מעורב בנעשה בתנועת בני עקיבא ,כראש מרכז ישיבות בני עקיבא ,ומשמש סמכות
הלכתית שלה.
ביום העצמאות תשע"ב ( )2012קיבל הרב דרוקמן את פרס ישראל על מפעל חיים .בנימוקי השופטים נאמר:
בכל שנות פעילותו תרם הרב דרוקמן תרומה ניכרת וחשובה לקירוב בין חלקי העם ,מתוך אהבת ישראל אמיתית ,ובעצם ,בכל
מסגרות העשייה הרבות המגוונות שלו היה לאבן שואבת וחינך את תלמידיו לשילוב של תורה ארצישראלית ,שמביאה לידי
מעשה בחיי היום-יום ובהתערות בחברה הישראלית על כל חלקיה .הרב מעורב בפתרון סכסוכים עמוקים ,העומדים בלב החברה
הישראלית ,בתחומי הדת והמדינה ,החינוך ומערכת היחסים בין חלקי החברה השונים ,ומהווה אוזן קשבת וכתובת לעצה ,לסיוע
ולתושייה.
ספרו "קמעא קמעא" עוסק בענייני גאולת ישראל בדורנו על ידי תקומת מדינת ישראל ,השיבה לארץ וקיבוץ הגלויות.
הרב דרוקמן נשוי לשרה ,שהייתה במשך שנים רופאת משפחה ,ולהם תשעה ילדים.
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ׁשקוֹ המדען שהביא כבוד למדינת ישראל
אברהם ֶה ְר ְ
(נולד תרצ"ז)1937 ,
אברהם הרשקו הוא ביוכימאי ישראלי ,חתן פרס נובל לכימיה לשנת  ,2004יחד עם שני מדענים נוספים" ,על גילוי אחד מהתהליכים
המחזוריים החשובים ביותר בתא שמאפשר את פירוק החלבונים".
אברהם הרשקו נולד בעיירה קרצג בהונגריה ,מזרחית לבודפשט .אביו היה מורה בבית הספר היהודי .בזמן מלחמת העולם השנייה
נלקח אביו לעבודות כפייה בצבא ההונגרי ונפל בשבי הסובייטי ,ובמשך שנים לא ידעה משפחתו מה עלה בגורלו .הרשקו נכלא עם
אמו ואחיו ,הגדול ממנו במעט ,בגטו שהוקם בפרוורי עירו ,ואחר כך הם הועברו לגטו סולנוק .לאחר פירוק הגטו ושליחת רוב היהודים
שהיו בו לאושוויץ ,נשלחו הרשקו ומשפחתו למחנה באוסטריה ,בקרבת העיר וינה .לאחר המלחמה שבו לביתם ,ואף אביו חזר מהשבי.
ב 1950-עלתה המשפחה לישראל והתיישבה בירושלים .בשנת  1965קיבל הרשקו תואר דוקטור לרפואה ,ובשנת  1969תואר דוקטור
למדעים ,שניהם מבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית .לאחר לימודיו שירת בצה"ל כרופא ,ואחר כך יצא ללימודי פוסט-
דוקטורט בארה"ב .ב 1972-חזר לישראל והקים את מעבדתו בפקולטה לרפואה של הטכניון בחיפה ,בה הוא עובד מאז ובה ניסה לגלות
כיצד מפורקים החלבונים בתא.
על תגליותיו זכה במשך השנים בפרסים יוקרתיים רבים בארץ ובעולם ,ביניהם פרס ישראל ופרסים מאוניברסיטאות שונות בעולם .הוא
חבר באקדמיה הישראלית למדעים ועוד.
בשנת  1976הצטרף אהרן צ'חנובר ,אז תלמיד מחקר ,למעבדתו של הרשקו .המחקר שערכו הרשקו וצ'חנובר ,יחד עם אירווין רוז
מהמכון לחקר הסרטן בפילדלפיה ,זיכה את השלושה ב 2004-בפרס נובל לכימיה כעבור יותר מעשרים שנה .במחקר זה גילו ותיארו את
המערכת האחראית לפירוק חלבונים בתוך התא ,והביאו לפריצת דרך בחקר הסרטן ,מחלות ניווניות במוח ומחלות אחרות.
את האוטוביוגרפיה שלו שהוצגה במסגרת אירוע הענקת פרס הנובל חתם בפסקה:
כאשר אני משקיף על חיי עד כה ,אני מופתע ממזלי הרב ,הן בחיי האישיים והן בחיי המדעיים .שני הורי ,לאחר שניצלו מהשואה ,חיו
בישראל והגיעו לשיבה טובה .אני מאושר עם אשתי ,ילדי ונכדי .למזלי הרב ,היו לי מורים ומדריכים יוצאי דופן בתחום המדע וזכיתי
להשתמש בידע שצברתי כדי לתרום תרומה משמעותית .לו רק היה מעט שלום בעולם ,ובפרט שלום בין ישראל ושכנותיה – הייתי
שבע רצון לחלוטין.
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ד"ר מרדכי וייסקופף ממחנה הריכוז ברגן בלזן לרופא במדינת ישראל
מרדכי וייסקופף נולד בבודפשט למשפחה דתית ,הצעיר מבין שלושת ילדי המשפחה .בסוף שנת תש"ג  ,1943,סיים את לימודיו בכיתה
ח' בבית הספר והחל את לימודיו בישיבה.
עם כיבוש הונגריה בידי הגרמנים נפתחה הדרך לביצוע "הפתרון הסופי של בעיית היהודים באירופה" בהונגריה ,הקהילה היהודית
הגדולה האחרונה .הגזירות רדפו זו את זו :נשיאת טלאי צהוב על הבגדים ,החרמת רכוש ,איסור תנועה חופשית ברחובות .מאוחר יותר
ריכזו את יהודי בודפשט בבתים מסומנים בכוכב צהוב .הבית של משפחת וייסקופף סומן ,כמו אלפי בתים אחרים ,והפך להיות בית
יהודי שאליו פונו משפחות יהודיות מאזורים אחרים בעיר.
כחודשיים אחרי הפלישה החל גירוש יהודי ערי השדה למחנה ההשמדה אושוויץ -בירקנאו.
תוך שבעה שבועות ,מאמצע מאי  1944עד ראשית יולי  ,1944הצליחו הגרמנים לגרש כ 440 -אלף יהודים מהכפרים ומערי השדה,
בעזרתם הפעילה של ההונגרים .האזורים הללו הפכו ליודן-ריין ,אזור נקי מיהודים.
ואילו בבודפשט החיים התנהלו באותה תקופה באופן סביר יחסית .אחותו של מרדכי ,אדית וייסקופף ,התחתנה עם בחיר ליבה,
מיכאל ,והמשפחה קיוותה להינצל בעסקות חליפין עם הנאצים ,לאחר שנכזבה תיקוותם לצאת ברכבת קסטנר .בתחילת יולי הופסקו
הגירושים לאושוויץ כתוצאה מלחץ בינלאומי ,והתקווה להינצל גברה ,אולם ב 15-לאוקטובר  ,1944התרחשה הפיכה של המפלגה
הנאצית ההונגרית" ,צלב החץ" ,בעזרת הגרמנים ,והחלה שואת יהודי בודפשט.
האח הגדול של מרדכי ,משה הצטרף למחתרת החלוצית הציונית ועסק בהצלת היהודים מידי פלוגות "צלב החץ" ההונגרי ,שחטפו
יהודים ברחובות ורצחו אותם בדנובה או שלחום למחנות הריכוז .בין החטופים על ידי כנופיות "צלב החץ" היה גם מרדכי וייסקופף,
שהיה נער צעיר  .לאחר כ  10ימי נסיעה קשים ברכבת האחרונה שנשלחה מבודפשט למחנות  ,הגיעה הרכבת למחנה הריכוז ברגן-
בלזן שבצפון גרמניה .שם ,פגש מרדכי במפתיע את גיסו מיכאל ,שהיה למלאך הגואל שלו בדרך הקשה שציפתה להם .למרות התנאים
הנוראים ,הצליחו השניים ,יחד עם יהודים נוספים ,לקיים סדר פסח בצריף העלוב .מרדכי סיפר:
"עקבתי אחרי הסדר מהדרגש שלי ,כששרו "מה נשתנה הלילה הזה  "..שאלתי את עצמי שאלה יפה – וכי מה לא נשתנה?
הכול השתנה .מישהו צעק בקול גדול "עבדים היינו לפרעה במצריים ,ועכשיו אנחנו עבדים להיטלר בגרמניה ,אבל לשנה הבאה
בירושלים הבנויה ".
ממחנה ברגן בלזן נשלח מרדכי ברכבת עם עוד כ  2500אסירים למחנה הריכוז טרזינשטט אך לאחר שישה ימים הרכבת עצרה ליד העיר
מגדבורג ושם שוחררה ב  13לאפריל 1945על ידי חיילים אמריקאים .
עם שחרור הרכבת רבים מהאסירים מתו עקב אכילה בלתי מרוסנת ,או ממחלות ומתשישות .האסירים שנשארו בחיים הועברו על ידי
הקצין האמריקאי לוטננט פרנק טאורס מהדיוויזיה ה  30של צבא ארה"ב ,לעיירה הילרסלבן ששימשה מחנה של חיל האויר הגרמני
ונכבשה כמה ימים קודם על ידי הדיויזיה ה  .30בעיירה זו הקימה פלוגה  Cמגדוד הרפואה ה 95של צבא ארה"ב ,בית חולים זמני על מנת
לתת טיפול לניצולי הרכבת הרבים שהיו חולים .גם מרדכי הועבר לבית החולים זה של הצבא האמריקאי.
"כששכבתי בין חולי הטיפוס ושמעתי את נאקותיהם ,וראיתי איך שהם מתים מיום ליום ,אז חלמתי שאם אזכה ואשתחרר ואצא
בחיים מהגיהנום הזה ,אלמד רפואה על מנת לעזור לאחרים ".
בבית החולים בהילרסלבן קיבל מרדכי את אחת ההחלטות החשובות בחייו ,לעלות לארץ ישראל ,גיסו מיכאל שיכנע אותו שכדאי לו
לעשות זאת כיון שהיה בטוח שהוריו בבודפשט כבר לא בחיים .להילרסלבן הגיע הרב מרקוס ,שהיה בין החיילים האמריקאים ששיחררו
את מחנה הריכוז בוכנוואלד ,ודאג לכ  100סרטיפיקטים לילדים בהילרסלבן על מנת שיוכלו לעלות לארץ ישראל .מרדכי הצטרף לילדים
אלו ומשם הם יצאו למחנה בוכנוואלד שם הצטרפו אליהם עוד כ  400ילדים ניצולי בוכנוואלד  .הם יצאו לצרפת ומשם לאחר שהות
קצרה בפריז הם הגיעו לאיטליה שם עלו על האוניה הבריטית מטרואה שהביאה אותם לארץ ישראל ב 16ביולי  . 1945לאחר שהייה
קצרה במחנה עתלית הועבר מרדכי לקבוצת יבנה ומשם לבית הספר "מקווה ישראל" ,שם חלה ונזקק לטיפול ממושך .בתקופה זו
גמלה בליבו ההחלטה ,עליה חשב עוד כנער בהיותו במחנה העקורים הילרסלבן זמן קצר לאחר שיחרורו מהרכבת  -ללמוד רפואה.
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כחצי שנה לאחר עלייתו לארץ ישראל  ,קיבל מרדכי אות חיים מאביו – מכתב מרגש ,שבו כתב בין היתר:
"בני היקר ,היום נולדתי מחדש .כל הזמן קיוויתי לידיעה טובה ממך ,אני מסתכל על התמונה ,וקורא את המכתב ועיני מתמלאות
בדמעות שמחה .משמח אותי שאתה כותב ,שיש לך עדיין את התפילין ושאתה משתמש בהם יום יום .ה' יהיה עמך ,ויעזור לך
שתגיע למטרה טובה .מנשק אותך הרבה נשיקות ,אביך הנאמן אברהם וייסקופף".
הוריו של מרדכי שמעו את שמו של בנם ברדיו כאשר הקריאו שמות של ניצולי המחנות ,ומיד מיהרו לכתוב לו.
בשנת  1948עלו לארץ גם הוריו של מרדכי ,אך לאחר שנתפסו כמעפילים הם גורשו לקפריסין .מרדכי השלים את תעודת הבגרות תוך
כדי עבודה לפרנסתו ,למד רפואה תוך שהוא חי בתנאים קשים .בשנת  1960החל בעבודתו כרופא תחילה בבית חולים הדסה בתל אביב
וב 1961 -היה בין הרופאים הראשונים שפתחו את בית החולים "איכילוב" בתל אביב שם התמחה ברפואה פנימית .משם עבר לבית
חולים קפלן ברחובות ואחר כך לבית החולים "ברזילי" באשקלון .כמו כן שימש גם כרופא אזורי .על משמעותו של תפקיד הרופא לנער
ניצול השואה ,סיפר:
"בבית החולים בעבודתי כרופא היה לי סיפוק רב מאוד .שמחתי להביא רפואה למטופליי .שמחתי שהגשמתי את החלום שהיה
לי כששכבתי בין מאות מתים וחולים במחנה הריכוז ,והפכתי לרופא במדינת היהודים ,היא מדינת ישראל ".
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נפתלי לביא-לאו מבית הרב בפיוטרקוב לשליחות למען עם ישראל
(תרפ"ו–תשע"ה)2015–1926 ,
נפתלי לביא-לאו ,בנו של הרב משה חיים לאו ונצר למשפחת רבנים ידועה בפולין ,נולד בקרקוב .כשהיה בן  3מונה אביו לרבה של
פרשוב ,סלובקיה ,והמשפחה עברה לשם .כעבור שנה נוספת עבר אביו לכהן ברבנות פיוטרקוב שבפולין ,שם מצאה אותם מלחמת
העולם השנייה .פיוטרקוב הייתה העיר הראשונה בפולין שהוקם בה גטו ,כבר באוקטובר .1939
ביולי  1941נשלח נפתלי עם קבוצת פולנים לא יהודים למחנה אושוויץ .הוא הצליח לברוח בתוך משאית מזון ושב לפיוטרקוב .באוקטובר
 1942גורשו אביו ואחיו שמואל-יצחק יחד עם מרבית יהודי העיר למחנה ההשמדה טרבלינקה ,שם נספו.
במהלך סלקציה בגטו היה נפתלי לאו מיועד להישלח למחנה עבודה .אמו הצמידה אליו את אחיו הקטן ישראל מאיר (לימים הרב
הראשי לישראל) שהיה אז בן שבע .האם נשלחה למוות ,ונפתלי ואחיו ישראל נשלחו למחנה עבודה בעיר צ'נסטחובה ומשם למחנה
הריכוז בוכנוולד .בכניסה למחנה הצליח נפתלי להבריח את אחיו הצעיר בתוך שק שנשא על שכמו .בהצלתו את אחיו הצעיר דאג לביא
להמשך שושלת בת  37דורות רבנות.
בתום המלחמה התגייס לשירות עם ישראל ,נשלח לאירופה לסייע בעליית ניצולים לארץ ממקומות שונים ומילא עוד תפקידים
חשאיים .לאחר שנישא והתיישב ברמת גן עבד כעיתונאי בעתון "הארץ" תחת השם נפתלי לביא ,ועם הזמן אימץ את שם העט שלו
כשמו הרשמי.
נפתלי לביא מילא תפקידים ציבוריים שונים ומגוונים :היה דובר משרד הביטחון וחבר צוות בכיר במשרד החוץ שבו כיהן כשר משה דיין,
השתתף במשלחת ישראל לוועידת קמפ דיוויד 1ובשנים  1985–1981שימש קונסול ישראל בניו יורק .עם סיום כהונתו מונה למנכ"ל
המגבית היהודית המאוחדת בישראל ,הפועלת לגיוס כספים למטרות יהודיות וציוניות בקרב הקהילות היהודיות .אז גם הוציא את ספרו
"עם כלביא".
בשנותיו האחרונות שימש כסגן יושב ראש הנהלת איל"ר ,הארגון היהודי העולמי המטפל בהשבת רכוש יהודי שאבד בשואה ,והרצה
בכינוסים ובפורומים העוסקים בנושא השואה.
בשנת  2003קיבל את אות יקיר ירושלים.
נפתלי לביא נפטר בחודש כסלו תשע"ה בגיל  88ונטמן בעפרה של ירושלים.
אחיו ,הרב ישראל מאיר לאו ,לשעבר הרב הראשי למדינת ישראל ,ספד לו:
צר לי עליך אחי נפתלי ,נעמת לי מאוד הקינה של דוד המלך על יהונתן מתעוררת לחיים בדקות אלו ובשעות האחרונות מאז שנפתלי
נתבקש לישיבה של מעלה .זו הפעם הראשונה שאני מרגיש שאיבדתי לא רק אח אלא מרגיש גם יתמות.
אני זוכר ,הייתי כבר בן שבע וחצי שאמא ,שאני באופן טבעי עמדתי לידה ,ראתה שמפרידים בין הנשים והילדים מחד והגברים מצד
אחר .היא תמיד הבינה שלגברים יש יותר סיכוי להינצל ולשרוד .אז היא זרקה אותי בשארית כוחותיה וצעקה לנפתלי-טולק 'תיקח
את לולק ,קח את הילד' ,ואני לא רציתי ללכת ונפתלי שאל 'מה אני אעשה עם הילד?' .
זו הייתה הפעם האחרונה שאנחנו ראינו אותה ,ונפתלי ,כשהיינו צריכים לרדת בבוכנוולד מהרכבת ,רוקן את השק של המיטלטלים
שלו ,הכניס אותי לשק ונשא אותי על כתפו ...את נפתלי הכירו רבים מתחנות שונות ,אבל מלבד העניין האישי שלי שהוא לא יימחה
לעולם ,הנכדים והנכדות שלי ,כולם יודעים שהם חייבים לו את חייהם ,ועוד מעט גם הנינים יבינו שהם חייבים את חייהם לדוד
נפתלי.
הנשיא ריבלין ספד לו:
בעבורי היה נפתלי לביא ,איש ציבור ,דובר ,דיפלומט ,שגריר וקונסול בחסד .אדם המעורה בכל רחבי העשייה הציבורית ועם זאת
תלמיד חכם שתמיד נשאר נאמן לעמו ולתורתו .לעולם לא שכחת את ההיסטוריה הייחודית של עמנו ,את סבל העם ,את תקוותנו
וחלומותינו .תמיד חזרת והבעת את אותה מחויבות אדירה לעם היהודי בכל דיון ציבורי שבו השתתפת.
ועידה שהביאה להסכמי מסגרת לשלום במזרח התיכון ,אשר נחתמו על ידי נשיא ארצות הברית ג'ימי קרטר ,נשיא מצרים אנואר סאדאת
1
וראש ממשלת ישראל מנחם בגין בשנת  ,8791וסללו את הדרך לחתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים.
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הרב צבי הירש מייזליש הרב של "מקדשי השם"
(תרס"ב–תשל"ד)1974–1902 ,
הרב צבי מייזליש נולד באויהל שבהונגריה; אביו היה רבה של הקהילה .הוא למד ב"חיידר" ובישיבה ,בגיל  28התמנה לכהן כראש ישיבה,
דיין ורב בקהילה החסידית של ואץ (בפי היהודים וייצן) בהונגריה.
בקהילת ואץ התגוררו כאלפיים יהודים .בי"ג בתמוז תש"ד ( )1944הובלו יהודי העיירה ,ובתוכם הרב מייזליש ומשפחתו ,לנקודת ריכוז
בסמוך לבודפשט ומשם נשלחו כעבור שמונה ימים למחנה ההשמדה אושוויץ.
גם במחנה לא איבד את דמותו ושליחותו כרב וכמנהיג .הוא הצליח להקדיש תשומת לב מיוחדת לכמה אלפי הילדים ובני הנוער
שהושמו בצריפים מיוחדים שנקראו "מחנה הילדים" .הצעירים ,רובם בני  ,16–13הופרדו מהוריהם באכזריות ,ונמצאו במצב פיזי קשה
ובתחושה של יתמות ,בדידות וחרדה .הרב מייזליש השתדל להעניק להם חום ואמונה ,משמעות וגם תקווה .המפגש עם הנערים עומד
במוקד זיכרונותיו במבוא לספרו "שו"ת מקדשי השם".
בספר זה הרב מביא שאלות הלכתיות שנשאל על ידי יהודים על סף המשרפות ,עדות לגדלות רוחם ולשמירת צלם האדם והיהודי.
בראש השנה תש"ה ( 19–18בספטמבר  )1944הועמדו אלפי ילדים למפקד ,ומתוכם נלקחו הכחושים והנמוכים לצריפי המועדים
למוות .הלם הסלקציה השכיח את ראש השנה ,אך היו שהאירוע חיזק בהם את תחושת יום הדין .בצריפים אחדים התארגן מניין.
הנערים לא שיערו כי יזכו לשמוע גם קול שופר ,דבר שנשמע הזוי באושוויץ ,אך הדבר התרחש ונחקק בזיכרונם :היה זה הרב צבי הירש
מייזליש שעבר בין הצריפים ותקע בשופר פעמים מספר .הניידות בין המחנות התאפשרה לו מאחר שעבד ב"שייסקומנדו" – מנקי
הביוב .את השופר השיג מפלוגת "קנדה" – ממייני המטענים באושוויץ.
הרב כתב על כך :וביום ר"ה הלכתי מבלאק לבלאק ,עם השופר בידי לתקוע ,והגם שזה היה כרוך בסכנת נפשות גדולה ...זכיתי ברוב
רחמיו וחסדיו לתקוע ביום ר"ה הלז לערך עשרים פעמים...
הרב סיני אדלר ,אחד הנערים בצריפי אושוויץ (עליו קראתם לעיל בביוגרפיה נפרדת) תיאר את התחושה שהעניקה להם התקיעה:
בתוך האש הגדולה הזאת נשמע לפתע קול שופר .אולם הפעם לא קול שופר שיורד מן השמים כדי לחברם אל הארץ ,אלא קול
שופר שעלה מן הארץ כדי לחברה אל השמים.
לאחר חמישה חודשים באושוויץ הועבר לבראונשווייג שבגרמניה ושם שהה עד סיום המלחמה .הרב מייזליש איבד בשואה את אשתו
ושבעה מילדיו ,בן נוסף נפטר לפני המלחמה .שלושה מילדיו ניצלו.
לאחר המלחמה הגיע למחנה ברגן בלזן והחל בטיפול בניצולים ובשיקומם הראשוני .הבריטים מינו אותו לרב הראשי לכל מחנות
העקורים שהיו באזור הכיבוש הבריטי ,ושם החל לשקם את חייהם הדתיים של היהודים .דבר זה נגע לתחומים רבים ,החל בשיקום
הפיזי של הניצולים על ידי מעבר הדרגתי מתזונת הרעב של הגטאות והמחנות אל הרגלי תזונה נורמליים ,שהיה כרוך גם במעבר מן
המזון הלא כשר – שהרב מייזליש עדיין ראה בו אז צורך השעה של פיקוח נפש – אל המזון הכשר ,ועד השיקום הנפשי ,הקניית הרגלי
חיים ערכיים ,ביחוד לצעירים ששנות נעוריהם עברו בעולם קשה ללא ערכים .גישתו לצעירים הייתה חמה ואמפטית ,אותה הגישה
האנושית והתומכת שעל פיה פעל גם במחנות .למענם גם פתח ישיבה בברגן בלזן ומוסדות חינוך לבנים ולבנות ,בסיוע הרב וילנסקי
מלונדון.
אחת הבעיות הקשות שעלתה באותם הימים הייתה בעיית העגונים והעגונות – הניצולים הרבים שרצו לבנות משפחות חדשות אך
לא היו בידיהם ראיות של ממש על גורלם של בני זוגם שנספו .הרב מייזליש פעל הרבה בתחום זה .הוא עמד בראש בית דין מיוחד
שלפניו נידונו מאות מקרי עגינות ונגבו אלפי עדויות .הוא עמד בקשרי מכתבים עם רבנים מהעולם והסתייע בין היתר בניסיונו ובחוויותיו
האישיות כדי לקבוע את הגדרים ההלכתיים של מחנות הריכוז וההשמדה בנוגע להלכות אלו .חלק מפסיקותיו בנושא זה הובאו בקונטרס
"תקנות עגונות" שהודפס בברגן בלזן בשנת תש"ו.
הרב תכנן לעלות עם ישיבתו לארץ ישראל אך הדבר לא יצא לפועל .בשנת תש"ז הגיע לארצות הברית והתיישב בשיקגו ,שם כיהן
כרבה של קהילת "שארית ישראל" .הוא נישא בשנית ,לבריינדל ,בתו של רבי יוסף פנט ,האדמו"ר מדעש בהונגריה ,ויחדיו הולידו תשעה
ילדים.
בפרקי ההגות שלו כתב הרב מייזליש שבאושוויץ הייתה תקופה של הסתר פנים ,אך הוא אינו מהרהר אחר מידותיו של הקב"ה ומקבל
את הדין .לדעתו חייב היה היהודי גם באותן השעות הקשות:
להאמין שהכל הוא בהשגחתו ...ואף שאין לנו שום השגה בגודל הסתרת הפנים ואין אנו יודעים ומבינים כלל מה זה ועל מה זה.
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הרב יהודה (קליין) עמיטל הנער הבודד שהיה לאביהם של תלמידים רבים
(תרפ"ד–תש"ע)2010–1924 ,
הרב יהודה קליין (לימים  -עמיטל) נולד בעיר גרוסוורדיין שברומניה .אביו היה מנהל החשבונות של הקהילה היהודית בעיר ,ואמו ניהלה
בית תמחוי שפעל בעיקר בימות החורף .בנערותו למד בישיבה בעיר הולדתו.
בשנת  1940סופח אזור טרנסילבניה הצפונית בחזרה להונגריה .לאחר השתלטות הנאצים על הונגריה ,בשנת  ,1944נלקח יהודה קליין
למחנה עבודה. "כשנפרדתי מהורי ,אבי אמר לי' :אני בטוח שאתה תגיע לארץ ישראל' " .הרב עמיטל שהה במחנה כשמונה חודשים,
ממנו שוחרר ביום שמחת תורה תש"ה (אוקטובר  .)1944הוא חזר לעירו ומצא כי הוריו ,אחיו ואחותו נרצחו בשואה.
הניצול הצעיר נסע לבוקרשט ומשם העפיל לארץ ישראל ,אליה הגיע בחנוכה תש"ה (דצמבר  .)1944לאחר שהות קצרה במחנה המעצר
בעתלית בא לירושלים.
ברגע שהשתחררתי אמרתי לחבריי שאני רוצה לעלות לארץ ישראל .אמרו לי' :לאן אתה נוסע?' .הסתכלו עליי כעל משוגע .לא ידענו
מה קורה בעולם ,לא היה לנו לא רדיו ולא עיתונות ...הגעתי לארץ בסוף שנת  ,1944בנר שני של חנוכה .זה יום שבו כל המשפחה
שלי מתאספת .אין אצלנו ימי הולדת אלא יום העלייה לארץ.
בירושלים החל ללמוד בישיבת חברון ושמע שיחות מפי הרב יעקב משה חרל"פ ,תלמיד הראי"ה קוק .תקופה קצרה שירת בהגנה ,ואחר
כך עבר ללמוד בישיבת קלצק ששהתה אז בפרדס חנה .שם התחתן עם מרים ,בתו של הרב צבי יהודה מלצר ,ונכדתו של הרב איסר
זלמן מלצר .בהמשך הוסמך לרבנות.
יום אחרי הכרזת המדינה ,בה' באייר תש"ח ( ,)1948התגייס לצה"ל והשתתף במלחמת העצמאות במסגרת חטיבה  ,7בקרבות בלטרון
ובגליל המערבי .את חוויותיו כחייל במלחמה סיכם במאמר בשם "לדרכו של החייל הדתי במלחמת הקוממיות" .לאחר המלחמה
התמנה לתפקידים חינוכיים ותורניים שונים ,ובעת כהונתו כר"מ בישיבת הדרום הגה את רעיון "ישיבות ההסדר" ,והשתתף בהקמתן.
לאחר מלחמת ששת הימים ביקשו ממנו הוגי רעיון ישיבת ההסדר והישיבה הגבוהה בהר עציון שבגוש עציון ,ובהם משה מושקוביץ,
יואל בן נון וחנן פורת ,לעמוד בראש הישיבה .לדבריו,
לקחתי על עצמי להיות ראש ישיבה משום שידעתי שאני צריך למלא את מקומם של חברים שלא ניצלו .זה נתן לי כוח לעשות
משהו .העובדה הזאת שאני בין הבודדים שנשארו ,זה נתן לי כוח .אחרת לא הייתי מקבל על עצמי תפקיד כזה .אני לא בא מבית
רבנים ומנהיגים.
בראשותו התרחבה הישיבה והקימה מוסדות נלווים.
הרב עמיטל היה מעורב תקופה קצרה גם בחיים הפוליטיים ,מילא תפקידים ציבוריים נוספים ,ובמקביל היה איש הגות המסור לעבודתו
החינוכית כראש ישיבת ההסדר "הר עציון".
לאחר מלחמת יום הכיפורים פרסם ספר בשם "המעלות ממעמקים" ,ובו שיחות שהעביר בזמן המלחמה ולאחריה אשר עסקו
בהתמודדות עם משבר האמונה שהביאה עמה המלחמה.
כאמור ,יום שחרורו של הרב עמיטל בהונגריה על ידי הצבא האדום ,באוקטובר  ,1944היה יום שמחת תורה .על כך הוא אמר:
אצלי כל חג זה בעיה .בשמחת תורה ,לדוגמה ,דיברתי בישיבה על השואה ,לא יכולתי לעבור שמחת תורה בלי השואה .לשואה יש
השלכות על כל החיים שלנו .כל מה שיש בארץ זה קשור לשואה ,הכל מושפע מהשואה באופן בלתי מודע .זה משחק תפקיד גדול
בחיים שלנו בארץ – כל פחד הקיום ,ההישרדות.
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הרב יונה עמנואל מברגן בלזן לירושלים
(תרפ"ו – תשס"ב)2002 - 1925 ,
יונה עמנואל נולד בהמבורג שבגרמניה .כשעלו הנאצים לשלטון בשנת  1933ברחה משפחת עמנואל מגרמניה להולנד עם ששת ילדיה,
וביניהם יונה בן ה .8-שנותיהם הראשונות בהולנד היו יפות ,שם אף נולדו ליונה שני אחים נוספים .אך בשנת  1940כבשו הגרמנים גם את
הולנד .כשהחלו הגרמנים בביצוע מדיניות "הפתרון הסופי" בהולנד ,ירדה כל המשפחה למחבוא  -ההורים ושמונת הילדים .ההורים ושני
ילדים התחבאו בחדר נסתר בביתה של משפחה חסידת אומות העולם ,חמישה ילדים וביניהם יונה הסתתרו בעליית גג של בית ספר
הצמוד למשרדי הגסטפו ,והאחות הקטנה בת השנתיים נשלחה לזוג כפרי ,חסידי אומות העולם אך הושבה למשפחה .עקב הלשנה
הוסגרה המשפחה ונלקחה למחנה וסטרבורק שבהולנד ומשם למחנה הריכוז ברגן בלזן.
למרות התנאים הקשים ועבודת הפרך ,שמרה המשפחה במחנות על מצוות התורה במסירות נפש  -מצוות שבין אדם לחברו ,מצוות
שבין אדם למקום ,ותלמוד תורה .את התפילין שלו הצליח יונה לשמור אתו בכל אותן שנים נוראיות ,ולהניחן מדי יום.
בברגן בלזן נספו אביו של יונה ,שלשה מאחיו ואחותו הקטנה ,הי"ד .הם מתו מוות איטי ונורא מעבודה קשה ,קור ,רעב ומחלות.
כשהתקרבו צבאות השחרור לברגן בלזן ,העלו הנאצים את היהודים על רכבת שנסעה מזרחה ,במטרה להספיק להשמידם במזרח.
רכבת זו נקראת בהיסטוריה "הרכבת האבודה" ,כי גם לאחר השחרור לא נודע היכן היא .הם נדחסו לתוך קרונות שהיו מלאים עד אפס
מקום ונסעו במשך שבועיים בתנאים קשים ביותר .שם ,ברכבת ,נספתה גם האם ,וגופתה הורדה מן הרכבת ונותרה בצד המסילה.
הרכבת המשיכה לנסוע ,עד שהרוסים הגיעו ושחררו את נוסעיה שהיו על סף מוות .מאות מנוסעי הרכבת נפחו את נשמתם לאחר
השחרור ,מתזונה שלא התאימה למצבם או ממחלות .יונה עצמו היה חלוש ונותר מוטל ליד הרכבת רעב וחולה .אולם כך בעצם ניצלו
חייו.
הרוסים נטלו את יונה כשהוא נתון בין החיים לבין המוות לטיפול בבית חולים שדה ,ואחר כך הועבר חזרה להולנד לבית חולים ארעי
שהוקם בתוך מנזר ישועי .בצד הטיפול הרפואי הטוב במנזר ,ניסו שם להעבירו על דתו .גם ראש המנזר ניסה לשכנעו שאלקים עזב את
העם היהודי לנצח ,ויונה ,למרות חולשתו הנוראה ,ניהל עמו ויכוחים ונשאר באמונתו האיתנה.
מהמשפחה בת עשר הנפשות נותרו יונה ,שני אחים ואחות אחת .הם אומצו בידי בני הזוג היהודי דוד ופמי ון-אסן ,אשר חיו במסתור
בהולנד במשך כל שנות השואה ,ואספו לביתם ולליבם ,לאחר השואה ,מספר נערים ונערות ניצולי שואה .בני הזוג ון-אסן העניקו
לאותם נערים בית חם ואוהב ותומך ,והשיבום לחיים.
לאחר השואה התברר שבהולנד נמצאים הרבה ילדים יהודים שבשנות השואה הסתתרו במחבוא או חיו אצל משפחות נוצריות או
במנזרים .עבור ילדים אלו יסד יונה ,יחד עם אחיו שמואל ,תנועת נוער יהודית בשם "השלשלת" .הייתה זו תנועת נוער דתית מלאת
חיים שחזקה את ידי בני הנוער שרידי השואה בהליכה בדרך אבות ובארגון עליה לארץ .למרות כל מה שעברו ,היו אלו דווקא שני ניצולי
השואה הצעירים אשר איבדו את מרבית בני משפחתם ,שהצליחו לאזור כוחות ליצירה וחינוך .לא פעם הם נשאלו ,במפורש או במרומז,
מנין היה להם כוח לכך .שמואל ענה פעם לשאלה זו כך:
אולי הזיכרונות מהמעשים הטובים של הורינו ויהודים אחרים עזרו לנו להתגבר על הזיכרונות הטראומטיים .לא מחקנו את הדיסק של
השואה .מתוך ימי הרעה שמרנו את הפרקים והזיכרונות המחזקים ,והם אלו שנתנו לנו המון כוח אחרי השואה להמשיך ולפעול.
בשנת תשי"א עלה יונה לישראל ,נישא לחנה וזכה לשבעה ילדים ,רובם קרויים על שם ההורים והאחים שנספו בשואה .שלא כרבים
מניצולי השואה אשר ניסו להדחיק את שעבר עליהם ,יונה היה מן המעטים שסיפר לילדיו הרבה על השואה .סיפוריו התמקדו בשמירת
מצוות ושמירת צלם אנוש וצלם יהודי גם בשנים הנוראות ההן.
יונה ,שהחמיץ את הלימוד בישיבה בשנות נעוריו עת היה בברגן בלזן ,למד בעצמו תורה והיה לתלמיד חכם בכל קנה מידה .לפרנסתו
עבד כאופטיקאי ,ובכל רגע פנוי למד תורה וכתב מאמרים תורניים ,כשהוא משלב באופן העמוק ביותר חיי תורה עם דרך ארץ .את
שעבר עליו בשואה העלה יונה על הכתב בספר מרטיט לב בשם "יסופר לדור".
יונה נפטר בירושלים כשלידו אשתו ושבעת ילדיו .בן  76היה יונה בפטירתו ,בגימטריה  -עבד ה' .ואכן עבד ה' היה כל חייו ,בימי רעה ובימי
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טובה .עבד ה' העובד את ה' בכל לבבו ונפשו ומאודו .על המצבה של יונה בהר הזיתים נחרטו גם שמות האב ,האם ,שלושת האחים
והאחות הקטנה ,אשר נספו בשואה ולא הגיעו לקבר ישראל.
את אחד ממאמריו האחרונים חתם יונה בהתייחסות לשואה ולשחרור ,ובתפילה עזה לעתיד:
ירושלים עיר הקודש תבנה ותכונן ,תש"ס ,חמישים וארבע שנים לשכבי במנזר הישועים אחרי השואה ,אחרי גלות ארוכה ומרה
בברגן בלזן ,אף נסיעה ברכבת האבודה ,וימי חולי קשים אצל הרוסים.
יסור יסרני י-ה ולמוות לא נתנני,
ובכל זאת שמך לא שכחנו ,נא אל תשכחנו.
לאחר פטירתו של יונה התגלגלה לידי המשפחה במפתיע רשימה שנכתבה על ידי אחד מנוסעי "הרכבת האבודה" ,ולפיה התברר שהאם
אשר נספתה ברכבת האבודה והונחה בצד המסילה  -נקברה .היה זה מידע דרמטי לבני המשפחה אשר חשבו תמיד שהאם נותרה כדומן
על פני האדמה .לאחר מסע חיפוש ארוך ומרתק אחר מקום קבורתה ,יצאו נציגים מבני המשפחה לגרמניה ,אל עיירה קטנה בה נמצא
מקום מנוחתה האחרון של סבתם .הם אמרו קדיש על קברה ,פזרו עליו מאדמת ארץ ישראל ,והציבו לה ,וליהודים נוספים מן הרכבת
האבודה הקבורים עמה ,מצבת זיכרון.
בהספד שנשא בנו של יונה על קברה של הסבתא בגרמניה ,הוא קרא:
לפני מותה ציוותה סבתא את ילדיה :עלו לארץ ישראל! כך הם עשו ,וכיום חיים בישראל מעל מאה מצאצאיה .ועכשיו אנו באים אל
קברך ,סבתא ,כדי לומר לך :אנו חיים בארץ ישראל ,שומרי תורה ומצוות ,ניצחנו את הגרמנים.
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לאה פוירשטין וחדווה כ"ץ לבית שטרן –"תאומות מנגלה"
מאושוויץ למושב בארץ ישראל
התאומות הזהות לאה ז"ל וחדוה לבית שטרן נולדו בפורים תר"ץ ( )1930בהונגריה ,בנות בכורות ולהן אח ואחות צעירים מהן .האב,
שלמה-דב ,היה כורך ספרים .הוא נפטר כשהבנות היו בנות שבע ,והאם פרנסה וגידלה את ילדיה הקטנים.
תקופה קצרה לאחר פלישת הגרמנים להונגריה נשלחו התאומות ,יחד עם שאר יהודי העיר ,לאושוויץ בירקנאו .הנערות היו מפוחדות
מאוד ,ואמן ,בחוסר אונים ,הבטיחה להן שתמיד תישאר אתן .שלושתן יחד נשלחו שמאלה על ידי דוקטור מנגלה ,אך ִאמן ,בדחף
פתאומי ,פנתה למנגלה ואמרה לו" :הנה ,יש לי תאומות ,קח אותן!" .תאומות היו נחוצות למנגלה לצורך ניסוייו השטניים ,והוא העניק
להן את החיים .האם נפרדה מהן בהבטחה כי תשוב לקחתן ,הבטחה שמעולם לא קוימה.
בצריפים של מנגלה חוו לאה וחדווה שיגרה של התעללויות ,השפלות וכאב .היה להן אוצר יחיד :סידור שהועבר אליהן על ידי דודן שהיה
ב"קומנדו קנדה" (יהודים שעסקו במיון המטענים באושוויץ) .תאומים אחרים בצריף הושפעו מתפילותיהן של הבנות ,והסידור שימש
את כולם.
עם התקרבות הצבא האדום יצאו הבנות מערבה ב"צעדת המוות" .באמצע הדרך נכנעה לאה לחולשתה והתיישבה מתוך כוונה לחכות
לירי שיגאל אותה מהחיים ,אך חדווה הקימה אותה וסחבה אותה .שתי הנערות שרדו את הדרך.
בתום המלחמה ,כשהן רק בנות  14וחצי ,נסחפו האחיות בזרם של שיירות הפליטים לעבר הונגריה ,ארץ הולדתן .הן החליטו להצטרף
להכשרת "בני עקיבא" שפעלה בכפר צרד בצפון הונגריה .בהכשרה הן למדו חקלאות ,שימוש בנשק ,קפיצות וזחילות .הקבוצה הבריחה
את הגבול לאוסטריה ,ומשם נסעו למחנה העקורים במרסיי .הן עלו ארצה באנייה "פרובידנס".
כשהגיעו לארץ ,לאחר תקופה קצרה שבה שהו בבית דודן בתל אביב ובהכשרה בפתח תקווה ,עברו עם חברי הגרעין שלהן כמה
ניסיונות התיישבות ,ובשנת תש"י ( )1949זכו לעלות על הקרקע .לשני הגרעינים שהקימו את היישוב" ,צרד" ו"גאולה" ,הצטרפו גם
חיילים שהשתחררו מהצבא לאחר מלחמת השחרור .למושב הצעיר הם קראו בתחילה ניר וגל ,בהמשך שונה השם לניר גלים.
חדוה עבדה במטבח ובמחסן הבגדים ,ולאה אחותה עבדה בגן הילדים .בניר גלים הכירה חדווה את זאב כ"ץ ,ניצול בוכנוולד ,ונישאה
לו .לזוג נולדו ארבעה ילדים .לאה אחותה נישאה ליעקב פוירשטיין שאותו הכירה עוד בצרפת ,ועברה להתגורר אתו במושב תפרח.
אך הריחוק היה קשה לאחיות ,ולאחר תקופה שבה לאה עם בעלה לניר גלים ,שם ילדה את חמשת ילדיה .היא נפטרה בשנת תשס"א
(.)2001
לאה וחדוה נהגו תמיד לומר:
הקב"ה נתן לנו את הכוח להישאר בחיים.
אך הן לא רק נשארו בחיים ,הן נשארו דבקות בדת ,עבדו למען הפרחת היישוב ,שימרו את תחושת השליחות שלהן ,וזכו להקים בארץ
ישראל דור המשך מבורך.
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יוסי פלד ילד המסתור שהיה לאלוף בצה"ל
(נולד בתש"א)1941 ,
שעמה
יוסי פלד נולד בבלגיה בשם יוסף (ג'פקה) מנדלביץ' .בזמן מלחמת העולם השנייה נמסר עם אחיותיו למשפחה נוצרית מאמצתִ ,
שהה עד גיל  .8אביו נספה באושוויץ .לאחר המלחמה חזרה אמו אל המשפחה הנוצרית לקחת אותם ,ובעזרת הבריגדה היהודית הם
עלו לארץ ישראל והתיישבו בקיבוץ נגבה.
פלד התגייס לצה"ל בשנת  1959ושרת במשך  30שנה .הוא טיפס בסולם הדרגות .במלחמת ששת הימים היה מפקד פלוגה בחטיבה
 7באוגדת הפלדה המשוריינת של האלוף ישראל טל ,ובמלחמת ההתשה היה מפקד גדוד שריון בתעלת סואץ .במלחמת יום הכיפורים
היה מפקד חטיבת שריון במילואים .במהלך הלחימה נעה החטיבה על זחל"מים מירושלים ועד לרמת הגולן ,שם השתתפה בקרבות
קשים בדרום הרמה ובמרכזה .פלד עלה במסלול הפיקוד עד אשר מונה לאלוף פיקוד הצפון (  )1991 – 1986בתקופה של מלחמה
מתמדת מול כוחות החיזבאללה בדרום לבנון.
יוסי פלד נודע ביחסו וברגישותו לחיי חייליו .בין השאר כתב:
כאלוף במילואים ,שלחם במלחמות ישראל בתפקידים פיקודיים ,הכרתי ופיקדתי על עשרות אלפי חיילים בדרגות שונות במלחמות
ובמבצעים שונים ,שפרטיהם עדיין חסויים .במהלך השנים מספר חיילים איבדו את חייהם .נכחתי בכל לוויה וניחמתי את בני
משפחותיהם במהלך השבעה ואחריה .מלבד אחריותי כמפקד זו הייתה חובתי גם כאזרח במדינת ישראל עליו חיילי צה"ל שמרו,
הגנו ולחמו  -כדי שגם אני ,ילדיי ונכדיי נוכל להמשיך ולחיות כאן.
לאחר פרישתו מהצבא שימש במגוון תפקידים בהם :יו"ר תדיראן מוצרי צריכה ,יו"ר המפעלים הפטרוכימיים ,חבר דירקטוריון במספר
חברות ויועץ לממשלות הודו וטורקיה בנושאי לוחמה בטרור ,עמד בראש הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.
בשנת  1996הצטרף למפלגת הליכוד ותמך בבנימין נתניהו לראשות הממשלה ,וב 2009 -כהן מטעמה כחבר כנסת .בהמשך מונה פלד
לתפקיד שר בלי תיק ,כשר המרכז את תחום פעילות ניצולי השואה ,והיה האחראי על הטיפול באנשי צד"ל (צבא דרום לבנון שהורכב
מנוצרים לבנונים אשר לחמו במשותף עם ישראל נגד החיזבאללה .כוחות צד"ל נמלטו לישראל בעקבות נסיגת צה"ל מדרום לבנון)
שנקלטו בארץ.
ב 16-בספטמבר  2012התפטר פלד מהכנסת ,ומאוחר יותר פרש גם מתפקידו בממשלה ,לטובת מינויו ליושב ראש חברת קו צינור
הנפט אילת אשקלון.
פלד היה רגיש למצוקות ניצולי השואה ובתפקידיו השונים סייע להם .בטקס לציון  70שנה לוועידת ונזה (ועידה שנפתחה ב 20-בינואר
,1942בה דנו כל הזרועות של השלטון הנאצי בתיאום אופן הביצוע של 'הפתרון הסופי') שנערך ב"וילה ונזה" ,בה נערכה הוועידה
המקורית ,השתתף השר פלד:
 70שנה מלאו להחלטה כאן ,אבל לא  70ולא  700ויותר שנים ,ישכיחו מאיתנו את הזוועה ...בגלל אותה החלטה נוראית ,שהתקבלה
פה לפני  70שנה ,על הפתרון הסופי של העם היהודי ,לא הכרתי את מרבית משפחתי ...הבית הזה ,שראה ושמע וחווה את אחד
הרגעים הנוראים בהיסטוריה האנושית ,הבית שמים חיים זורמים בנחת בנחל שעל ידו ,שבו נידונו למוות מיליוני יהודים ,מארח היום
את ג'פקה מנדלביץ ,בן שיינע ויענקל מנדלביץ .זה אני ,ג'פקה הקטן ,שראה את השואה במו עיניו וכילד חווה את זוועותיה.
בהתייחסות לגילויי אנטישמיות וניאו נאציים ,קרא השר פלד:
יש להזהיר את העולם החופשי מפני התעלמות ומפני עיוורון למתרחש ,לנוכח גלי האנטישמיות העולים כפורחים .תסתכלו סביב
– כמעט כל יום קמות תנועות אנטישמיות חדשות שלא מסתפקות במה שאבותיהם הרעיוניים עשו ,אלא אומרות שיש להמשיך
במלאכה.
בתום הטקס ,קרא השר פלד קדיש על אביו ,שנספה באושוויץ.
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חנה קאסוטו אשת הרב מפירנצה שנפלה בשיירת הר הצופים
(תרע"א–תש"ח)1948–1911 ,
חנה קאסוטו ,ילידת אנקונה שבאיטליה ,הייתה רעייתו של ד"ר נתן קאסוטו (בנו של הפרופסור למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים,
מ.ד .קאסוטו ז"ל) .בעלה היה רבה הראשי של פירנצה ונודע גם כרופא-עיניים בעל-שם בעיר זו .חוקי-הגזע פגעו קשה בקריירה המדעית
שלו ,אבל לא ערערו את ביטחון הזוג הצעיר ואת תקוותם בעתיד שקט בארץ-האבות .ברוח זו חינכו את ילדיהם באטליה ובאותה רוח
גם הטיף לאנשי קהילתו .כאשר השתלטו הגרמנים על איטליה ,בשנת  ,1943נרתם הרב נתן קאסוטו לפעילות הצלה .חנה הייתה אם
לשלושה ילדים ובראשית תקופה קשה זו ילדה את בתה הרביעית.
היא עזבה את הבית וברחה עם ילדיה למקלט בטוח יותר ,ולא נפגשה אלא לעתים רחוקות עם בעלה אשר עסק באותם הימים בעבודת
מחתרת לשם הצלה :הוא העביר יהודים למסתור במקומות בטוחים יחסית ,וככל שהשיגה ידו היה מגיש עזרה לכל הפונה אליו.
בפגישות אלו עם בעלה הייתה חנה מוסיפה לו עידוד וכוחות ,ולמרות הקושי שבחייה ,אישה בודדה עם שלושת הילדים והתינוקת ,לא
הטרידה אותו בענייניהם הפרטיים.
רבים חייבים לו את חייהם ואת חיי ילדיהם ,אבל גורלו שלו לא שפר .עקב הלשנה נתפס בשלהי שנת  1943והושלך אל מרתפי המשטרה
האיטלקית בפירנצה ,לטיפולם של חוקרי האס-אס הנאציים .נתן לא שרד את השואה.
חנה יצאה מהמסתור ויצרה קשר עם ארגוני המחתרת בתקווה להצילו .הגרמנים תפסו גם אותה ,והיא נשלחה לאושוויץ .באושוויץ
בלטה חנה באמונתה האיתנה ובנכונותה לסייע לחברותיה לגורל ,לעתים מתוך ויתור על המזון שהיה הכרחי לה לא פחות מכפי שהיה
הכרחי להן .כשהשתחררה מצאה כי בעלה כבר לא היה בחיים .גם התינוקת ,שהייתה בת ארבעים יום כשנפרדה ממנה ,לא שרדה.
בערב פסח  1945הצטרפה חנה אל שלושת ילדיה שחולצו מאיטליה והגיעו – חודשים מספר לפניה – לישראל ,לירושלים .הבת שושנה
שחזרה בעיניים נוצצות את הסצנה שבה זכו לקבל את אמם מחדש:
מראה
ּ
זה היה מפגש מרגש מאוד ,התגוררנו אז אצל סבא וסבתא (הפרופסור לתנ"ך מ.ד .קאסוטו) .אחי ,דוד ,לא יכול היה לשאת את
של אמא ,שהשתנתה מאז נפרדו .לי ,שהייתי מתחברת יותר לקולות ופחות למראה ,היה קל הרבה יותר .דניאל הצעיר כלל לא זכר
את דמותה .שנתיים עברו מאז נותקנו ממנה .זה נראה כמו נצח.
בניית הקשר המחודש עם ילדיה ,כמו השיבה לבריאות ,היו תהליך ארוך וכאוב ,אך שוב עמדה לה אישיותה החזקה והיא השיגה את
שתי המטרות .באותה תקופה החלה לעבוד כלבורנטית במכון לפתולוגיה שליד האוניברסיטה העברית בירושלים ,תפקיד שבו זכתה
להערכה מצד אנשי-המדע שאתם עבדה.
חנה זכתה להיות עם ילדיה רק כשלוש שנים .בניסן תש"ח ( )1948עלתה בשיירת הרופאים ועובדי "הדסה" להר-הצופים .הדרך להר-
הצופים עברה בשכונת שייח'-ג'ראח הערבית ,ועם פרוץ המלחמה התאפשרה התנועה להר בשיירות שאובטחו על ידי הצבא הבריטי.
השיירה יצאה לאחר שהבריטים הבטיחו כי הדרך פתוחה ובטוחה ,אך נתקלה במארב ערבי בשכונת שייח'-ג'ראח ומאות ערבים המטירו
עליה אש עזה .חלק מכלי הרכב הצליחו להיחלץ ולחזור ,אך שני אוטובוסים ,אמבולנס ומשוריין ליווי נלכדו במארב .במשך שעות לחמו
אנשי השיירה וניסו למנוע את התקרבות הערבים לכלי הרכב .אש שנורתה מעמדותינו בעיר ובהר-הצופים וכן משוריינים שנשלחו
למקום לא הצליחו לסייע לשיירה .כוחות צבא בריטיים שהיו במקום לא התערבו ולא עשו דבר כדי לסייע ,למרות הפניות אליהם .בשעות
אחר הצהריים הצליחו הערבים להעלות באש שני אוטובוסים על נוסעיהם .רק לפנות ערב התערבו הבריטים וחילצו את הניצולים מכלי
הרכב הלכודים 78 .מנוסעי השיירה נרצחו ,חנה הייתה בין הקרבנות .היא נקברה בבית הקברות סנהדריה שבירושלים.
בתה של חנה ,שרה קאסוטו עברון ,שהייתה בגיל רך כאשר נפרדה מעל אמה ,הדליקה בתשנ"ח ( )1998משואה לזכרה.
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דב שילנסקי הילד ממחנה הריכוז שהיה ליו"ר הכנסת
(תרפ"ד–תש"ע)2010–1924 ,
דב שילנסקי נולד בשאוולי שבליטא .כבר מילדותו היה חבר תנועת בית"ר 2,ולפני שפרצה המלחמה פגש את מנהיג התנועה
הרוויזיוניסטית ,זאב ז'בוטינסקי.
בזמן השואה היה חבר במחתרת בגטו שאוולי; המחתרת אספה נשק אך לא הספיקה או לא יכלה למרוד .עם התקרבות הצבא האדום
נשלחו תושבי הגטו ,ושילנסקי בתוכם ,בהליכה רגלית למחנה הריכוז שטוטהוף .משם נשלחו הגברים לדכאו.
באופן יוצא דופן שרדה כל משפחתו הקרובה של שילנסקי את השואה ,ואף התאחדה מיד בסיומה .כך גם משפחתה של רחל אשתו,
בת עירו ,שאותה הכיר עוד בגן הילדים.
שרדנו כולנו .לא כי היינו חכמים יותר ולא כי היינו טובים יותר .לא יודע למה ,מן השמים .מרגע השחרור חשבתי שאם אני זכיתי שכל
משפחתי שרדה ,חובתי לעשות משהו.
כל חייו הקדיש שילנסקי ,זמן ומאמצים ,להנחלת זכר השואה .במשך השנים הוא העביר שיחות בפני חיילים ,בני נוער ומבוגרים ,ובערוב
ימיו כתב את קורותיו בשואה בספר "חשיכה לאור היום" .לאחר המלחמה היה ממפקדי תנועת האצ"ל 3בגרמניה וברומא .ביוני 1948
4

עלה שילנסקי למדינת ישראל הצעירה ,בעיצומה של מלחמת השחרור ,בספינה "אלטלנה".

למרות הפצע הקשה שהותירה פרשת אלטלנה התגייס שילנסקי מיד אחר כך לצה"ל ,שירת במלחמת העצמאות כקצין קרבי ,והמשיך
בשירות מילואים במהלך מלחמות ישראל.
על שני עקרונות עמד ולחם שילנסקי :הוא אמר "לא!" לכל פשרה עם גרמניה ,שעל אדמתה היה כלוא במחנה דכאו; הוא אמר "לא!"
לכל פשרה על ארץ ישראל.
שילנסקי כיהן בתפקידים שונים – כעורך דין מפורסם ,כחבר הכנסת מטעם הליכוד במשך תקופה ארוכה ,כחבר בוועדות שונות ,כסגן
שר ולבסוף כיו"ר הכנסת (בכנסת ה.)13-
בהיותו יושב ראש הכנסת ,בשנת  ,1989יזם את מפעל ההנצחה "לכל איש יש שם" ,להקראה בכנסת של שמות הנספים בשואה.
פעילות זו המשיכה מאז בכל ימות הזיכרון לשואה ,גם לאחר שעזב שילנסקי את הכנסת.
 46שנים לאחר שקהילתו הושמדה ,בשנת  ,1991חזר שילנסקי לליטא ,כיו"ר הכנסת .הוא ביקש לומר קדיש על אביו שנפטר עוד לפני
המלחמה ,אבל על מקום בית הקברות היה גן ילדים ,ועל מקום קברו המשוער של האב עמדה קרוסלה שבה הסתחררו ילדים ליטאים.
במקום שבו שכן בית כנסת שנשרפו בו  300יהודים חיים הוא מצא גינה .החורשה ,שהייתה מקום נופש ומנוחה בימים שלפני השואה,
לא החזיקה ולו מצבה אחת לזכרם של  5,000היהודים שנרצחו ונקברו בה ב 11-קברי אחים.
שילנסקי הקפיד שלא להפוך את ביקורו בליטא לתיירותי" .אמרתי :אני הולך רק לבתי קברות ולמקומות שיש בהם יהודים" .כשהגיע
שילנסקי לווילנה ,באיחור של  6שעות ,עדיין עמדו היהודים וחיכו לו בקור המקפיא של החורף הליטאי .הוא סיפר בהתרגשות:
הגעתי עם שני דגלים כחול לבן ,והיהודים התנפלו עליי בהיסטריה .חלקם מכרים שלי ,אנשים שגדלתי אתם .אחת צעקה לי מרחוק:
'אם אני לא יכולה לנשק אותך ,אני מנשקת את האוטו שלך' .את לא יכולה להבין מה זה היה בשבילם .יהודים שעברו את השואה
והיו אצל סטלין ,ופתאום בא ראש פרלמנט היהודים ,ומי זה? הילד שילנסקי ,שהם מכירים אותו מילדותו.
תנועת הנוער והצעירים של התנועה הרוויזיוניסטית לפני הקמת המדינה ,ושל תנועת החרות לאחר הקמתה.
2
אצ"ל ,ראשי תיבות :הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל .היה ארגון צבאי מחתרתי ,עברי ,שנוסד בירושלים בשנת  1937בשל הדרישה
3
לפעולה נחרצת נגד התוקפנות הערבית של אותם ימים .מרבית אנשיו היו צעירים מתנועת הנוער הרוויזיוניסטית בית"ר .בהמשך לחמו גם בבריטים
על שהגבילו את העלייה לארץ ישראל ,במיוחד בתקופת השואה ולאחריה.
הספינה נשאה על סיפונה כ 930-עולים ,ציוד צבאי רב וציוד רפואי .הספינה הגיעה לחופי ישראל כחמישה שבועות לאחר קום מדינת
4
ישראל וכשלושה שבועות לאחר שארגון האצ"ל הסכים להתפרק מנשקו ולהשתלב במסגרת צה"ל .בין הנהגת האצ"ל ,בראשות מנחם בגין ,לבין
נציגי ממשלת ישראל ,התגלעו חילוקי דעות קשים שהביאו לאירוע הצורב של הפגזת הספינה על ידי תותח של צה"ל ,בשעה שפרקה את נשקה.
הספינה עלתה באש ,ובעימותים בין כוחות צה"ל ולוחמי האצ"ל נהרגו  16לוחמי אצ"ל ושלושה חיילי צה"ל ,ונפצעו עשרות.
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בשנת  1995הגיע לארץ נשיא ליטא אלגירדאס ברזאוסקאס ,ושילנסקי נשא נאום עבורו במליאת הכנסת:
תגיד לי אדוני הנשיא ,למה החברים שלי הוציאו אותי למוות? הם היו חברים שלי .יחד עשינו מעשי קונדס ,יחד שיחקנו כדורגל ...ראש
חבורת המרצחים שהיה אתי ממש בקשרים קרובים ,וראה שאני מובל למוות ,התחיל לצחוק בקול פרוע ולרקוד ברחוב למה?
שילנסקי הוסיף ושאל על חוסר האנושיות של העם הליטאי ,שלא זרק לשילנסקי וחבריו ולו תפוח אדמה רקוב אחד במקום לזרוק אותו
לפח הזבל ,מה שהיה יכול להיחשב על ידם כאוצר .עיניו של ברזאוסקאס זלגו דמעות .במעמד זה הוא ביקש סליחה מן העם היהודי,
מעמד שרבים קיבלו אותו בספקנות.
עבור שילנסקי ,הנחלת זכר השואה הייתה משימה בדרגת חשיבות עליונה ,וליוותה אותו מסיום המלחמה ועד מותו .בשנת 2009
העניקה לו הכנסת אות הוקרה על פועלו בתחום זה.
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מקורות לקובץ הביוגרפיות
ויקיפדיה – לפי שמות האישים.
עטרה אברמסון:
http://www.izkor.gov.il/HalalKorot.aspx?id=90032
הרב סיני אדלר:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4513926,00.html
http://eretzhemdah.org/content.asp?lang=he&pageid=414
אביגדור בן גל:
http://www.israelhayom.co.il/article/112979
https://www.youtube.com/watch?v=z3cz041v8V4
הרב חיים דרוקמן:
http://www.yeshiva.org.il/midrash/video/5213
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PrasIsrael/MekableyPrasTashab/AravChaimDrukman/
CV.htm
אברהם הרשקו:
קורות חייו וקטעי וידאו בהשתתפותו של אברהם הרשקו בתוך תערוכת "בחרנו בחיים :תרומתם של ניצולי השואה למדינת ישראל",
באתר יד ושם
כרטיס אישי ,תקציר קורות חיים ורשימת פרסומים ,האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
אוטוביוגרפיה של אברהם הרשקו באתר קרן נובל
מאיר וייסקופף:
עדות ,מכללה ירושלים ,סרט העדות "לאבותינו ולנו".
נפתלי לביא:
https://www.youtube.com/watch?v=6JxFgWCBhwU
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/288706
ספרו ,עם כלביא.
הרב צבי הירש מייזליש:
פנינה מייזליש ,הרב צבי הירש מייזליש וספרו "מקדשי השם" ,דף שבועי מספר  ,162אוניברסיטת בר-אילן
אסתר פרבשטין ,קידוש השם בצריפי הנערים ,מקור ראשון ,מוסף "שבת" ,גיליון  5 ,752בינואר 2011
הרב יהודה עמיטל:
http://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/survivors/amital.asp?WT.mc_id=wiki
http://www.yadvashem.org/yv/he/education/interviews/amital.asp
הרב יונה עמנואל:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/236/937.html
www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sde_chem/bergan.ht
ספרו :יסופר לדור.
לאה פויירשטין וחדוה כ"ץ:
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/hagigey/nashim-2.htm
חנה קאסוטו:
/http://www.yadvashem.org/yv/he/remembrance/torchlighters.asp#!prettyPhoto/0
http://www.izkor.mod.gov.il/HalalKorot.aspx?id=77024
דב שילנסקי:
עפרה לקס,פטריוט ללא תנאי ,באתר בשבע – ערוץ  9 ,7בנובמבר 2006
רוני סופר ,נפטר יו"ר הכנסת לשעבר ,דב שילנסקי ,באתר ynet 9 ,בדצמבר 2010
יעקב אחימאיר ,איש אמת כל ימי חייו ,ישראל היום 10 ,בדצמבר 2010
דב שילנסקי בתערוכת האינטרנט "בחרנו בחיים" באתר יד ושם
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חלק ב :מן היישוב לניצולי השואה

> זרח ורפהטיג ופדיון הילדים
> מסע ההצלה של הרב הרצוג
> הבריגדה ( +מצגת על הבריגדה באתר)
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זרח ורפהטיג ,ממנהיגי המזרחי בפולין ,יצא מפולין דרך וילנה עם פרוץ המלחמה
ויזם פעולת הצלה רחבת היקף דרך וילנה-שנחיי.
לאחר המלחמה שב לפולין ועסק בפדיון ילדים והשבתם לחיק עמם.
את פעילותו רשם בספרו "פליט ושריד בימי השואה".
קובץ זה הוא חלק מהפרק העוסק בפדיון הילדים.
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פדיון ילדים
מאת זרח ורפהטיג
הפשע החמור ביותר והנוראות שבזוועות נעשו לילד היהודי בארצות אירופה שבכיבוש הגרמני-נאצי .יותר ממיליון ילדים עד לגיל חמש-
עשרה נרצחו בשיטתיות מדויקת בידי הקלגסים הנאצים ,לעיני העם הגרמני לעיניה של האוכלוסייה המקומית ,והרבה פעמים בשיתוף
פעולה אתה .הרוצח רצח – ותושבי הסביבה נהנו למראה ,ותכופות לכדו ילדים נמלטים ומסרום לידי הרוצח .למעלה ממיליון ילדים
תמימים ,שלא טעמו טעם חטא ,הושמדו באכזריות מחושבת ומתוכננת ,מפני שהם נושאים בחובם את מורשת "הגזע" היהודי .
לפי דבריו של הימלר ,בנאום שנשא בפוזן ביום  6באוטובר " :1943לאחר שהוחלט להשמיד את כל הגברים היהודים ,בהכרח הוא כי יש
להרוג ולאבד גם את כל הנשים והילדים ,לא להשאיר נפש חיה שתוכל אי-פעם לשאוף נקם מהגרמנים".
לשואה הגדולה היתה תופעת לוואי ,והיא סכנת אובדנה של שארית הפליטה של הילד היהודי של אלפים ואולי רבבות ילדים ששרדו
מהשואה -על-ידי טמיעה בין הגויים .כיליון רוחני של שרידי הכיליון הפיסי.
הקדשתי לטראגדיה של הילד היהודי באירופה הנאצית פרק בספרי "עקורים".
אומרים ,כי טראגדיה של המונים אין בה כדי להסעיר רוחות ולהביא הלם כפי שעושה זאת טראגדיה של יחיד ,של יחידים .האדם רואה
את זולתו ,חש את סבלו ,נפחד מאסונו .האסון של המונים מטשטש את סבלו של היחיד – "צרת רבים – חצי נחמה" – חושי הרואים,
השומעים ,נעשים קהים .המוני-עם רואים את השואה באספקלריית אסונו של היחיד .יש לספר את סיפורו של יחיד ,וסיפור כזה הוא
הנוגע ללב .תצלומו של ילד יהודי תמים עם הפיאות המסתלסלות והעינים החולמניות ,המפוחדות ,כשהוא מוקף בקלגסים נאצים
מחומשים מכף רגלם ועד קדקד ראשם" ,גדוד" שלם של חיילים מתעלל בילד קטן בודד – נעשה לסמל השואה של מיליון ילדים יהודים
קטנים כמוהו.
כשהייתי בפולין ,נזדמנתי לוועדה ההיסטורית היהודית בקאטוביץ וראיתי שם חבילת תצלומים של ארבעת אלפים צעירים יהודים
בגילים  ,20-15שגורשו במשלוח אחד מבנדין למחנה-השמדה בהסוואת-הונאה של משלוח למחנה-עבודה .על כל תצלום רשומים
בצדו השני – בדיוק גרמני מובהק – הפרטים האישיים של אותו צעיר.
לא יכולתי לקבל לרשותי את חבילת התצלומים .חל איסור על הוצאת חומר היסטורי מגבולות פולין .קיבלתי תצלום אחד מה.4,000-
מצדו השני של התצלום רשום (תרגום מגרמנית) :לוסטיג דוד ישראל ,נולד ב ,25.6.1920תושב בנדין ...פועל טקסטיל".
כל אימת שרוחי נישאת לשמועות על ה"דפורטאציות" ,גירושים של המוני יהודים למחנות ההשמדה ,אני מוציא מהאוסף שלי את
תצלומו של הבחור לוסטיג ומסתכל בו ארוכות ,ולעיני רוחי ניצבים כל ארבעת אלפי צעירי בנדין ,ורבבות ומאות אלפים יהודים בדרכם
למחנות-השמדה ,מובלים בידי רוצחי אדם ,רמאים ,פחדנים ,בהונאה של הולכתם למחנות עבודה.
לפני זמן-מה פורסם ,כי עולה מפולין הביא ל"יד ושם" את חבילת ארבעת אלפי התצלומים של הצעירים המגורשים מבנדין להשמדה.
חסר בחבילה זו רק תצלום אחד ,זה שנמצא אצלי .אמסור את התצלום ל"יד ושם" להשלים את החסר ,וייאסף הבחור היהודי שבתצלום
אל עמיו.
מיום עומדי על תהום השואה לילד היהודי ועל הסכנה החמורה לעתידו של העם היהודי שבשואה זו ,לא חדלתי מלחשוב ,וכפי מיטב
כוחותי הדלים להטיף לשרידי היהודים באירופה הנאצית וליהודים בעולם כולו ,לפעול להצלתה של שארית הפליטה של הילד היהודי.
זכורני ,בראש השנה ,שנת תש"ו ,התפללתי בבית-הכנסת שביער בולון בפאריס  .במנחה נתבקשתי לדרוש .עליתי על הבמה ופתחתי
את דרשתי בהסבר על כך ,שקריאת התורה שבראש השנה ("וד' פקד את שרה") היא בעניין קיום המצווה של פרו ורבו ,בניינה של
המשפחה בישראל ,חיזוק קיומו של העם וסיכול מחשבתה הזדונית של גרמניה הנאצית .הסתכלתי בציבור המתפללים ,כמניין-וחצי
יהודים ,באים בימים ,יוצאי מחנות ,שבורים ורצוצים ,ולמעלה בעזרת הנשים כמה נשים בלות ,ניצולות רדיפות וייסורים ,והבריקה במוחי
מחשבה והטיחה בפני :לאלה אתה מדבר? מהם אתה דורש? התחיינה העצמות היבשות האלו? האם שרידי אש ,חרוכי-אש ,יהא בכוחם
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להצית ,להעלות אש יצירה ובנייה?
נשבר קולי בגרוני ,הפסקתי באמצע המשפט וירדתי מהבמה .הגבאי רוטנברג ,יושב-ראש "המזרחי" בפאריס לחש לשכנו" :הנואם
התרגש ,כמעט התעלף".
בהולאנד שרדו  2,729ילדים יהודים ,מהם ( 2,207שהם  81אחוזים) יתומים משני ההורים;  6.5( 179אחוזים) יתומים מהורה אחד.
קרובי המשפחה והקהילה היהודית עשו מאמצים נמרצים ביותר להוציא את הילדים ,להחזירם לחיק משפחותיהם ,להעלותם לארץ-
ישראל ,לשכנם בבתי-ילדים בהולאנד .ביאנואר  1947שהיתי בהולאנד כשבוע ימים .מצאתי חמישה בתי-יתומים יהודיים ,מהם שלושה
מייסודו ובפיקוחו של "המזרחי" בהולאנד .ביקרתי בהם והתרשמתי לטובה מהחינוך שניתן לילדים ,חרף כל המאמצים נשארו כשש-
מאות במשפחות הנוצריות וקשה מאוד היה להוציאם .פגשתי את אחד החברים ,איש קיבוץ ותיק ,כשהיה יושב על פתח בית-המשפט.
ניהל בעקשנות רבה משפט על הוצאת בת אחיו שנספה בשואה .המשפחה הנוצרית סירבה ,טענה לאימוצה של הילדה .הדוד הפסיד
במשפט ,ערער ,הפסיד בערעור ,המשיך בהתדיינות ,כשנה עשה בהולאנד ,נלחם בכל כוחו על שריד של משפחה גדולה שנספתה
בשואה .רצה להשאיר ולקיים זכר ושארית למשפחה יהודית מפוארת .לא הצליח ,ועיניו רואות זרע אחיו נטמע בין הגויים – וכלות.
ממשלת הולאנד נכנסה בעובי הקורה של הבעיה ,ולפי חוק מיום  13באוגוסט  1945מינתה "ועד ליתומי מלחמה" .כל המחזיק ביתום
מלחמה חויב לרשום אותו בוועד זה ,שהוסמך להחליט ,באישורו של משרד המשפטים ,בדבר האפוטרופוסות על יתום מלחמה .הנהלת
עליית הנוער בארץ-ישראל ביקשה להעלות את היתומים-היהודים לארץ-ישראל ודרשה למסור לה את האפוטרופוסות עליהם" .הוועד
ליתומי המלחמה" שלח לארץ-ישראל משלחת של שלוש נשים לברר את המצב .המשלחת החליטה בשלילה ; המצב המדיני-ביטחוני
בארץ-ישראל אין בו כדי להבטיח ליתומי המלחמה חיי שלווה הנחוצים להם .טובת הילד קודמת .הילדים נשארו בהולאנד ,אבדו לעם
היהודי .מאמצים נואשים להחזירם ליהדות נעשו אחרי שנים ,ועל זה להלן .לפי דו"ח של המכון לבעיות היהודים שעל-יד הקונגרס
היהודי העולמי ,מתוך  1,056יתומי מלחמה יהודים בהולאנד ,נשארו  171( 358בנים187 ,בנות) בידי משפחות נוצריות או בבתי-יתומים
נוצריים ,היתר הוחזרו ליהדות.
בבלגיה,רוב הילדים היהודים השרידים הוצאו מהבתים הנוצריים וממוסדות הכנסייה .היהודים ניצולי השואה עשו עבודה רבה .להישגים
חינוכיים חשובים הגיע בית-היתומים שהקים "המזרחי" במארקן בינואר  1946עדיין היו  435ילדים יהודים במשפחות נוצריות .עד סוף
אותה שנה נשארו רק  82בידי הנוצרים ,השאר נפדו.
בצרפת ובפולין היתה בעיה מיוחדת וקשה ביותר והיא :הוצאתם של ילדים ממנזרים ומכנסיות ומבתי-יתומים נוצריים .בארצות קאתוליות
קיימים הרבה מנזרים ,ובתי-יתומים מוחזקים על-ידיהם .בימי השואה ,כשכלו כל הקיצין ,היו הורים יהודים מחפשים לילדיהם מקלט
במנזר או בבית-יתומים קאתולי .המנזרים ,יש שהיו מסכימים לתת מקלט לילדה יהודית .לא היו נוטים לקבל בנים ,חששו שחבריהם
הילדים יכירו מהר כי יהודים הם ,ידברו על כך והדבר יוודע לתושבי הסביבה ועל-ידיהם לשלטונות .לא רצו להסתכן .מכאן שהרוב
המכריע ,בעיקר בפולין ,של ניצולי השואה במנזרים ובבתי-יתומים הקאתוליים הן בנות.
המניע המכריע להסתרת ילדים במנזרים היה תכליתי-מיסיונרי :עשיית נפשות לנצרות .אחד העוסקים בפדיון ילדים יהודים ממנזרים,
שהיה יוצא ובא להרבה מנזרים ומוסדות קאתוליים ,קבע" :המנזרים לא הצילו את הילד בתור ילד :אצלם היתה חשובה המצווה שהם
מצילים אותו למען הנצרות" .לא רבים הם בכלל ונדירים ביותר הם בפולין מקרים של מתן מקלט במנזר ליהודי מבוגר.
שמואל וינטער ,עסקן ציבורי בגיטו וארשה ,שנספה כנראה בשנת  ,1943כותב במרירות רבה ביומנו (שדפים ממנו נתגלו בחורבות הבית
שבווארשה) ,כי יעץ לרב מייזלס לפנות לארכיבישוף הקאתולי בווארשה בבקשה לתת מחסה-הצלה לכמה רבנים .התשובה שנתקבלה
על דעת הסמכות הגבוהה שבכנסייה הקאתולית היתה ,שהיתה מוכנה אולי להציל מי מהרבנים ,אולם בתנאי שישתמד.
הוצאת ילדים יהודים ממנזרים עם גמר המלחמה נתקלה בהתנגדותם הנמרצת של ראשי המנזרים .הם העלימו את דבר ומקום הימצאם
של הילדים .בהרבה מקרים כבר הטבילו את הילדים לנצרות ,ועובדה זו שימשה להם אמתלה לעיכובם של הילדים כדי שיתחנכו
באווירת דתם הנוצרית.
הרב הראשי לישראל ,הריא"ה הרצוג זצ"ל ,הלך אל האפיפיור פיוס ה 12-ביום  10בפברואר  ,1946העביר על-ידו תודה לכנסייה
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הקאתולית על תרומתה להצלתם של כמה אלפי ילדים יהודים בימי השואה וביקש ממנו הוראה או רמז ,כי על הכנסיה להחזיר את
הניצולים לידי משפחותיהם ,לחיק עמם ואמונתם" .כל ילד בשבילנו – עולם מלא .איבדנו כמיליון וחצי ילדים בשואה ,ויהיה זה המשך
הפשע אם הכנסייה הנוצרית תגזול מאתנו את הילדים ששרדו בחיים" .לא הצליח .הכנסייה שתקה.
בצרפת נידונו הפעולות לפדיון ילדים יהודים ניצולי השואה מידי הגויים לכישלון חרוץ .המשפחות הנוצריות ,מעוטות ילדים משלהן,
העדיפו להחזיק בילדים היהודים ולחנכם כנוצרים .המוסדות הכנסייתיים עשו כל שבידם להוסיף ולהחזיק בילדים הניצולים .העלימו
אותם ,שינו את שמותיהם ,הטבילום לנצרות ,נלחמו על כל נשמה יהודית .ידועה פרשת האחים היהודים פינאלי ,שהוחבאו על-ידי נזירות
וכמרים בצרפת ובספרד כדי להסתירם מקרובי משפחתם .רק אחרי מאבק קשה שהתנהל על-ידי קרובי משפחה ,ועסקנים שונים ,עלו
סוף סוף לישראל בשנת .1953
מספר הילדים היהודים בפולין שניצולו על-ידי העברתם למשפחות נוצריות או למנזרים נאמד בחמשת אלפים .אף לא אחוז אחד

הבריגדה היהודית
ושארית הפליטה

ממספר הילדים היהודים שהיו בפולין לפני השואה ; מספר ניצולים קטן מזה ,שבכל ארץ אחרת ,אולי פרט לליטא וללאטביה .מספר
הילדים שנמסרו להצלה לידים נוצריות היה גדול הרבה יותר ,אבל רובם נלכדו ,נמסרו לידי הכובש ונספו.
פדיון ילדים בפולין נעשה בעיקר על-ידי )1 :הקואורדינציה הציונית )2 .ועד הקהילות הדתיות ו"המזרחי" ו"הפועל המזרחי" – מפעל
שבראשו עמד ישעיהו דרוקר ,מהרבנות הצבאית ,חבר מרכז "המזרחי"; המפעל ידוע כ"מפעל דרוקר" .הוועד המרכזי של יהודי פולין לא
עסק בפדיון ילדים ואף לא ראה פעולות אלו בעין יפה .אולם הוועד המרכזי (שהיה מורכב ברובו מיהודים קומוניסטים) ריכז את מספר
הילדים הגדול מבין הניצולים .היו הרבה משפחות נוצריות ,שמרצונן הטוב הביאו את הילדים הניצולים אל הוועד היהודי ,שיטפל בהם
עד שיימצאו ההורים או קרובי משפחה .היו גם משפחות של רפאטריאנטים (שבים למולדתם) מברית-המועצות שמסרו את ילדיהם
למוסדות הילדים של הוועד המרכזי ,והיו גם ילדים יתומים שחזרו מברית-המועצות.
את המספר הכוללל של ילדים יהודים שנגאלו בפולין ממשפחות נוצריות וממנזרים יש להעריך ב ,2,500-מזה כאלף על-ידי החוגים
הדתיים ,כאלף על-ידי הוועד היהודי המרכזי והוועדים המקומיים ,וכחמש מאות על-ידי הקואורדינציה הציונית.
כמה עשרות ילדים נגאלו על-ידי גברת לדרמן מ"אגודת ישראל" שפעלה באופן עצמאי ,ובעזרתה המיוחדת של נציגת ועד ההצלה של
אגודת הרבנים מארצות-הברית באירופה ,הגברת רחל שטרנבוך בשווייץ .לאמיתו של דבר ,הדתיים הצליחו יותר בפדיון ילדים מפני
שהוכיחו יותר מסירות-נפש במשימה זו.
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הבריגדה היהודית ושארית הפליטה
למשתתפי החידון – שני הסעיפים הראשונים מהווים רקע לנושא ומומלץ לקרוא אותם ,אולם השאלות
לחידון תישאלנה מהסעיף השלישי – הקמת הבריגדה .ובמצגת – משיקופית מס' .10
הרקע להתגייסות יהודים לצבא הבריטי
שנת  1939הביאה עמה שני אירועים משמעותיים לעם היהודי :במאי יצא הספר הלבן השלישי שהגביל באופן משמעותי את אפשרות
העלייה לארץ וההתיישבות בה ,ובספטמבר פרצה מלחמת העולם השנייה.
שני אירועים אלו העמידו את היישוב היהודי בארץ בפני דילמה מורכבת :מצד אחד העמיד הספר הלבן את בריטניה בעמדה עוינת כלפי
העם היהודי; מצד שני הייתה בריטניה נתונה במלחמה נגד גרמניה הנאצית ,והיוותה מגן על יהודי העולם מפני אויב גרוע בהרבה.
בן גוריון הציע פתרון לדילמה המובע במשפט הבא" :עלינו לעזור לאנגלים במלחמתם כאילו לא היה 'הספר הלבן' ,ועלינו לעמוד נגד
'הספר הלבן' כאילו לא הייתה מלחמה" .כלומר ,עמדת ההגנה הייתה להמשיך להילחם נגד הספר הלבן באמצעות המשך העלייה
הבלתי חוקית – ההעפלה – והמשך ייסודם של יישובים חדשים ,אך לא לפגוע בצבא האנגלי אלא להפך ,לסייע לו במידת האפשר
במאבקו בגרמניה הנאצית .במסגרת זו עודדה ה"הגנה" התגייסות של צעירים לצבא הבריטי .בשקופית מס'  3תוכלו לראות כרזה
הקוראת לצעירי הארץ להתגייס.

ההתנדבות לצבא הבריטי עד להקמת הבריגדה
ההסתדרות שאפה ליצור בתוך הצבא הבריטי קבוצות יהודיות לוחמות .עד הקמת הבריגדה התגשמה שאיפה זו חלקית ובאטיות.
מקובל לחלק את תקופת ההתגייסות הקודמת לפני הבריגדה לארבע תקופות עיקריות ,לפי מספרי המתגייסים ושלבי יישומה של
מטרה זו.
קראו בתשומת לב את שקופיות מס'  8–4המסכמות את שלבי הגיוס .שימו לב לכך כי בין השנים  1943–1941הלכה המלחמה והתקרבה
לגבולות הארץ ,ובהתאם לכך עלתה רמת העניין והדיון סביב הגיוס מחד גיסא ,והרתיעה מהוצאת כוח צבאי מהארץ מאידך גיסא .קראו
גם את המידע על ה"ארינפורה" שבשקופית מס'  .9צעירים אלו ,שבחרו ב"גיוס עם מדים" ,נהרגו לשווא.

הקמת הבריגדה
ב 20-בספטמבר  1944הוכרז על הקמתה של חטיבה עברית לוחמת בתוך הצבא הבריטי .הרקע לכך היה הצטברות המידע על הזוועות
שהנאצים מחוללים ביהודי אירופה ,כפי שניסח זאת צ'רצ'יל בנאומו בפרלמנט הבריטי שבוע מאוחר יותר" :הממשלה החליטה למלא
את בקשת הסוכנות היהודית לארץ-ישראל ולהקים בריגדה יהודית עצמאית שתשתתף באופן פעיל בקרבות .ישנו מספר רב של יהודים
המשרתים בתוך צבאנו ובצבא האמריקאי בכל השירותים השונים ,אבל נראה לי כדבר נכון באמת ,שיחידה מיוחדת של אותו עם שסבל
עינויים שאין לתארם מידי הנאצים תהיה מיוצגת כחטיבה נפרדת".
שמה הרשמי של הבריגדה היה " – Jewish Brigade Groupקבוצת הבריגדה היהודית" .בעברית היה השם הרשמי "חי"ל – חטיבה
יהודית לוחמת" ,אך בפי העם כונתה "הבריגדה היהודית" ,או בפשטות "הבריגדה".
חלק מחיילי הבריגדה היו מתנדבים חדשים ,ואחרים עברו אליה מפלוגות קיימות .רובם של החיילים היו בני ארץ ישראל ,אך היו
מעט יהודים אנגליים שהעדיפו להצטרף אליה ,כמו סרן אדי רוטשילד ,בן לענף הלונדוני של משפחת הבנקאים .בסך הכול מנתה
הבריגדה כ 5,000-חיילים ,מתוך  30,000–26,000חיילים עבריים בצבא הבריטי .הבריגדה הורכבה מחמישה גדודים עיקריים :שלושה
גדודי רגלים ,גדוד תותחנים וגדוד הנדסה .את הפיקוד על הבריגדה קיבל בריגדיר (תת אלוף) לוי בנימין( .זו אינה טעות – שמו הפרטי
של הבריגדיר היה לוי ,ושם משפחתו בנימין ).הבריגדיר היה יליד קנדה – שהייתה אז מושבה בריטית – ושירת בצבא מאז  .1919בחירתו
הייתה מחווה של השלטון הבריטי כלפי היישוב היהודי והמתגייסים החדשים .אף שלא היה דתי ,היה הבריגדיר בעל מודעות יהודית
גבוהה וכבוד למצוות הדת .תחת פיקודו שררה בגדוד אווירה עברית – הסמל היה מגן דוד והשפה עברית – ויהודית :נשמרו כללי כשרות
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בסיסיים והוסכם כי יום המנוחה של חיילי הבריגדה יהיה שבת .קראו בשקופית מס'  10את עדותו של הרב קספר ,רבה הראשי של
הבריגדה ,המתארת אווירה זו.
עם זאת ,חייהם של הדתיים מבין חיילי הבריגדה ,כמו בשאר חלקי הצבא הבריטי ,לא היו קלים .היו קשיים רבים בנושאי הכשרות,
השבת והתפילות .אך החיילים הדתיים ראו את המלחמה כ"מלחמת מצווה" כנגד "עמלק" הנאצי ,דבר שתרם למוטיבציה גבוהה.

השתתפות הבריגדה במלחמה
המתנדבים הראשונים הגיעו לאלכסנדריה שבמצרים ,שם הייתה ההתארגנות הראשונה ושם פגש אותם הבריגדיר בנימין .בנובמבר
 1944עברה הבריגדה לאיטליה ,לאחר שחלקה הדרומי נכבש בידי בעלות הברית .שם שהו במחנה אימונים .לאחר שלושה חודשים וחצי
הגיעו לחזית הקרב עצמה – למלחמה נגד הגרמנים .לראשונה נלחמו בנאצים חיילים עבריים ,דוברי עברית ותחת דגל עברי .הם לחמו
בחזית צפון איטליה ,לכיבושו מחדש של חבל הארץ שנכבש על ידי הגרמנים ב .1943-הקרב האחרון של הבריגדה היה באפריל ,1945
חודש לפני סיומה של המלחמה .אז הוכרעה גזרת צפון איטליה ואתה הסתיים תפקידה של הבריגדה בלחימה.
קראו בשקופית מס'  12את עדותו של ברוך מאיר הר-כוכב ,מחיילי הבריגדה ,המתאר את ליל הסדר בחזית .לצד הרגשת החיפזון
מורגשת בתיאור אווירת חגיגיות סמלית מסוימת – תחושת אחדות יהודית במרחק קטן מעמדות הנאצים ותחושה של "ערב גאולה".
בשקופיות  15–13מוצגים תצלומים של דפים מתוך הגדה ששימשה את החיילים בסדר פסח זה .שימו לב לשיר המופיע בשקופית 15
שצורף אל ההגדה.

ליל הסדר בבריגדה שנת 1945
"היה זה באביב תש"ה ( ,)1945כחמישה ימים לפני חג הפסח .בשעה ששלושת הגדודים של החטיבה היהודית הלוחמת החליפו את
חיילי הגורקאס מצפון הודו ותפסו במקומם את העמדות בגדה הצפונית של נהר הסניו .חויה בלתי נשכחת היתה ליל הסדר שבחפירות
ליד נהר הסניו ,בשעה שפחות מ 800-מטרים הפרידו ביננו ובין העמדות של החיילים הנאצים .בליל בדיקת חמץ הגיעה לחפירות
המכונית הרגילה בסיוע החשיכה ופרקה מתוכה חבילות מצות ,יין והגדות .המצות היו מאמריקה ,ההגדות מאנגליה (עד היום שמורה
איתי אחת) והיין היה מארץ ישראל .בכל לילה היה רגיל לצאת סיור כדי להתחקות אחרי עמדות הגרמנים .מפקד הפלוגה החליט שבליל
הסדר יאחר הסיור לצאת במחצית השעה כדי לתת לחיילים אפשרות להשתתף בסדר .בצהרים עסקו כל החיילים בהכנת השולחן לליל
הסדר .זה הכין פמוטות מאבנים .זה הביא כרפס ,זה בישל ביצים קשות וזה כיבס סדין בשביל מפה וכו' .עובדה משמחת היא שבליל
הסדר אפף רגש דתי את כל חיילי הפלוגה ,אף כי הרבה מהם לא הוגדרו כדתיים .זה מלמדינו כי הניצוץ היהודי חזק מכל ההרגלים וכל
ההשקפות האחרות" ,והוא סיים" :עדיין לא יכולתי לפתוח ב'הא לחמא' ,מכיוון שהאווירה הייתה כה שונה מאווירת ליל הסדר שהייתי
רגיל בה בבית אבי ז"ל .הסתכלתי בעיניים חוקרות בפניהם של החיילים ולא ראיתי בהם חיילים כי אם בנים לאבות יהודיים הצמאים
לתורה ולדעת .אור קרן מפניו של כל חייל שעה שהתחלנו להגיד 'הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא' ,כאילו ירדה השכינה ושרתה על
פניהם .הזמן לא הספיק לערוך את הסדר ההלכתי .הוא נערך בעיצומה של מתקפת האביב של בנות הברית וערב מיגורו המוחלט של
השלטון הנאצי בגרמניה .אך לחיילים הישראלים שימש ליל הסדר כהכנה ועידוד לקראת פגישה עם אחים במחנות הריכוז ,ואולי זה היה
תוכנו הרוחני האקטואלי של לילה זה".
מתוך ברוך מאיר הר-כוכב ,על ליל הסדר .מוסף שבת ,מקור ראשון ער"פ תשע"א

הבריגדה לאחר סיום המלחמה
סיום המלחמה הציב את הבריטים בפני בעיה .מצד אחד ,הבריגדה סיימה את תפקידה בלוחמה באירופה .מצד שני ,לא היה אפשר
להחזירה לארץ :החזרתה כיחידה צבאית הייתה מעוררת את זעם הערבים ,והחזרת חייליה כיחידים הייתה דוחפת אותם ,כבעלי ניסיון
צבאי ,היישר אל ארגוני המרי שחזרו לפעילות מלאה של התנגדות לבריטים מיד עם סיום המלחמה .משרד המלחמה הבריטי מצא
פתרון :הוא הציב את הבריגדה היהודית כחיל מצב לשמירה על השקט במשולש הגבולות איטליה-אוסטריה-יוגוסלביה .מטה הבריגדה
הוצב בעיר טרוויזיו שעל מפגש הגבולות .למקום זה הייתה חשיבות מיוחדת לפליטים היהודיים שביקשו להבריח את הגבול לאיטליה
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בדרכם לארץ ישראל ,ואכן בשני חודשי שהותה שם טיפלה הבריגדה בכ 15,000-פליטים שעברו אחר כך דרומה למחנות הממתינים
לעלייה לארץ .כאן מתחיל חלקה השני של שליחותה של הבריגדה :השליחות שבהחזרת שרידי המלחמה לחיים ולארץ ישראל.

חיילי ארץ ישראל ושארית הפליטה
מפגש בין חיילי ארץ ישראל לבין משוחררי הכיבוש התקיים כבר ב ,1943-כשפלוגות יהודיות (בתפקידים לא קרביים) היו בין הלוחמים
בצפון אפריקה .פלוגות אלו סייעו בשיקום הקהילות שנפגעו במרוקו ובלוב .לצד סיוע בתקשורת בינם ובין שלטונות הצבא הבריטי
סייעו החיילים בשיקום תשתיות החינוך שנהרסו ,וחלקם אף לימדו את תושבי המקום את השפה העברית .החיילים הדתיים סייעו
לשיקום בתי הכנסת .בשקופית מס'  17מוצגת תמונה של חיילים יהודיים במדבר המערבי .פלוגות אלו הגיעו מאוחר יותר לקהילות
צפון אפריקה .בתמונה מוצגת תפילה בגדוד :הרב הצבאי שבקדמת התמונה עטוף בטלית ומחזיק ספר תורה.
בסוף  1943הגיעו פלוגות דומות לערים המשוחררות בדרום איטליה .גם שם היה צורך בסיוע לשיקום הקהילות ,אך שם היה צורך גם
בארגון העזרה ליחידים :המדובר ביהודים איטלקיים ובפליטים מיוגוסלביה .החיילים סייעו להם לחזור לחיים תקינים וכן דאגו להשבת
ילדים יהודיים ממנזרים שבהם הופקדו לשמירה .בשקופית מס'  16תוכלו לראות ,לצד סיכום פעילותם של חיילי ארץ ישראל עד סיום
המלחמה ,תמונה של חייל הבריגדה מחזיק בזרועותיו ילד שהוצא ממנזר.
בהדרגה התקדמה החזית צפונה ,ועוד ועוד מקומות שוחררו .ביוני שוחררה רומא ,לאחר תשעה חודשים תחת השלטון הגרמני שבמהלכם
נשלחו לאושוויץ כאלפיים מיהודי העיר .בית הכנסת הגדול של העיר לא נפגע על ידי הנאצים ,ובשבת חזרו היהודים להתפלל בו .רבה
של אחת הפלוגות הארץ-ישראליות עלה על הבימה ומסר למתפללים דרישת שלום מתושבי ארץ ישראל ומכל החיילים היהודיים .קראו
את עדותו של אחד החיילים על תפילת שחרית זו בשקופית מס'  .18נוצר קשר מיוחד בין החיילים הדתיים לבין היהודים האיטלקיים,
שאם כי ברובם הגדול לא היו דתיים במלוא מובן המילה בכל זאת היו בעלי מודעות יהודית גבוהה וחשוב היה להם החינוך היהודי והקשר
היהודי .כשדב קנוהל ,אחד החיילים הדתיים מהבריגדה ,נפגש עם רבה של אנקונה ,הרב אליהו טואף ,שאל אותו הרב" :למה לא הופיעו
אצלנו חיילים דתיים מיד עם השחרור? קשה היה לנו לשתף פעולה עם מי שגישתו זרה לענייני דת" .באנקונה אף הוקמה מאוחר יותר
חוות הכשרה חקלאית בשיתוף עם הרב המקומי.

חיילי הבריגדה וניצולי המחנות
כאמור ,סיום המלחמה מצא את חיילי הבריגדה מוצבים בטרוויזיו .בהדרגה החלו המגעים עם משוחררי המחנות.
הראשונים למפגשים כאלו היו חיילים בודדים ,יוצאי אירופה שעלו לארץ טרם המלחמה וחיפשו את משפחותיהם הקרובות .חיילים אלו
הסתובבו בכל אירופה (בדרך כלל בניגוד להוראות הצבא) כדי לאתר בני משפחה ניצולים .לאחר מכן התבקשו חלק מהחיילים ללוות את
רכבות האספקה למחנות .במאי  1945התארגנה משלחת רשמית ראשונה של הבריגדה ,בראשות אהרן חוטר ישי והרב יעקב ליפשיץ
(גיל) ,ויצאה אל מחנות העקורים.
לחיילי הבריגדה היה זה מפגש קשה :חודשים ספורים לאחר השחרור ,משוחררי המחנות היו עדיין שלדי אדם בבגדי פסים .אך בפי
המשוחררים הוגדר המפגש הזה לעתים קרובות כ"יום השחרור שלנו" .בחוסר כוח הם התגודדו סביב המכונית הצבאית שנשאה את
דגל הבריגדה :מגן דוד על רקע צהוב .חלקם נשקו לדגל .אחרים נשקו את נעלי החיילים .מטרתה של משלחת זו הייתה לשכנע את
שלטונות המחנות לאפשר הפרדת המשוחררים היהודיים מהגויים .בתקופה זו החלה מעין "נדידת עמים" קטנה שבמהלכה חזרו מיליוני
פליטי המחנות בני כל הלאומים לארצותיהם .כבעלי מודעות ציונית גבוהה ,חשוב היה לחיילי הבריגדה לסייע לניצולים להגדיר לעצמם
את זהותם היהודית והציונית ,כדי שלא יחזרו לארצות שהקיאו אותם ורדפו אותם בבוגדנות ,ארצות אשר בהן עדיין צפוי היה ליהודים
מוות .פעילות זו נשאה פרי.
ביוני  ,1945כשהתברר לצבא הבריטי כי משולש הגבולות שעליו הופקדה הבריגדה הפך פתוח לכל פליט יהודי ,הועברה הבריגדה
לגרמניה ,ומשם לבלגיה .חלק קטן מחיילי הבריגדה נשלח בחשאי אל המחנות כדי לפקח על העבודה החינוכית והארגונית בהם ולסייע
בארגון "הבריחה" והעלייה הבלתי לגלית לארץ ישראל .אך גם האחרים פעלו למען תושבי המחנות בדרכים שונות .בשקופית מס' 20
תוכלו למצוא סיכום קצר של הפעולות השונות;
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חלקן ראוי לפירוט נרחב יותר:

לבוש
חיילי הבריגדה נחרדו למראה קרעי הבגדים שלבשו הניצולים .כשהגיעו הפליטים הראשונים למחנה הפליטים שהקימו סמוך לטרוויזיו
(ובו עברו ניצולים בדרך לארץ) פשטו החיילים את מעיליהם הצבאיים החמים ונתנו אותם לניצולים .מאוחר יותר ,ועד להגעת משלוחי
בגדים מהארץ ,לבשו תושבי המחנה את בגדיהם של החיילים .עם הגעת משלוחי הבגדים הם חולקו גם לתושבי מחנות העקורים
(אליהם הגיעו גם משלוחים דומים מהג'וינט).

מפעל דרישות השלום
אחד הצרכים הראשוניים של הניצולים היה יצירת קשר עם קרובי משפחה .הניצולים נתלו בחיילי הבריגדה ,אחיהם החופשיים
והמשחררים ,בבקשה שיעבירו את המידע על הישרדותם לקרובי משפחה ברחבי העולם .לאחר מכן התמסד המפעל והפך ל"מפעל

חלק ג :שאלות הלכתיות לאחר השואה

לחיפוש קרובים" ,אך חיילי הבריגדה היו הראשונים בתחום זה .בשקופית מס'  21תוכלו לקרוא את עדותו של אהרן חוטר ישי ,מפקד
אחד הגדודים בבריגדה ,שהתמסר בכל כוחו לניצולים ,על מפגשו עם הניצולים במסגרת המשלחת הראשונה של אנשי הבריגדה
למחנות .בנוסף תוכלו לקרוא שם את עדותו של אחד החיילים הדתיים בבריגדה ,דב קנוהל ,שהעביר דרישת שלום הפוכה לאחד
היהודים שפגש ובכך עודד אותו להיאחז בחיים ולעלות לארץ ישראל.

תרבות
החיילים הביאו עמם למחנות הוויי ישראלי וציוני .גם אלו מהפליטים שלא היו ציונים קודם המלחמה ביקשו כעת קשר לארץ היהודים,
והחיילים מילאו את רצונם זה .בשקופית מס'  22תוכלו לראות חייל בריגדה מלמד עברית במחנה עקורים ,בתמונה שהונצחה על גבי
בול ישראלי .רבים מחיילי הבריגדה מילאו תפקידים דומים ,ובנוסף לימדו את הניצולים משירי ארץ ישראל וסיפרו להם על החיים בה.
כך עודדו רבים מהניצולים להתעקש על עלייה לארץ למרות הקשיים שהציבה בפניהם מדיניות הספר הלבן.

חום ,אהבה ועידוד
הניצולים היו זקוקים לדאגת אחים כנה כלאוויר לנשימה .חיילי הבריגדה אהבו את הניצולים באמת ובתמים ,וסייעו להם באהדה,
בעידוד ,כאחים ממש .כשראו בכך צורך אף חיבקו וליטפו אותם ,מעניקים לניצולים חום שנמנע מהם במשך שנים רבות .החיילים
הדתיים עוררו שוב גם את הרגשת האמונה ,בעצם נוכחותם וגם בשיחות שניהלו .לעתים התפתחו הקשרים עם ניצולות לחמים יותר,
וכמה מחיילי הבריגדה נישאו לניצולות ,כשהרבנים הצבאיים משיאים אותם .בשקופית מס'  23תקראו שלוש עדויות כאלו :הראשונה
על חשיבותו של המגע הפיזי החם ,השנייה ,מפי שרה הניג מקיבוץ בארות יצחק ,על העידוד והאמונה שהעניק המפגש עם החיילים,
והשלישית ,מפי חייל הבריגדה הדתי בן-סירא ,על שיחתו עם אחת הניצולות.

מבצע כפילים
ביולי  1946פורקה הבריגדה סופית .רוב החיילים חזרו לארץ ,ומיעוטם נותרו באירופה כדי לסייע בארגון עלייה ב' .החיילים שנותרו
באירופה העניקו את מדיהם ואת תעודות הזהות שלהם לניצולים כדי שיעלו בעזרתם לארץ .כך ,אפילו בפירוקה נותרה הבריגדה מסורה
לפליטי המלחמה.
רבות מפעולות חיילי הבריגדה לא תאמו את המדיניות ואת החוקים של הצבא הבריטי .מהבריגדיר בנימין ,מפקד הבריגדה ,הועלמו
רשמית כל הפעולות האסורות ,אך באופן לא רשמי הוא ידע על הפעולות ,אהד אותן ולעתים אף סייע להן .בעצרת הפרידה מהבריגדה
הבחין כי כמה מה"חיילים" לא היו מאנשי הבריגדה ,אך הוא התעלם מכך ואף אמר" :חיילי הבריגדה פעלו הרבה למען אחיהם הסובלים
באירופה ,הרבה יותר מאשר סופר כאן ויותר ממה שידוע לי .אני גאה על כך ,שהם מילאו את חובתם לעמם".
בשקופית מס'  24מוצגים שני שירים ,הראשון הוא המנון חי"ל והשני הוא שיר שכתב נתן אלתרמן על חייל בבריגדה.
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מענה הלכתי לשאלות שהתעוררו אחרי השואה
השואה הותירה הרבה סימני שאלה ,ואלה רדפו את הניצולים ,אחזו בשולי חייהם ולא הניחו להם לחזור לחיים .השאלות נבעו מהמצב
לאחר השחרור או מנורמות התנהגות הלכתית שנהגו בהם בימי השואה .רבים מבין הניצולים דחקו אותן בליבם שנים רבות ,עד שהניחום
על שולחנם של הרבנים בבתי הדין החדשים ,עדות לטרגדיה הנוראה של העם.
נושא מרכזי היה עניני האישות והמשפחה ,כשבראש השאלות היתה בעיית העגונות ,שעליה תקראו בהמשך .נושא אחר בעל משמעות
ציבורית גדולה היתה שאלת היוחסין ,מי זכאי להרשם כיהודי .השואה טלטלה חזרה אל העם היהודי אנשים שנתקו מעמם ,אך ההגדרה
הנאצית הגזענית קשרה את גורלם עם גורל עמם .חלק מהם נישאו בנישואי תערובת לפני השואה או בעיצומה ,ולאחר השואה בקשו
לשוב לחברה היהודית .ברור מעמדם ההלכתי הצריך מסמכים אישיים או עדים ,ואלו לא היו בנמצא .היו כאלו שנישאו לבני משפחת
מציליהם ,ועם זאת רצו להיות חברים בקהילה היהודית ,והיו שבקשו להתגייר ,כמו יהודי שביקש מבית הדין בווינדסהיים לגייר את
האשה שהצילה את חייו בימי השואה וילדה את בנו ,וכבר מנהלת אורח חיים יהודי בביתם .שאלות אחרות בתחום זה נבעו מתופעת
ההתחזות לנוצרים :כיצד לקבל בחזרה לחיק העם יהודים שהשתמדו רק כלפי חוץ ,אך היו שותפים לפולחן דתי נוצרי שעל פי ההלכה
יש לו דין עבודה זרה .שאלות אלו חזרו על עצמם ,והיה צורך לקבוע נוהל ברור לגביהן.
הצעות בנושא זה גובשו בקונגרס השני של רבני שארית הפליטה בברגן בלזן.
בנוסף לכך החליטו גם על חובת ניהול כרטסת מסודרת של מי שנישא בנישואי תערובת ,ובלימת עלייתם של זוגות מעורבים לארץ
ישראל ,במידת האפשר.
שאלות אחרות נבעו ממצבם הנפשי של הניצולים .היו אנשים שמצפונם היה מיוסר ברגשות אשם על שנהגו בימי השואה התנהגות לפי
קנה מידה הלכתי-מוסרי שלא היה מקובל עליהם עצמם .הם בקשו לעצמם "תיקון" גם על היתרים הלכתיים שבצדק נהגו בהם ,על פי
הדין של "פיקוח נפש דוחה הכל" ,עד כדי כך שהיה אפילו מי ששאל "אם צריכים לתשובה וכפרה על מאכלות אסורות לפיקוח נפש
וחילול שבתות באונס ,ושאר איסורי תורה שעברנו במחנות" (הרב אהרונסון ,עלי מרורות ,עמ'  ,250ועוד).
שאלות מוסריות והלכתיות נשזרו זו בזו .לפני בתי הדין הובאו גם שאלות הנוגעות לשיתוף פעולה של יהודים עם הנאצים .למשל ,בפני
בית הדין בווינדסהיים הובאה תביעה נגד יהודי ששימש בתפקיד קאפו ,אך ניצולים אחרים טענו כי הוא נהג בדרך חיובית והיטיב עמהם
במידת יכולתו .היו ניצולים שבקשו תיקון ו"תשובה" על שהותירו אחים מאחור במצעד המוות ,על שגרמו להריגת תינוק ,על בריחה
מגטו או ממחנה שהביאה סכנה לנותרים מאחור .נער בן  16בדכאו פנה ללויטנט מאיר בירנבוים ,מיד עם השחרור ,בבקשה להדריך אותו
כיצד לעשות "תשובה" על פשע נורא שביצע באביו בפקודת הגרמנים  -הגרמנים אלצו אותו להדק חבל שכרכו סביב צווארו של אביו.
כאשר סרב ,פקד עליו אביו להענות להם ולהישרד ,והוא עשה זאת מכח "כיבוד אב" ,אך ליבו נקפו ללא הרף" .במקום תשובה  -חיבקתי
ונישקתי אותו" ,סיפר בירנבוים .שאלה טרגית עלתה לאחר המלחמה בבית דינו של הרב יעקב ברייש בציריך :בפני בית הדין תואר מקרה
שארע בצעדת המוות ,השואל הלך עם אחיו ,ובאחד מרגעי המנוחה נרדמו שניהם .כאשר התעורר בעקבות פקודה ,מיהר לקום אך שכח
להעיר את אחיו ,למרות שהלה ביקש ממנו להעירו ,ורק לאחר התחלת הצעידה נזכר בכך ,אך אילו היה שב היה מסכן את חייו .יהודי
זה היה רדוף בשאלה מה היה עליו לעשות וכיצד יכפר על כך .הרב הורה לו כי נהג כשורה ,שהרי על פי ההלכה לא היה חייב לסכן עצמו
משום "חייך קודמים" .אולם ,מכיון שאחיו סמך עליו ,הציע לו הרב שיעשה מעשה של תיקון בגדר "תשובת המשקל" ויעסוק במעשים
שמרבים חיים ,כגון גידול יתום בביתו ,ויקפיד להימנע ממעשים הנחשבים ל"אבק" שפיכות דמים ,כגון הלבנת פנים (הרב מרדכי יעקב
ברייש ,חלקת יעקב ,לונדון  ,1951חלק ב סימן קמג ,עמ' רסג).
כל אחת משאלות אלו היא כתב אשם לאכזריות הגרמנית ,ועדות לנסיון המוסרי הקשה שעברו יהודים בתלאות השואה .הקורא אותם
משתאה על נאמנותם המופלגת של השואלים לערכיהם ולהלכה ,על רגישות שלא פגה ,ש"לא נעשה להם הדבר כהתר" .פסיקות אלו
היו ללא תקדים וניתנו בתנאים בלתי רגילים ,כפי שניתן לראות באחת מתשובותיו ההלכתיות של הרב נפתלי הרצקה העניג" :הנני
פה מחוסר ספרים ,ואכתוב לו ממה שמזכרוני עוד מימים מקדם ,כי אפילו 'טור' 'בית יוסף' אין לי פה" .הרב פסק על פי זכרונו
והוסיף" :לפי מה שכתוב בספר 'עצי לבונה' ,לא אזכור ,אבל תמצית הדבר שם באופן כזה" (ארכיון יד ושם ,תיק עגונות (בית הדין
בווינדסהיים).)037/74 ,
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קטעים מתוך הפרק "בקרב אחיך",
בתוך :אסתר פרבשטין" ,בסתר רעם ,הלכה ,הגות ומנהיגות בעת השואה" ,מוסד הרב קוק תשס"ח,עמ'  ,540–537וכן תקצירים מתוך
הפרק על עגונות השואה ,שם ,עמ' .334–331

עגונות השואה
מאז ומתמיד הייתה שאלת העגונות קשה וכאובה ,והדירה את מנוחתם של הרבנים העוסקים בדבר .היגון והמצוקה של השואלים
להיתר ,ומנגד ,האיסור החמור של "אשת איש" ,הביאו רבנים לשבת על מדוכת שאלות העגינות ימים ולילות ,וגם בימים שבהם
התקשורת לא קיצרה מרחקים עשו מאמצים בלתי נלאים להשיג כל פיסת מידע על בעל שנעלם ולא הותיר אחריו עקבות כדי להתיר
את עגונתו .גם היחס ההלכתי לשאלות עגונה שונה מיסודו משאלות הלכתיות אחרות .שאלת התרת עגונה נחשבת בהלכה כשאלה
קרובה לפיקוח נפש ,ולכן אסרו להחמיר בה ,ותמיד חיפשו הרבנים הפוסקים את כל צדדי ההיתר .ועם זאת ,חומרתו של האיסור
מחייבת בדיקה מדוקדקת ,מורכבת וכאובה.
ניצולי השואה היו ברובם צעירים ,משנות העשרה ועד לשנות הארבעים .ביניהם היו גברים ונשים שאיבדו את בני זוגם .הם היו גלמודים
ושבורים ,ואף כי יכלו לשער מה קרה לבן זוגם ,הרי שכל עוד לא התברר הדבר הם היו בחזקת "עגונים" ו"עגונות" ,העגונות – משום
איסור תורה של אשת איש ,והעגונים – משום "חרם דרבנו גרשום" (חרם שהחרימו קהילות אשכנז וצרפת שלא לשאת אישה נוספת
על אשתו).
שאלת העגונים והעגונות לאחר השואה הייתה חריפה וקשה מכל אשר ידוע לנו בהיסטוריה היהודית ,וזאת מכמה סיבות:
א .העיתוי :על דלתות בתי הדין התדפק ציבור של אנשים שבורים שביקשו להינשא לאחר שהשתקמו פיזית ,ולאחר שניסו לברר
את גורל בני משפחתם .התופעה החלה כשמונה חודשים לאחר השחרור .בתקופה זו שהייתה כה סמוכה לשואה עדיין לא היה
מידע מסודר על מהותה של ההשמדה ,על דרכיה ,על סוגי המחנות וכו' .העולם היה לאחר המלחמה עולם של תוהו ומערכת
התקשורת בו הייתה עדיין ברמה נמוכה .רק לאחר כשנה נפתחו שערי המחנות לביקורים מן החוץ.
ב .הכמות :מדובר באלפי נשים שגורל בעליהן לא נודע ,ואלפי גברים שגורל נשיהם לא נודע ,והיה צורך לברר מה מעמדם על פי
דין .הרב פוירוורגר ,מדייני בית הדין בבריסל ,כתב" :לא הרי תקנות עגונות בימינו אלה כהרי תקנות עגונות בשנים כסדרן ,ובתקופות
שלפנינו .השאלה משתרעת על מאות ואלפים ,וכמה חובה קדושה כפולה ומכופלת מוטלת על כל רב ורב לחתור חתירה ...בשאלה
חמורה זו הנוגעת עד נפש ישראל" (עזרת נשים ,חלק א ,בריסל תשי"א ,עמ' ט).
ג .צורת הרצח ההמוני שיצרו הנאצים :מיליונים נרצחו בגטאות ובתאי הגזים ,ומסתבר שתהליך הרצח היה שונה ממקום למקום,
והיה צורך לברר לגבי כל מקרה את הנסיבות המקומיות ,את אפשרויות ההצלה ואת יעד השילוחים .כל זאת בתקופה כה סמוכה
לאירועים ,כאשר רק החל איסוף מידע על השואה ,והתמונה ההיסטורית הכוללת טרם נחשפה .גם מידע שנראה לנו היום בסיסי
טרם גובש אז עדיין.
ד .הסודיות וההסוואה שבהן נקטו הנאצים :הנאצים העלימו את קיומם של מחנות המוות ,הרסו את רובם לפני תום המלחמה,
יצרו לאורך התקופה פעולות הטעיה מכוונות וטשטשו את הראיות .בגטאות ובמחנות לא יכלו היהודים ליצור או לשמר מערכת של
תיעוד ורישום של הנרצחים ,אם כי באופן אישי היו שניסו לעשות זאת .יש להניח כי גם אם היו כאלו ,הם אבדו עם חורבנו של הגטו.
ובעיקר – לא היו עדים למוות הנורא ההוא ,משום שהוא התרחש באזורים סגורים ,רחוק מעין אדם ,וגם עדי הראייה עצמם נרצחו.
סיפור המעשה מפי הבודדים ששרדו נשמע לאחר השואה דמיוני מכל מציאות ,וגם דרכי ההצלה נשמעו בלתי סבירות.
ה .מצב הרבנים :מן השואה שרדו רק מעט רבנים ,הם עצמם היו זקוקים לשיקום ,לרבים מהם עדיין לא היו ספרים .רבנים אלו
נרתמו במסירות נפש ויצרו מערכת תקשורת עם רבנים מהעולם כולו כדי לסייע לעגונות ולעגונים.
הרבנים יצרו קשר עם העולם החופשי וביקשו סיוע של עדים ורשימות של נספים שהעלו הניצולים עצמם .הרב אפרתי ,ניצול השואה
ששב לוורשה ,אמר ברדיו הפולני:
"אנו הרבנים רוצים לבוא לעזרתכם יהודים אומללים בודדים ,אבל התנאי הראשון שלנו הוא רצינות גמורה וזהירות יתירה .אנו דורשים
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ומבקשים מכל אחד ואחת שיודע דבר מה מגורלם של מכיריו ,שיודע ומכיר אותם בשמם ובשם אבותיהם ,שיודיעו לנו במוקדם האפשרי,
וכל בת ישראל שבעלה נאבד תודיע לנו שמו ושם אבותיו ומקום מגורו האחרון ,ואנחנו נפרסם כל הידיעות בעתונות ,ברדיו ובביולטינים
מיוחדים שנוציא לשם זה...
חוב גדול וקדוש מוטל עלינו ,ואת החוב הזה עלינו למלא בשלמות כלפי הקדושים הי"ד שלנו ,כלפי העבר הגדול ,וגם כלפי הדורות
הבאים אחרינו ,שהבתים החדשים שנבנה בע"ה יהיו קדושים וטהורים ,זכרו! והי' מחניך קדוש הוא החוב שלנו" (פורסם בעיתון "דאס
נייע לעבען" מס' .)49
רוב העגונות והעגונים הותרו ,ובתים חדשים נבנו .המידע שעלה בשאלות העגונות הדגיש את האסון שהביאו הגרמנים למשפחה
היהודית ,פרק טרגי בקורות השואה.

שאלות בענייני קבורה
רוב קדושי השואה לא זכו לקבורה ,או הובאו לקבורה בקבר אחים שבו נרצחו בירי על ידי הנאצים .במקומות מסוימים עלתה השאלה
האם מותר לקרובים לפתוח את קבר האחים ולהוציא את יקיריהם לקבורה רגילה בקבר ישראל .כך שאלו ניצולים מקהילת שארמאש
שבהונגריה שקבוצה מקהילתם נקברה בקבר אחים .הרב נפתלי הניג השיב כי הדבר מותר.
שאלות אחרות עלו בקשר לעצמות שנתגלו באתרי הרג ,והתשובה הייתה שיש לקברן בקבר ישראל .במקומות אחדים נקברו יהודים
בקברות של נוצרים ,משום שהדבר נעשה בלחץ השעה או משום שהתחזו לנוצרים ,והשאלה הייתה האם להעבירם לקבר ישראל .הרב
יונתן שטייף מבודפשט ,וכן הרב יעקב ברייש מציריך ,הורו שיש לפנותם לקבר ישראל.
הרב אפרים אושרי מקובנה הביא בספרו "שו"ת ממעמקים" את שאלתה של אם יהודייה ,מרת גולדברג ,שהסתירה את בתה במשפחה
נוצרית והילדה נהגה במנהגיהם ,וכשחלתה ונפטרה – נקברה בבית הקברות הנוצרי" .וכעת חזק רצונה של אמה להעבירה משם ולקוברה
מקברות ישראל ,האם מותר לפנותה לקבר ישראל או לא" (שו"ת ממעמקים חלק א סימן כה).

יום השנה
השאלה של קיום ה"יארצייט" – יום השנה לפטירה של הקרובים ,העסיקה מאוד את הניצולים ,משום שרובם לא ידעו מתי נרצחו
קרוביהם .מי שלא הצליחו לברר ,קיבלו עליהם יום יארצייט משותף לקהילה (כגון יהודי הונגריה ,בכ' בסיוון ,יום תענית מדורי דורות) ,או
שקבעו יום שהיה מקובל עליהם .היו רבנים שפסקו שהניצולים יבחרו יום מתאים לפי דעתם ויקבלו אותו כיום שנה קבוע ,והיו שפסקו
שיש לקבוע זאת לפי היום שבו נודע להם על הירצחם של בני המשפחה (בית מרדכי ,סימן כ).
הרבנים עודדו לתת לילדים שנולדו את שם הנרצחים ,וכן מי שיכול לכתוב ספר תורה על שמם.

שאלות בענייני ספרי קודש
שאלות שונות עלו בקשר לספרים שנמצאו ושם בעליהם לא היה ידוע ,וכן בשאלות שונות על ספרי תורה שנמצאו פגועים .התשובות
על כך היו שונות .לדוגמה ,הרב אושרי נשאל על ידי יהודי אם מותר לשים גוויל של ספר תורה בביתו ,שישמש כזיכרון לבני המשפחה
שנספו ,או שעליו לגנוז אותו .הרב פסק שניתן להשאירו בבית (שו"ת ממעמקים ,חלק ד ,סימן כא).
היו שגילו אצל סוחרים או בבתים פרטיים ספרים שהיו שייכים בעבר להם או למשפחתם ,והשאלה הייתה האם חייבים להשיבם להם
או למכרם להם ,ובאיזה מחיר.
לדוגמה ,בבית דין בניו יורק באו לדיון תובע שטען לספריו ,ונתבע שטען כי רכש אותם מגוי בהונגריה שלקח אותם לביתו ,ובכך שקנה
אותם הציל אותם מביזיון .הרב השיב כי מוטב להשיב את הספרים לבעליהם תמורת החזר ההוצאות שהיו ברכישתם (בית אבי ,סימן
קנז).
הייתה גם שאלה אם מצווה לפדות ספרי קודש קרועים מידי גויים ,והתשובה הייתה כי יש לגאול אותם ולגנוז אותם (שו"ת ממעמקים,
חלק ע ,סימן ל).
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