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מבוא

אלבומי התמונות הנמצאים על המדפים בביתו 
סיפורי  את  מעבירים  מאיתנו  אחד  כל  של 
מתווספים  אליהם  לדור.  מדור  המשפחה 
את  שמנציחים  דיגיטליים  תצלומים  אלפי 
היהודית  בהיסטוריה  אולם  כיום.  חוויותינו 
שונה  שסיפורם  אחדים  אלבומים  קיימים 
ילדים  של  נדירים  אלבומים  שני  ובהם  וייחודי, 
מפולין. באלבומים אלה לא נראים בני משפחה, 
יהודים  ילדים  של  המתוקים  פניהם  רק  אלא 
המוסווה(  או  )המקורי  שמם  צורף  שאליהם 
ותעודה או מכתב הקשורים לזהותם. בהקדשה 

לאלבום נרשם:

"אלבום זה הוא חתיכת היסטוריה מדממת של 
יהדות פולין.

מידי  טובים  אנשים  בעזרת  בנס  ניצלו  מאות 
המרצחים הגרמנים.

של  הגז  לתאי  הגיעו  ואמותיהם  אבותיהם 
טרבלינקה ואושוונצים ונשרפו חיים בפולין רבתי.
משלו  דמים  דרך  טרגי,  סיפור  יש  ילד  לכל 

שהטביעה בו חותם של חוויה בלתי אנושית.
החיבור  את  למצוא  להם  נעזור  הילדים  בפדיון 

לעמנו שהגורל הטרגי קרע אותם ממנו.
בקרב  יהיו  היהודים  הילדים  שכל  עד  ננוח  לא 

עמנו בביתם בארץ ישראל."
)אלבום הקואורדינציה, ארכיון בית לוחמי הגטאות(

תצלום של ריסיה אדלר על רקע תעודת הלידה שלה משנת 1938. בצד נרשם שהיא 
מתגוררת אצל משפחה פולנית. הוריה – משה וביילה, נרצחו בגטו ורשה. הילדה 

התנצרה ואותרה ב־17 באוגוסט 1946. )הארכיון הציוני(
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התמימות  שעיניהם  ילדים  אותם  הם  מי 
ניבטות אלינו מן האלבומים?

אצל  מסתור  מצאו  יהודים  ילדים  אלפי 
הן  השואה,  בתקופת  נוכריות  משפחות 
של  סיפוריהם  במערבה.  והן  אירופה  במזרח 
ילדים אלה ושל מציליהם הם הנושא של ספר 

זה ושל חידון מורשת השואה תשפ"ב.

וכמובן  עימנו,  חיים  המסתור  מילדי  רבים 
שאינם עוד ילדים: הם סבים וסבתות, ומאור 
פניהם ואהבתם למשפחה ולעם אינם מסגירים 
את חוויית הילדות הקשה שעברו. כך מבחוץ, 
בשנים  דווקא  מתעוררים  פנימה  בנפשם  אך 

אלה זיכרונות המדירים את מנוחתם.

בספר זה נעקוב אחר התהליך שעברו הילדים 
שחיו במסתור, נהיה עימם במצוקתם ובתקוותם 
לעמם  אותם  שהחזירו  האנשים  את  ונכיר 
ושיקמו אותם בגוף ובנפש. נחבר את הסיפור 
האישי  לסיפורם  במסתור  חיים  של  הכללי 
העולם,  אומות  חסידי  את  ונזכור  הילדים  של 

שסיכנו את עצמם כדי להציל את הילדים. 

ממזרח  ילדים  של  בסיפורם  בעיקר  התרכזנו 
אירופה, מגטאות פולין וליטא. הסיפור במערב 
אירופה היה שונה, ובו נגענו רק בקצרה כדי 
בין המקומות  להרחיב את התמונה, להשוות 

או להבליט את השוני. 

במכללה  השואה  ללימודי  במרכז  אנו, 
ירושלים, מקווים שתמצאו עניין בסיפוריהם 
ושל  מציליהם  של  המוסתרים,  הילדים  של 
הוא  סיפור  כל  זרים.  מידי  אותם  הפודים 
פיסת חיים עצובה, אך יש בו גם תקווה. ואכן, 
החברה  לבניית  התשתית  היו  אלה  ילדים 

הישראלית והיהודית בארץ ובתפוצות.

ומושגים  מונחים  בספר  שהוזכרו  כיוון 
ונסביר  בצבע  אותם  סימנו  מוכרים,  שאינם 

אותם בדפי המושגים שבסוף הספר.

אנו מקווים שסיפורם של הילדים יעצים את 
ולניצולים,  השואה  לדור  ההערכה  תחושת 
ויזכה  היהודית  וגאוותנו  זהותנו  את  יעמיק 

למקום של כבוד בזיכרון השואה והתחייה.

מבנה הספר

יהודית  גבורה  של  מרטיטים  סיפורים  שני 
ליוו את קורותיהם של ילדי המסתור:

בעיצומה  התרחש  הראשון  הגבורה  סיפור 
של השואה: הורים עשו מאמץ רב, לעיתים 
נואש, להציל את הילדים הרכים מתוך דאגה 
עליהם  היה  לילדיהם.  ואם  אב  של  ואהבה 
להסתיר  ביותר:  נועזת  החלטה  להחליט 
עימם  להישאר  או  נוכרים  אצל  הילדים  את 
עמדו  שנפרדו,  לאחר  מהם.  להיפרד  ולא 
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שאליהם  החיים  בתנאי  בגבורה  הילדים 
נקלעו במסתור.

פחות  לא  והמשמעותי  השני  הגבורה  סיפור 
להשיב  המאמץ  המלחמה:  לאחר  התרחש 
האנשים  ישראל.  ולעם  למשפחה  הילדים  את 
שנאבקו להשיב את הילדים היו ברובם ניצולי 
שואה, חלשים בגופם ופצועים בנשמתם, ועם 
התייאשו  ולא  דופן  יוצאת  מסירות  גילו  זאת 
העם  לחיק  ולהשיבם  הילדים  את  מלחפש 
והיהדות. הם פעלו ממניעים שונים, שעליהם 
תלמדו בספר זה, ועשו הכול כדי שילדים אלה 
ויהיו  חייהם  את  מחדש  יבנו  לעמם,  ישובו 

שותפים בבניין עם ישראל.

הספר בנוי משני חלקים בהתאמה לחלוקה זו:

הילדים  חיי  בהצלת  עוסק  הראשון  החלק 
של  ובהתמודדותם  למסתור  מסירתם  ידי  על 
הילדים עם חיי המסתור, והחלק השני עוסק 

בפדיון הילדים ובהשבתם לעם ישראל. 
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"אל תשכחו שאתם יהודים"

 

הָאֵם  של  עיניה  את  לראות  יכולה  עדיין  "אני 
שנאלצה למסור את ילדּה", סיפרה אירנה סנדלר 
שנים רבות לאחר המלחמה. אירנה סנדלר ניהלה 
בארגון  יהודים  בילדים  לטיפול  המחלקה  את 
רבים.  יהודים  ילדים  והצילה  בוורשה  ז'גוטה 

אותם  ומסרה  ורשה  מגטו  אותם  הבריחה  היא 
הוקרה  לאות  למנזרים.  או  פולניות  למשפחות 
על פעולותיה זכתה בשנת 1965 בתואר 'חסידת 
נמצא  לכבודה  שניטע  והעץ  עולם',  אומות 

בכניסה לשדרת חסידי אומות העולם ביד ושם.

פרק 1
 "זה היה חיבוק נואש וכואב" 

הפרידה

אירנה סנדלר והעץ שניטע לכבודה ביד ושם )ויקיפדיה(
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פרק 1

עיניה של האם היהודייה בשעה שמסרה את 
ילדּה הסגירו את סערת רגשותיה ואת חששה 
שמא לא תראהו עוד, שמא תהיה זו פרידתם 
נוספות:  פרידות  קדמו  זו  לפרידה  הסופית. 
המסגרות  ומכל  המוכרת,  מהסביבה  הבית,  מן 
היהודים  הילדים  את  שעטפו  האהובות 

לפני השואה.

וליטא  פולין  בגטאות  הילדים  חיי 
והניסיונות להצילם

פרוץ  עד  באירופה  גדלו  יהודים  ילדים  מיליוני 
בחיק  שחיו  ילדים  השנייה,  העולם  מלחמת 
עשירים  שונים:  ובבתים  אוהבת  משפחה 
ועניים, אינטלקטואלים ופועלים, סוחרים ובעלי 
מתבוללים  ציוניים,  ואנטי  ציוניים  מלאכה, 
ושומרי מצוות. ילדים, ששוחחו בשפות שונות 

וחוו את שמחת הילדות כל אחד בסביבתו.

העולם  מלחמת  פרוץ  עם  נקטעה  ילדותם 
הילדים  היו  זאת  לחוות  ראשונים  השנייה. 
כל  ילדי  של  תורם  הגיע  אחריהם  בגרמניה, 
פולין,  ובהן  הנאצים  בידי  שנכבשו  הארצות 
צרפת, בלגיה, הולנד, יוון, הונגריה, ליטא, ברית 
יחסית  שקטים  מחיים  והונגריה.  המועצות 
מלווים  נרדפים  של  לחיים  הילדים  חיי  הפכו 
בקשיי קיום, בניתוק ממסגרות חינוך ומחברה 
ובפרידה,  ביתמות  שהתאפיינו  חיים  ודת, 

והסתיימו בשילוחים למחנות הריכוז והמוות.

במזרח  לגטאות  גורשו  ילדים  אלפי  מאות 
אירופה עם הוריהם, והגירוש גזל את ילדותם. 
הגטאות הראשונים הוקמו במערב פולין בסוף 
שנת 1939. הראשון שבהם הוקם בפיוטרקוב 
לודז'  גטו  הוקם  אחריו   ,1939 באוקטובר 
שנסגר במאי 1940, ובצו הגרמנים הוקף בגדר 
ולבוא  לצאת  והאפשרות  כבדים,  ובמשמרות 
ממנו נמנעה. גטו ורשה, הגדול בגטאות פולין, 

הוקם בסוף שנת 1940.

שנתיים  לפחות  התקיימו  פולין  מגטאות  רבים 
ברית  מידי  שנכבשו  בשטחים  חוסלו.  בטרם 
המזרחית,  )פולין  ברברוסה  במבצע  המועצות 
ליטא, לטביה וברה"מ( הוקמו גטאות בקיץ 1941 
לאחר רצח המוני שנעשה במקום בידי ליטאים 
ואוקראינים בעידוד הגרמנים. רוב הגטאות הללו, 
זמן  התקיימו  בפולין,  שהוקמו  כגטאות  שלא 
)וילנה,  בליטא  גדולים  גטאות  רק שלושה  קצר. 

קובנה, שאוול( התקיימו שנים אחדות. 

לכולם,  מנשוא  קשים  היו  בגטו  החיים  תנאי 
ובעיקר לילדים: יושבי הגטו חיו ברעב כבד, שהלך 
הצפיפות  בשל  שפרצו  למחלות  ונחשפו  וגבר, 
לזאת  בסיסיים.  היגייניים  תנאים  היעדר  ובשל 
ילדים רבים – לסייע  נוסף עול כבד שהוטל על 

לבני המשפחה להתקיים ולדאוג לפת לחמם.

הילדים התבגרו בטרם עת. הם השכילו להסתתר 
כאשר ארבה סכנה, לשתוק כאשר נדרשו, לעסוק 
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"אל תשכחו שאתם יהודים"

בעבודות שמעולם לא התנסו בהן, להתגנב לבתי 
הספר החשאיים שהוקמו בגטאות ולא להיתפס 

כאשר הגרמנים באו לביקורת. 

בשנים  ורשה.  בגטו  חיו  ילדים  כ-100,000 
עדיין   ,1941–1940 בגטו,  לחיים  הראשונות 
יום  ונאבקו  חיו הילדים בקרב משפחותיהם 
במצב  גדולים  פערים  היו  קיומם.  על  יום 
השונות.  המשפחות  בין  והרפואי  הכלכלי 
בעיקר  וממחלות.  מרעב  מתו  רבים  ילדים 
פי  על  שגורשו  פליטים  ילדי  בגטו  סבלו 
פקודת הגרמנים עם משפחותיהם מהעיירות 

שבסביבת ורשה.

עול  את  עצמם  על  קיבלו  אמיצים  ילדים 
היו  הביתה.  לחם  פת  להביא  וניסו  הפרנסה 
היו  אחרים,  מצרכים  או  סיגריות  שמכרו 
שקיבצו נדבות ברחובות הגטו, ורבים מהילדים 
הבריחו מזון לגטו לאחר שהצליחו להסתנן אל 
ולמצוא שם מעט מזון. גטו ורשה  מחוץ לגטו 
חפרו  הילדים  ומשמרות.  חומות  מוקף  היה 
תיל  גדרות  דרך  זחלו  הגטו,  לחומות  מתחת 
יצאו.  שדרכו  בחומה  סדק  לעצמם  יצרו  או 
הם הגיעו לחלק הלא יהודי של ורשה במטרה 
להביא למשפחתם פרוסת לחם או כמה תפוחי 
אדמה שהשיגו. במעשה זה סיכנו את עצמם, 

והוריהם המתינו להם בדאגה רבה. 

ילדים ברחוב בגטו ורשה 
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פרק 1

הייתה  הגרמנים  של  הקשות  הגזרות  אחת 
ההחלטה לסגור את בתי הספר. הם עשו זאת 
להתחנך  את האפשרות  מהנערים  לגזול  כדי 
וכדי לפגוע בעתידם. רוב הילדים איבדו שנות 
של  משעות  ליהנות  יכלו  ולא  יקרות  לימוד 
זו  גזרה  ומוריהם.  חבריהם  עם  ובילוי  רוגע 
הוסיפה לגזל ילדותם, אולם יהודי הגטו עקפו 
כיתות  לילדים  ומצאו דרך לארגן  את הצווים 
שונים.  חוגים  באמצעות  במחתרת  חינוך 
הפעילו  הן  בגטו.  פעלו  נוער  תנועות  גם 
שמחה  של  שעות  להם  העניקו  הילדים,  את 
והשכיחו מהם את המציאות המרה.  ותקווה 
המטבחים הציבוריים שנפתחו בגטו, הכיתות 
למזון  נוסף  שסיפקו  והמורים  בסתר  שפעלו 
הרוחני גם מזון גשמי, חיוני לילדים – כל אלה 

שימשו עוגן לילדים בגטאות.

כלל  ושל  ההורים  של  האור  קרן  היו  הילדים 
לחייהם  והדאגה  בגטאות,  היהודית  החברה 

הייתה משותפת לכולם. 

למען שלום  להן  כל אשר  אימהות מסרו את 
שמרו  המעטות  הלחם  פיסות  את  הילדים. 
הדלים  מהחומרים  תבשילים  אלתרו  עבורם, 
בגטו  ירק  פיסת  כל  אחרי  ותרו  להן  שהיו 
ולהעביר  הילדים  רעבונם של  להפיג את  כדי 
נורמליים.  חיים  של  כלשהי  תחושה  אליהם 
אך ככל שחלף הזמן הלכו ופחתו האמצעים 

שעזרו להם להגן על הילדים. 

ואפילו  בגטו,  לשהות  היה  אפשר  עוד  כל 
דחו  ומחלות,  רעב  של  ביותר  קשים  בתנאים 
ההורים את ההחלטה להעביר את ילדיהם לידי 
זרים. גם הורים שהכינו את ילדיהם לאפשרות 
התוכנית,  של  המעשי  הביצוע  את  דחו  כזו, 
כאשר  רק  זרים  בידי  ילדיהם  את  והפקידו 
חשו שכלתה השעה, כאשר הבינו שאין סיכוי 
הגטו  מן  הגירושים  החלו  שבו  בשלב  לשרוד, 
למחנות המוות והשמועות על גורל הנשלחים 

למחנות הגיעו לגטו.

לברית  גרמניה  פלשה  כאשר   ,1941 בקיץ 
המועצות במלחמת בזק, החל רצח המוני של 
שנרצחו  הראשונים  הסופי.  הפתרון   – יהודים 
ובשטחים  המועצות  בברית  היהודים  היו 
ליטא  המזרחית,  פולין  )כגון,  אליה  שסופחו 
החלו   ,1942-1941 תש"ב,  בחורף  ולטביה(. 
למחנות  פולין  מגטאות  יהודים  השילוחים של 
למחנות  הנשלחים  גורל  על  ושמועות  המוות, 
גם  החלו  שנה  באותה  לגטאות.  הגיעו  אלו 
ממערב  יהודים  של  ההמוניים  הגירושים 
אירופה למזרחה – למחנות המוות. הגירושים 
הנוראיים ביותר היו אלה שבהם נתפסו ילדים 
שנקראו  באקציות  המוות  למחנות  ונשלחו 

"אקציות הילדים". 

דרך  כל  לחפש  הורים  החלו  בגטו  בהיותם 
ידידים  להם  יהודים שהיו  ילדיהם.  את  להציל 
אליהם  להעביר  תכננו  הנוכרית  באוכלוסייה 
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יהודים  המרה.  השעה  תגיע  אם  ילדיהם  את 
להסתיר  שיסכים  בית  למצוא  ניסו  ממון  בעלי 
את ילדיהם תמורת תשלום כספי גבוה. יהודים 
למורים  לעבודה,  ולשותפים  למשרתות  פנו 
ולחברים למקצוע בבקשה להסתיר אצלם את 
לחיי  הילדים  את  שהכינו  הורים  היו  ילדיהם. 
או  הפולנית  השפה  את  עימם  ושיננו  מסתור 
רק  ואז,  הנוצרית.  הדת  מנהגי  ואת  הליטאית 
כאשר הגיעו מים עד נפש, נאלצו להגיע לרגע 

הקשה מכול: הפרידה מן הילדים. 

התקשו  הקְרבה  הסכנה  תחושת  למרות 
הגורלית.  ההחלטה  את  לקבל  רבים  הורים 
בין  הסכמה  הייתה  לא  שבהן  משפחות  היו 
ההורים למסור את הילד, ועד הרגע האחרון 
איחרו  ומשהכריעו  בסוגיה,  להכריע  יכלו  לא 

את המועד. 

הילדים,  מצילת  סנדלר,  אירנה  מספרת  כך 
כעבור שנים:

כי  שידענו  למשפחות  גם  מגיעות  היינו 
כי באפשרותנו  איתן, אמרנו  עדיין  ילדיהן 
מן  הוצאתם  ידי  על  הילדים  את  להציל 
הגטו. כמעט תמיד הוצגה לנו השאלה: מי 
ערב להצלחת הפעולה? היה עלינו להשיב 
בוודאות  להבטיח  ביכולתנו  אין  כי  בכנות 
שהפעולה תצלח. הייתי אומרת בגילוי לב 
בשלום  לצאת  שאצליח  ביטחון  כל  שאין 

עם הילד שלקחתי באותו יום. הייתי עדה 
הסכים  האב  למשל,  קשים.  לוויכוחים 
התנגדה  האם  אבל  הילד,  את  למסור 
בתוקף. סבתא הייתה מחבקת את נכדתה 
'לעולם  בדמעות:  בזרועותיה  הקטנה 
שהייתי  קרה  לעיתים  ממנה'.  אפרד  לא 
שרציתי  הילד  בלי  עקבותיי  על  חוזרת 
לבדוק  כדי  למקום  חזרתי  למחרת  להציל. 
קורה  היה  המשפחה.  בגורל  עלה  מה 
שמצאתי את הבית ריק מאדם. כולם כבר 
היא  )מישקובסקה,  באומשלאגפלאץ.  היו 
נתנה להם חיים: אירנה סנדלר האמא של 
https://lib.cet.ac.il/ ורשה  גטו  ילדי 

.)pages/item.asp?item=20762

חששות והתלבטויות 

א. האם מקום המסתור מתאים לילד?

קדמו  הילד  את  למסור  הגורלית  להכרעה 
חששות רבים. הראשון היה חשש מהמשפחה 
המשפחה  האם  לעבור,  הילד  אמור  שאליה 

תגלה יחס חם אליו?

מתאים  כיסוי  סיפור  "לתפור"  יצליחו  האם 
שיעורר את אמון הסביבה? מה יקרה במקרה 
במשפחה  לבטוח  אפשר  האם  הלשנה?  של 

שתשמור על הילד גם בשעת סכנה?

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=20762
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=20762
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כשפלשו  שמונה  בן  ילד  היה  אילתי  שלום 
"לחצות  בספרו  הוא מתאר  לקובנה.  הגרמנים 
לפני  אימו  של  הרבים  לבטיה  את  הנהר"  את 
שהחליטה למסור את אחותו למשפחה ליטאית:

לאסוף  אמא  הייתה  צריכה  רבים  פרטים 
כל  ואת  להחליט.  תוכל  בטרם  ולבדוק, 
לרכז  עליה  היה  כל-כך  החשוב  המידע 
יהודייה  אם  רבה  וברגישות  בזהירות 
העול  משא  תחת  כורעת  וסגופה,  בודדה 
לאסוף  לבדה  צריכה  היומיומי  הפיזי 
כל  ואת  המידע  כל  את  ולשקלל  ולסכם 
קיימות  אם  בכלל  ספק  אשר   - החלופות 
לבטוח  הגורלית:  להחלטה  ולהגיע   -
ילדתה  את  בידיהם  להפקיד  בליטאים, 
שלה, או - לוותר על היוזמה, על החריגה 
אחר  להיסחף  העדר,  של  מנתיבו  הנועזת 
עליך  הכפויים  תעשה'  ואל  ה'שב  פיתויי 
האלה  הלבטים  וכל  כאן.  אותה  ולהשאיר 
שותף  בלי  כנגד,  עזר  בלא  לבד,  לעבור 
התייעצה  היא  ודאי,  ולהחלטה.  לאחריות 
הרבה.  לי  סיפרה  העשר,  בן  אתי  גם 
הדאגות  מן  חלק  לגבי  אוזן  לה  שימשתי 
שלה, אותו חלק שהייתה נכונה להתחלק 
אתי בו. סופו של דבר, אחרי היסוסים רבים 
ומשא ומתן מייגע שכלל גם ענייני כספים 
וסדרי תשלומים, החליטה אמא למסור את 
אחותי לידי משפחתה של מרתה. )אילתי, 

לחצות את הנהר, עמ' 128- 127(.

ב. האם הילד יסתגל למסתור והאם יזכור 
את זהותו האישית והיהודית?

לילד היו מורכבים: מה  החששות בכל הנוגע 
של  הפתאומי  הניתוק  של  ההשלכות  יהיו 

מהוריו? הילד 
אותו?  נטשו  שהוריו  עליהם,  יחשוב  האם 

וכיצד ישפיע הדבר בעתיד על נפשו הרכה?
אכן, ילדי מסתור ששרדו מעידים שרק כשבגרו 
הבינו את משמעות ההקרבה שהוריהם הקריבו 

כאשר ויתרו עליהם כביכול.
נגעה  ההורים  של  הקשות  הדילמות  אחת 
יזכור הילד מניין בא?  לשאלת הזהות – האם 
יוכל לשוב לזהותו המקורית?  ירצה או  האם 
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חשש זה נגע בעיקר לילדים הקטנים, אך הוא 
הבוגר:  הילד  של  ההתמודדות  ליכולת  גם  נגע 
האם  סוד?  לשמור  ויוכל  דיו  חזק  יהיה  האם 
יצליח להעמיד פנים ולא יסגיר את עצמו? האם 
ישמור  האם  היהודית?  זהותו  את  ישכח  הוא 

על יחס חיובי למוצאו או שיושפע מסביבתו?

זרועותיו  הגיע הזמן להיפרד. אבי כרך את 
חיבוק  היה  זה  אליו.  אותי  והצמיד  סביבי 
נואש וכואב. 'זכרי', לחש, 'לעולם אל תאמרי 
תודי  אל  לעולם  ולעולם,  נסענו.  לאן  לאיש 
שזה  כמה  עד  יהודייה.  שאת  איש  בפני 
קשה לך, עלייך לשמור על הסודות האלה. 
דמעות  טק,  )נחמה  חזקה'.  להיות  עלייך 

כבושות, עמ' 93 (

ילדם  את  למסור  מראש  שהתכוננו  הורים  היו 
למסתור והכינו אותו להתמודדות זו. כך סיפרה 

אחת מילדות המסתור: 

מרטה,  היה  לי  נתנה  שאימי  ]הבדוי[  השם 
בת  הייתי  כי  אף  תמר.  היה  האמיתי  שמי 
המילה  על  רבות  פעמים  יום  כל  חזרתי   5
זכרתי  כך  תמר.  יצא  ואז  מהר  מהר  מרטה 
לי  אמרו  כי  אף  עצמי,  על  הפרטים  את 

לשכוח. )גפני, לבבות חצויים, עמ' 43(.

)נקראה איטהל'ה לפני השואה(,  אירית קופר 
סופרת ילדים ונוער, נולדה בשנת 1929 בעיירה 
ליד ורשה. מפלישת הגרמנים לפולין ועד שנת 
הביאה  ואז  בגטו,  משפחתה  עם  גרה   1942
בכפר.  פולנית  איכרים  למשפחת  אימּה  אותה 
בכפר  וכשנודע  פרות,  רועת  נעשתה  אירית 
שהיא יהודייה, נאלצה לעזוב את בית האיכרים 
למנזר  הגיעה  לבסוף  לכפר.  מכפר  ולנדוד 

ושהתה בו עד סוף המלחמה. 

כך מתארת אירית את רגעי הפרידה מאימּה:

עם  יצאתי  בו  היום  את  אזכור  עדיין 
ומאיים  גדול  שלט  כאשר  מהגטו,  אימא 
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תחום  את  העובר  'כל  בשעריו:  התנוסס 
השגיחה  לא  כמו  אימא  יומת!'  מות  הגטו 
ארנבת,  כמו  מהר,  חמקה  היא  בשלט. 
את  אראה  ועדיין  היער.  עצי  בין  רצה 
אש  כמו  הבוערות  השחורות,  עיניה 
תתנצרי!  שלא  'איטה'לה,  ומבקשות: 
יהודיה!' )קופר,   ולעולם לא תשכחי שאת 

אל אותם כפרים, עמ' 171(.

במשפחות דתיות חזרו ההורים והזכירו לילדים 
את מוצאם היהודי ואת תקוותם שהם ישרדו 
איתם  ושיננו  המשפחה  שושלת  את  וימשיכו 
ישראל"  "שמע  כגון  תפילה  פסוקי  פה  בעל 

ו"מודה אני".

מבלגיה,  דתית  למשפחה  בת  קאופמן,  חנה 
אביה  של  האחרונים  דבריו  את  משחזרת 
לעוגן בתקופת  לה  מילים שהיו  לפני שנפרדו, 

המסתור במנזר:

הוא חיבק אותי בחוזקה ואמר בקול רועד: 
את  תמשיכי!  את  תחיי!  את  שלי  'חנה'לה 
תזכרי אותנו. חנה'לה שלי, את בת ישראל. 
מאחורי  )כהן,  יהודייה'.  אל תשכחי – את 

החומות, עמ' 36(.

החשש  גבר  קטנים,  בילדים  היה  כשמדובר 
שישכחו את זהותם האמיתית. אף שהרבנים 
ידועים מקרים  לנוצרים,  התירו למסור אותם 

שבהם סירבו הורים למוסרם והעדיפו לשמור 
על נשמתו היהודית של הילד גם במחיר חייו. 
מלבוב,  לוין  הרבנית  לוין,  יצחק  של  אימו 
אצל  מקלט  יקבלו  הגדולים  שבניה  הסכימה 
המטרופוליט )הבישוף( שפטיצקי, אך סירבה 
שהמסתיר  אף  הקטן  בנה  את  שם  להסתיר 
לבנה  דתם.  על  להעבירם  לא  התחייב 

הגדול אמרה:

אני אינני באה במניין... מה שרשאים אחרים 
יפות  לעשות.  רשאית  אני  אין  לעשות 
שאלת  אך  המטרופוליט,  של  הבטחותיו 
שמד סופה שתעלה כממשית מאוד. ודאי לי 
שאתה תישאר נאמן ליהדות ותשתדל שגם 
אחיך נתן יהיה יהודי. אבל אם אתן למעצר 
גם את אחיך הקטן, כשהוא עוד תינוק, מי 
ידאג כי לא יצא חלילה מכלל ישראל. על כן 
ואם  בגטו.  נשארים  והילד  אני  כי  החלטתי 
נזכה ונחיה – מוטב, ואם לאו – באשר אביך 

נהיה גם אנו. 

באקציית   1943 בינואר  נורה  הקטן  האח 
הילדים בלבוב, והאם נרצחה במחנה ינובסקה 
בספטמבר 1943 )לוין, עליתי מספציה, עמ' 

 .)128–129

החלטה דומה קיבלו הוריה של בתיה עמנואל, 
בת החמש, באמסטרדם בשנת 1943 כך מספר 

אחיה של בתיה, יונה, אז נער בוגר:
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להם  שיש  ההורים  הודיעו  אחד  יום 
קצר  ביקור  אותנו  תבקר  בתיה  הפתעה: 
ארוחת  ביחד  אכלנו  הגויה...  ה'אמא'  עם 
צהרים וברכנו ברכת המזון. ה'אמא' הגויה 
זה  ברגע  הצטלבה...  היא  'ברכה',  כן  גם 
בתיה  נדהמנו!  כמוה.  בתיה  גם  עשתה 

שלנו מתפללת כנוצרייה. 

לא  והחליטו  ביניהם  התייעצו  ההורים 
הנוצרייה.  ל'אמא'  בתיה  את  להחזיר 
כפיקדון  אתכם  "קיבלנו  אמרו:  לילדיהם 
מחויבים  אנו  מתי  יודעים  איננו  מהקב"ה. 
אתכם  נחזיר  אבל  הפיקדונות,  את  להחזיר 
משפחתה  עם  נשלחה  בתיה  כיהודים." 
לפני  ונספתה שם בשנת תש"ה  בלזן  לברגן 
לדור,  יסופר  עמנואל,  )יונה  השחרור. 

עמ' 83-82 (

היו הורים שהכרעתם בסוגיית הסתרת ילדיהם 
המכריע  הרצון  שונה.  הייתה  נוכרים  בבתי 
ואפילו  בחיים,  יישאר  שילדם  היה  שלהם 
במחיר שהמשפחה שתאמץ אותו תטביל אותו 
להוציאו  יהיה  שניתן  קיוו  מהם  חלק  לנצרות. 
יהודים  הורים  והיו  המלחמה.  אחרי   מידם 
חשבו  והם  רופפים,  היו  ליהדות  שקשריהם 
לאחר  גם  עימו  תיטיב  הילד  של  שהתנצרותו 
הפרידה  את  מתארת  רווה  לוסי  המלחמה. 

הקשה ממשפחתה:

מחוץ  אל  אותי  ללוות  כדי  יצאה  אימא 
גופי  בכל  רעדתי  ואני  ירד  כבד  שלג  לגטו, 
האחרונות  המלים  הפרידה.  ומכאב  מקור 
וילוו  בזכרוני  חרוטות  אמי  מפי  ששמעתי 
'אם  ילדתי', אמרה,  'זכרי  ימי חיי:  כל  אותי 
)רווה,  כיהודיה'  לחיות  תשובי  אל  תשרדי 

יכולתי לא לחזור, עמ' 40, 44(. 

לוסי שבה לאחר המלחמה לחיק עמה למרות 
צוואת אימּה.

זוג המצילים וורז'יי מלבוב עם הילדה
זולה - חניתה לשם.

)מתוך לבבות חצויים(
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ג. האם למסור ילדים למנזרים?

עלתה,  למנזרים  ילדים  להעביר  אם  השאלה 
כאמור, כשנפוצו שמועות או ידיעות על אקציות 
הידיעות  נפוצו  ורשה  בגטו  לדוגמה,  ילדים.  של 
על אקציות של ילדים לאחר הגירוש הגדול בקיץ 
1942. בגטו קובנה שבליטא הגיעו שמועות על 
אקציית ילדים קרובה בתחילת שנת 1944, ואז 

נעשו מאמצים גדולים להסתיר את הילדים.

שנערך  נוקב  דיון  מתאר  רינגלבלום  עמנואל 
בוורשה באסיפת אנשי ציבור מכל הזרמים, ובו 
עלתה השאלה האם לקבל את ההצעה של ארגון 
ז'גוטה הפולני להעביר למנזר כמה מאות ילדים 

בני עשר ומעלה כדי להצילם. וכך הוא כתב:

השתתפתי בוויכוח של כמה אינטלקטואלים 
בשאלה זו... אחד סבר שעלינו ללכת בדרכי 
לתת  לנו  אסור  השם...  קידוש  על  אבותינו 
החברה  ילדינו,  של  לשמד  ברכתנו  את 
'כלל' אסור לה שתעשה כן... אחרים  בתור 
אוצר  מהווה  יהודית  נפש  כל  כנגדו:  טענו 
לכמורה  תהיה  לא  המלחמה  לאחר  בלום... 
תופעת  הנה  אדרבא,  השפעה...  שום 
רעם,  בסתר  )פרבשטיין,  ה'אנוסים'.... 

עמ' 206-205(

ההצעה  מן  הסתייגו  בדיון  המשתתפים  רוב 
הילדים מסירה  למסור את  ז'גוטה  ארגון  של 

לאומית.  גאווה  מתוך  זאת  ועשו  מאורגנת, 
את  להטביל  היא  המנזר  שמטרת  הניחו  הם 
רצו  נאמן  יהודי  וכציבור  לנצרות,  הילדים 
למנוע זאת. ההצעה נשארה פתוחה להחלטה 

הפרטית של ההורים )פרבשטיין, שם(. 

)על הגישה ההלכתית בעניין זה ראו בפרק 4( 

 העברת הילדים למשפחות זרות

א. מן המשפחה אל המסתור

מהוריהם  הילדים  הועברו  שבה  הדרך 
בעיתוי שבו  הייתה תלויה  למציליהם הנוכרים 
התקבלה ההחלטה הקשה והשתנתה ממקרה 
בסבל  לוותה  המקרים  בכל  אך  למשנהו,  אחד 
רבה  בזהירות  לבחור  עליהם  היה  רב.  ובכאב 
את דרך ההעברה של הילדים מהגטו למסתור 
ושמציליהם  ייתפסו  לא  ילדיהם  או  שהם  כדי 

לא יתגלו. 

כמה דגמים אפיינו את הדרך שבה הוציאו את 
הילדים ממשפחתם והעבירו אותם למסתור:

או  מחתרת  אנשי  בידי  הילדים  הוצאת    •
ארגון  כגון  ליהודים,  שסייעו  ארגונים  בידי 
מחלקת  טיפלה  בוורשה  בפולין.  ז'גוטה 
אירנה  של  בראשותה  הארגון  של  הילדים 
שהוברחו  יהודים  ילדים  בכ־2,500  סנדלר 
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מהגטו למשפחות נוצריות מחוץ לגטו. אנשי 
הילדים  איתם את  ולקחו  לגטו  נכנסו  ז'גוטה 
מסיפורה  נוצריות.  למשפחות  להעבירם  כדי 
שכאשר  למדנו  )לעיל(  סנדלר  אירנה  של 
הילדים הועברו בדרך זו ארבה סכנה הן להם 
והן לאנשי המחתרת. בארצות מערב אירופה, 
היו  המחתרת  פעילי  ובצרפת,  בהולנד  כגון 
מקומות  את  המקרים  ברוב  שמצאו  אלה 
המסתור לילדים ולמבוגרים והעבירו לשם את 

המסתתרים. 

•  העברה ישירה באמצעות פנייה אישית של 
נוצריות.  למשפחות  ידידיהם  של  או  ההורים 
אל  ביוזמתם  הילדים  הורי  פנו  רבים  במקרים 
טובים  קשרים  להן  שהיו  נוצריות  משפחות 
להסתיר  מהם  וביקשו  המלחמה  לפני  איתם 
את ילדיהם. פעמים רבות לא נענו המשפחות 
את  להסתיר  וסירבו  לבקשתם  הנוצריות 
עולם  אומות  חסידי  גם  נמצאו  אך  הילדים, 
שהסכימו לקבל את הילד אליהם. ד"ר פרומה 
גורביץ מגטו קובנה מספרת בזיכרונותיה כיצד 
שיצאה  )הקבוצה  הבריגדה  משורות  חמקה 
למצוא  לנסות  כדי  לגטו(  מחוץ  לעבודה 
מוכנה  שתהיה  הקודמים  מידידיה  משפחה 

לקבל את ילדתה נעמי:

כאילו  לי  ונדמה  וצועדת,  צועדת  אני 
הנה-הנה  לרגלי,  מתחת  בוערת  הקרקע 
לוח  לפני  עומדת  אני  לבסוף  יאסרוני. 

קטן, שלט של רופא מוכר. חדר-ההמתנה 
החולים  עם  להישאר  רוצה  אינני  מלא. 
בסקרנות  המסתכלים  לתורם,  המצפים 
בנדודי.  ממשיכה  אני  רעהו.  בעיני  איש 
איננו  אחר.  רופא  של  דירתו  את  מוצאת 
לא   – לרביעי  לשלישי,  הולכת  אני  בבית. 
כנראה  הבית,  סף  את  לעבור  לי  נתנו 
אבדה  הדלת.  את  בפני  טרקו  שהכירוני, 
ניסיון  אני  עושה  מדוכדכת  תקוותי. 
'ההר הירוק' לד"ר  נוסף – הולכת בכיוון 
לפני  יחד  איתה  שלמדתי  בוטקוויצ'נה, 
 .14 מס'  מוליטו  ברחוב  גרה  היא  שנים: 
אעלה  כאן  גם  ודאי  עץ.  עשוי  קטן,  בית 
בידי. אבל מה זה? נתקבלתי בסבר  חרס 
בקשתי  שמעו  אותי,  הושיבו  יפות,  פנים 
למשמע  מאמינה  )איני  וגם...  באהדה 
בת  נעמי  את  לקבל  מסכימים  אוזני( 
החמש. היא הרי הקטנטונת במשפחתנו 
)גורביץ,  להציל.  יש  כל  ראשית  אותה   –
יהודי  עם  רופאה:  של  זיכרונותיה 
מט"ח  אתר  מתוך  שואה,  בימי  ליטא 
https://lib.cet.ac.il/pages/item.

.)asp?item=21072&author=3660

לד"ר גורביץ היו שתי בנות נוספות; אטה בת 12 
ובלה בת 16. לאחר שמצאה מסתור עבור בתה 
הצעירה, נעמי, עברה מסע נוסף כואב ומשפיל 
את  גם  לקבל  שיסכימו  משפחות  למצוא  כדי 
המשפחות  את  משמצאה  הגדולות.  בנותיה 
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למקום  מהגטו  הבנות  את  להעביר  ניסתה 
רבים  גדול,  היה  הסיכון  שיתגלו.  בלי  המסתור 

נורו ליד הגדר כשניסו לברוח.

נעמי הקטנה הועברה בתוך שק תפוחי אדמה, 
ואת אחיותיה הצליחו להוציא מן הגטו כעובדות 
בבריגדת הנשים. לאחר שעברו משוכה זו ויצאו 
מן הגטו, היה עליהן להגיע בכוחות עצמן, בלא 
לגורלן  החשש  המסתור.  לכתובת  הדרכה,  כל 
של בנותיה המשיך לקנן בפרומה כל הזמן והיא 
הגיעו  האם  עצמה:  את  לשאול  הפסיקה  לא 
האם  בדרך?  נתפסו  האם  המסתור?  למקום 

עודן בחיים?

ד"ר גורביץ עזרה גם למשפחות אחרות להעביר 
את ילדיהן למקום מסתור מחוץ לגטו, ולצורך 
כך היה הכרח לעיתים להרדים את הפעוטות. 

וכך היא מתארת בזיכרונותיה:

להורים הייתה, קודם כול, הדאגה להעברת 
להסביר  היה  אפשר  העירה.  ילדיהם 
להתנהג  עליהם  כיצד  הגדולים  לילדים 
גיל  בכל מקרה אפשרי. את התינוקות עד 
הגטו  מתוך  הוציאו  יותר,  ואף  שנתיים 
איתם  שנטלו  ובתרמילי-גב,  בילקוטים 
קטנים  ילדים  לעבודה.  בצאתם  האנשים 
בזריקת-לומינל  להרדים  היה  צריך  אלה 
מדי,  קטנה  במנה  ולא  הרדמה(,  )זריקת 
בבכיים.  עצמם  ויגלו  בדרך  יתעוררו  לבל 

הזרקתי  שמא  פעם  כל  מתרגשת  הייתי 
אפשר  מדי.  גדולה  מנה  חלילה,  להם, 
חדשה  מומחיות  אצלי  נתגלתה  כי  להגיד 
– הרדמת ילדים לקראת הוצאתם העירה 
לשם הצלת חייהם. היה זה מראה מחריד 
ראשיהם,  כופפים  משתוחחים,  לראותם 
נחלשים – ואז היה קל יותר לתחוב אותם 

לתוך התרמיל. )גורביץ, שם(.

•  העברת הילדים לביתם או לבית נוכרי אחר 
המשפחה  את  שהכירו  נוצרים,  של  ביוזמה 
שהיו  כאלה  בעיקר  הילדים,  את  גם  ולעיתים 
בקשרי עבודה עם משפחות יהודיות. התופעה 
ומשרתות  מטפלות  הייתה של  ביותר  הנפוצה 
ובעיקר  הבית  לבני  רגשית  קשורות  שהיו 
לילדים והציעו לקחת את אחד הילדים לביתן 
או  שותפים  אלה  היו  אחרים  במקרים  בכפר. 
יוזמה  נקטו  והם  יהודי,  של  במפעל  עובדים 

עצמית להציל אחד מילדיו.

ב. הברחת ילדים עם חיסול הגטאות

עם חיסול הגטאות השתנתה דרך הפרידה של 
ההורים מילדיהם: ילדים שהוריהם סוככו עליהם 
עד לרגע האחרון משום שרצו למנוע מהם את 
הפרידה הכואבת או שקיוו שיוכלו לקחתם איתם, 
ניתקו עצמם מהילדים על סף הגירוש, בלי הכנה 
ינינה  זאת  מתארת  כך  להיפרד.  ובלי  מוקדמת 

אקר, שהייתה בת שבע כשפרצה המלחמה:
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בקיץ 1942, כל היהודים היו צריכים לעזוב 
ולהגיע לעיר וייליצ'קה. שם ביקשו מאיתנו 
קטן  תרמיל  לקחתי  העיר.  בכיכר  להתייצב 
עם כמה פרוסות לחם ותמונות של משפחה. 
לאמי:  אמר  הזמן  כל  ואחי  בכיכר,  עמדנו 
שוטרים  מוקפים  היינו  הילדה'.  את  'תצילי 
זאב.  כלבי  עם  גרמנים  וחיילים  פולנים 
פתאום הגיעה רכבת. אמי אמרה לי: 'תזרקי 
את התרמיל, הם הגיעו'. ואז ראיתי את שני 
לי:  אמרה  אמי  שלנו.  בבית  שגרו  הפולנים 
'לכי לשם', ולהם אמרה: 'תצילו את הילדה' 
ונעלמה בתוך ההמון בלי חיבוק, בלי נשיקה, 
מעריב,  עיתון  )אילנה שטוטלנד,  כלום.  בלי 

ילדים בשואה, מיזם תיעוד(.

הפרידה  בשעת  גדולה  ילדה  הייתה  ינינה 
הפרידה  רגע  של  הזה  הזיכרון  ואת  מאימּה, 
הרבה  היו  אך  היום.  עד  בליבה  שומרת  היא 
וננטשו.  מהוריהם  שנותקו  ופעוטות  תינוקות 
היו הורים שהניחו את ילדיהם ליד פסי הרכבת 
או במקום ציבורי נסתר כלשהו וקיוו שנוצרים 
רחמנים יאספו אותם. לעיתים השאירו ההורים 
הילד  של  מזהים  פרטים  ובו  פתק  או  מכתב 
לא  הזו  הקשה  הפרידה  את  להצילו.  ובקשה 

יכלו הילדים לזכור.

את  מאפיין  הירשמן־נבנצל  לאה  של  סיפורה 
שהוריהם  רבים  יהודים  תינוקות  של  גורלם 

את  להציל  רצון  מתוך  בינקותם  מהם  נפרדו 
חייהם ברגע האחרון:

בפולין  נולדה  הירשמן  לבית  נבנצל  לאה 
באחת  צעירים.  הורים  לזוג   1942 בשנת 
חודשים,  שלושה  בת  בהיותה  האקציות, 
הם  הגטו.  מן  וגורשו  ואימּה  אביה  נתפסו 
עבודה  למחנה  נשלחים  שהם  האמינו 
שכן,  בידי  הפעוטה  לאה  את  והפקידו 
ורכושם  כספם  את  מסרו  בידו  פולני.  שוטר 
ומכתב )המכתב לא הגיע לידיה של בִּתם עד 
לחייהם  חששו  ואשתו  השוטר  הזה(.  היום 
השוטר  הניח  ולכן  התינוקת,  תתגלה  אם 
מכן  לאחר  הרכבת.  פסי  על  התינוקת  את 
ובעצתו  שלו,  לכומר  זאת  סיפר  בו,  חזר 
חשוך  פולני  זוג  יתומים.  לבית  אותה  הביא 
יופוביץ, החליטו לאמץ את  ילדים, משפחת 

התינוקת בת תשעת החודשים.

לאה גדלה בבית המשפחה הפולנית עד גיל 
חמש, הוטבלה לנצרות וחיה כילדה נוצרייה 

בחום משפחתי ובאהבה. 

לאה לא ידעה דבר על זהותה האמיתית עד 
לה  ונודעה  בגרה  כאשר  רק  המלחמה.  סוף 
אל  להתחבר  הניסיון  עם  התמודדה  זהותה 
דמות ההורים שנספו, דמויות שלא הכירה. 
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מאלבום התמונות של לאה נבנצל:

 צבי הירשמן, האב

 פיפא הירשמן, האם

 בזרועות אמה

 עם הוריה הפולנים-המאמצים
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 בבית המאמצים 

 בבית הילדים בזאבז'ה

 לאה והדודה לאחר הוצאתה
מבית הפולנים

ג. הסתרת הילדים במערב אירופה

במערב  היהודים  כלפי  הגרמנים  מדיניות 
בשנתיים  שם  שלהם  החיים  ותנאי  אירופה 
הראשונות של המלחמה היו שונים מחייהם 
ובצרפת  בבלגיה  בהולנד,  פולין.  יהודי  של 
הופרדו  היהודים  גטאות.  הוקמו  לא 
צווים,  באמצעות  הכללית  מהאוכלוסייה 
שבודדו אותם מן החברה, ולאחר מכן גורשו 
המשפחה  מבנה  זמניים.  מעבר  למחנות 
בני  בסביבת  חיו  והילדים  חלקית,  נשמר 
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משפחתם וקרוביהם במשך כשנתיים. חייהם 
היו קשים כי הם נאלצו לחיות תחת חוקים 
בידוד  של  בתנאים  גוברת,  ושנאה  מפלים 
המגורים  אולם  קשה,  כלכלי  ובמצב  חברתי 
בקרבת בני המשפחה העניקו לילדים ביטחון 
ילדים  אלפי  כמה  הועברו  בהדרגה  מסוים. 
לבתי ילדים, שקיומם עדיין התאפשר. מסוף 
הגירושים  כשהחלו   ,1943 סוף  ועד   1942
ההורים  הבינו  והריכוז,  המעבר  ממחנות 
להגן  עוד  יוכלו  שלא  הילדים  בתי  ומנהלי 
הורים  להצילם.  דרכים  וחיפשו  ילדיהם  על 
החלו לחפש באינטנסיביות מקומות מסתור 
לילדיהם בבתים של ידידים או של שותפים. 
מקומיים  מחתרת  ארגוני  באו  לעזרתם 
במערב  שיהודים  העובדה  סעד.  וארגוני 
המקומית  בחברה  מעורים  היו  אירופה 
סייעה לילדים להסתגל למשפחות המצילים, 
וידיעת השפה המקומית הקלה עליהם את 

שהותם בחברה הנוכרית. 

בהולנד ובבלגיה מצאו ילדים מסתור בעזרת 
חברי  סטודנטים  של  ובעזרתם  ארגונים 
מחתרת. כיוון שבהולנד אין מקומות מסתור 
לאדמה,  מתחת  חפירות  )יער,  טבעיים 
הרים(, היה צורך להיעזר במצילים הולנדים 
ארגוני  חברי  הילדים.  את  להסתיר  כדי 
אלה  היו  סטודנטים,  ברובם  המחתרת, 
בני  עם  קשר  על  לשמור  לילדים  שאפשרו 

המשפחה, שהוסתרו במקומות שונים. 

גם  )כמו  המסתור  לילדי  שארבו  הסכנות 
בעיקר  היו  שהסתתרו(  בוגרים  ליהודים 
או  ההלשנות,  בשל  הולנדים.  ממלשינים 
בעקבות גילוי של חברי המחתרת שחיי הילד 
ילדים  הועברו  קשים,  המצילה  במשפחה 
בממוצע ל־4 משפחות שונות עד שהסתיימה 
מקומות   37 עבר  אחד  וילד  המלחמה, 
הילדים  מסתור במשך שנתיים. קליטתם של 
בדרך  מוצלחת  הייתה  מציליהם  במשפחות 
הילדים  מספר  את  להעריך  קשה  אך  כלל, 
שחיו בתנאים טובים בשל המעבר ממשפחה 
למשפחה. לפי מחקרה של ד"ר נעימה ברזל 
כ־15 אחוזים מילדי המסתור קיבלו יחס בלתי 
הולם, וחמישה אחוזים מהם סבלו מיחס רע 
מאמציהם.  מצד  מאוד  רע  אפילו  ופעמים 
ההצלה  מעשה  בטוב,  הבחירה  על  )ברזל, 

בפולין ובהולנד במלחמת העולם השנייה(.

המחתרת  עם  קשר  יצרו  מהיהודים  רבים 
להשתמש  שיוכלו  צופן  וקיבלו  מועד  בעוד 
לא  המחתרת.  את  להזעיק  צורך  כשיהיה  בו 
הילדים  את  להכין  ההורים  הספיקו  תמיד 
מקרים  היו  אך  למסתור,  היציאה  לקראת 
הילד  בגוף  היכר  סימן  ההורים  סימנו  שבהם 
כדי שיוכלו לזהותו אם ישרדו לאחר המלחמה 

ויבואו לפדותו.

הייתה  מהולנד  פלסהאואר  לבית  לוויסון  רבקה 
עוד  אין  כי  הוריה  הבינו  כאשר  שלוש  בת 



      22

"אל תשכחו שאתם יהודים"

עם  קשר  ויצרו  מהאקציות  להתחמק  אפשרות 
המחתרת ההולנדית. לפני צאתם מביתם לדרך 
למסתור  ילדיהם  שלושת  את  הכינו  נודעת  לא 
בדרך מיוחדת: הם הזמינו לביתם רופא שהזריק 
לילדים דיו ויצר כתם קטן, מעין קעקוע, שישמש 
לזהות  יכלו  זה  סימן  בזכות  לילדים.  היכר  סימן 
לאחר  קצר  זמן  המלחמה.  בתום  הילדים  את 
הקוד  בקריאת  השתמשו  המשפחה  שבני 
למחתרת, הגיעה לביתם נערה הולנדית שעבדה 
במפעל של המשפחה ולקחה את רבקה, ועימה 
בצפון  קטן  לכפר  ברכבת  למסע  קטנה,  חבילה 
הולנד. רבקה הובאה לביתה של נל ויסר, חסידת 
אומות העולם, שאותה כינתה רבקה "דודה נל", 
ואשר העניקה לה בית חם במשך שנתיים. בדרך 
זו הוצאו למסתור גם אחיה ואחותה. "תוך שעה 
לשליחים  ילדיהם  ארבעת  את  ההורים  מסרו 
להם  מחכה  מה  שידעו  מבלי  המחתרת,  של 
סרט  רבקה,  )תפילת  הילדים"  גורל  יהיה  ומה 

עדות יד ושם(.

סיפור הצלתה של משפחת סמואל ממחיש את 
חלקה של המחתרת בהצלת משפחות וילדיהן. 
יצחק סמואל  נורווגיה, הרב  משפחת הרב של 
הנורווגית,  המחתרת  עם  בקשר  הייתה  הי"ד, 
שהתנגדה למשטר הפרו נאצי. בלילה שבו אמור 
היה להיות הגירוש של יהודי אוסלו לאושוויץ, 
העבירו נשות המחתרת את האֵם וילדיה למקום 
מסתור זמני עד שיועברו לשבדיה. הבן הקטן, 
חודשים,  ושמונה  שנתיים  בן  אז  היה  עמוס, 

המסתור.  מקום  את  בבכיו  להסגיר  היה  ועלול 
אשר על כן הועבר בידי אשת מחתרת בחשאי 
ובסיכון רב למקום מסתור אחר, מקום שמצאה 
ילד  בו  להסתיר  יותר  מתאים  והיה  המחתרת 

קטן עד שהמשפחה תועבר לשבדיה.

זו, באמצעות מחתרת מאורגנת,  דרך הסתרה 
יהודים  ילדים  בין  נוסף  מהותי  להבדל  הביאה 
ממערב  לילדים  שהוסתרו  אירופה  ממזרח 
אירופה  מזרח  ילדי  של  שמותיהם  אירופה. 
ושמות מציליהם לא תועדו כלל )אלא במקרים 
אירופה  מערב  ילדי  שרוב  בעוד  דופן(,  יוצאי 
נובע  ההבדל  מסודר.  לתיעוד  זכו  שהוסתרו 
למציליהם  הועברו  אירופה  מזרח  שילדי  מכך 
הכנה  כל  הייתה  ולא  וספונטנית,  אישית 
של  כלשהו  רישום  בלא  נמסרו  הם  למסירתם. 
מציליהם.  של  משפחתם  ושמות  שמותיהם 
נציגי  רשמו  זאת  לעומת  אירופה  במערב 
מסתור  למצוא  שפעלו  המחתרת,  ארגוני 
רב, את שמות  זמן  והתכוננו להסתרה  לילדים 
ומסמכים  שלהם,  המסתור  ומקום  הילדים 
המסתור  ומקומות  הילדים  פרטי  ובהם  אלה 
בדרך  המחתרתיים  הארגונים  בארכיון  נשמרו 

המוצפנת והסודית ביותר. 

המחתרת  של  פעילותה  את  להדגים  כדי 
להסתרת ילדים יהודים נכיר כמה ארגוני הצלת 

ילדים בצרפת.
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ולהביאם  ילדים  להציל  שפעלו  ארגונים 
למסתור בצרפת

נעשתה  שבהן  המדינות  אחת  היא  צרפת 
ולהסתרתם  ילדים  להצלת  מאורגנת  פעילות 
במשפחות ובמוסדות נוצריים. ארגונים שפעלו 
להציל ילדים פעלו בשיתוף פעולה מרשים עם 
פעילי הצלה צרפתים ועם אוכלוסייה אזרחית, 
כולל ראשי כנסייה, כדי למצוא מקום מבטחים 

לילדים יהודים. 

בתקופה  נעשתה  בצרפת  ההצלה  פעילות 
כיבושה  לאחר  נאצי.  שלטון  שרר  שבמדינה 
צרפת  חלקים:  לשני  נחלקה  היא  צרפת  של 
הצפונית נכבשה בידי הנאצים והונהגה בידיהם, 
ובראשה של צרפת הדרומית, החופשית, עמד 
ממשל צרפתי בחסות הנאצים, שכונה משטר 
סכנה  ארבה   1942 שנת  מתחילת  החל  וישי. 
שממנה  הצפונית,  בצרפת  ליהודים  בעיקר 
של  הגירוש  כולל  הגדולים  הגירושים  נעשו 
13.000 יהודים מאצטדיון החורף של פריס "ול 
זו נעשו מאמצים  דיב" )Vel d'Hiv(. בתקופה 
בצרפת  ילדים  לבתי  הילדים  את  להעביר 
הכבושה או להבריחם לצרפת הדרומית. מסוף 
שנת 1942 חלו הגזרות והגירושים גם על צרפת 
הדרומית, ואז ניסו הארגונים להציל את הילדים 
משפחות  אצל  מסתור  מקום  להם  ולמצוא 
בכפרים  בעיקר  נוצריים  ובמוסדות  צרפתיות 

הרריים בדרום צרפת, או להבריחם לשווייץ.

הילדים  בהצלת  שעסקו  הבולטים  הארגונים 
ובהעברתם למסתור היו:

 1.   אוז"ה – OSE ארגון סיוע רפואי לפליטים 
מלחמות  בין  שהוקם  ולמהגרים  יהודים 
הילדים  בבתי  קלט  ובשנות השלושים  העולם, 
מגרמניה,  פליטים  כולל  ילדים  מאות  שלו 
כיבוש  לאחר  ומצרפת.  מבלגיה  מאוסטריה, 
מעונות  מעשרים  יותר  אוז"ה  הפעיל  צרפת 
ובהם קלט כ־1,600 ילדים. בראש הארגון עמדו 
ד"ר מינקובסקי וגב' אנדרה סלומון, מי שכונתה 

בפי הילדים "המלאך המגן עלינו". 

 אנדרה סלומון וילדים ניצולים בצרפת

כאשר גברה הסכנה בצפון צרפת ומאוחר יותר 
ובחסות  הילדים,  מבתי  חלק  נסגרו  בדרומה 
אוז"ה הוקמה מחתרת מיוחדת שחיפשה מקום 
מסתור לילדים, היא "רשת גארל". בראשה עמד 
הרשת  בעזרת  "גאסקה"(.  )כונה  גארל  ג'ורג' 
רוקנו בהדרגה את בתי הילדים, והילדים נשלחו 
להעביר  כדי  למוסדות.  או  בצרפת  למשפחות 
את הילדים נעזרה הרשת בארכיהגמון מטולוז, 
עובדות  השתתפו  בהעברה  סאלייז'.  ז'רו  ז'יל 
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כיסוי  סיפור  לילדים  סיפקו  והן  סוציאליות 
וכרטיסי מזון ועקבו אחר הסתגלותם למסתור. 
בדרכים  לשווייץ  הוברחו  מהילדים  חלק 
מסוכנות ושם ניצלו. ההערכה היא כי כ־1,000 
ילדים הוסתרו בבתי האיכרים, והבוגרים שבהם 

סייעו בעבודות חקלאיות.

 2.  "רחוב אמלוט", ארגון בראשות דוד רפופורט. 
לפני המלחמה היה זה ארגון סעד יהודי. הארגון 
מסמכים  הנפיק  ובמשפחותיהם,  בילדים  טיפל 
מזויפים וחיפש מקומות מסתור לילדים. פעיליו 
יצרו קשר עם האב גלאזברג, כומר קתולי ממוצא 
לכן  קודם  רבות  שנים  שהיגר  יהודי־אוקראיני, 
הנוצרית",  "הידידות  בראש  שם  ועמד  לצרפת 
יהודים  להצלת  רבות  שעזרה  נוצרית  אגודה 
ובעיקר ילדים. דוד רפופורט נעצר בידי הגרמנים, 

נשלח לאושוויץ ונספה בתאי הגזים.

 3.  בשנת 1942 הוקמה בארגון הצופים זרוע 
חשאית שכונתה "השישית" ביוזמת רובר גמזון, 
יצר  הארגון  צרפת.  בצבא  סרן  שהיה  יהודי 
שיתוף פעולה הדוק עם המחתרת הצרפתית, 
הצטרפו   מחבריו  וחלק  הגרמנים,  נגד  שפעלה 

לשורות המחתרת בעיקר בשנת 1944.

נוסף לכך פעלו חברי "השישית" להצלת ילדים. 
בבתי  לילדים  מסתור  מקומות  חיפשו  חבריה 
בכך.  הכרוך  בכל  וטיפלו  צרפתיות  משפחות 
אנשי הזרוע הקימו את המפקדה למען הילדים 

במואסק ופעלו במחוזות שונים: טולוז, גרנובל, 
מחוז  כל  בראש  וניצה.  קלרמו־פארן  לימוז', 
קשר  על  שמרו  והן  סוציאליות  עובדות  עמדו 
הילדים ששהו במשפחות צרפתיות. חלק  עם 
מהילדים הועברו לשווייץ. רבים מעובדי הרשת 

נתפסו בידי הנאצים, עונו ונרצחו. 

 4.   מוסדות הרב שניאורסון.
ממשפחת  שניאורסון,  זלמן  שלמה  הרב 
ועמד  חינוך  מוסדות  הקים  חב"ד,  אדמו"רי 
בראש "קהילת חרדים בצרפת". בימי המלחמה 
באמצעות  ילדים  להצלת  לאות  בלא  פעל 
להעביר  דאג  הרב  והנערים.  הילדים  מוסדות 
את בתי הילדים ממקום למקום, ומאוחר יותר, 
מסוף שנת 1942, משלא הייתה ברירה, פיזר את 

הילדים בין משפחות בצרפת או מעבר לגבול. 

 הרב שלמה זלמן שניאורסון
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לארגון  זיקה  הייתה  ההצלה  ארגוני  לרוב 
שעסק  החוקי,  הסעד  ארגון  אוז"ה,  המרכזי, 
הצלה  בפעילות  החוקית  לפעילותו  במקביל 

בלתי חוקית ומסוכנת. 

כאמור, פעילי הארגונים עבדו בעזרת שותפים 
ודאגו  סוציאליות,  עובדות  כגון  צרפתים, 
)רוב ההורים היו  לשמור על קשר עם הילדים 
לילדים  העבירו  והארגונים  מעצר  במחנות 
מכתבים מהוריהם( ולשלם לאיכרים. הארגונים 
והנפשי של  קיבלו אחריות על מצבם החומרי 
הילדים, דאגו לקשר עם הוריהם ולקשרים עם 
דרכונים  מזויפים,  ניירות  שסיפקו  המוסדות 
לילדים  להסתתר.  לילדים  לאפשר  כדי  וכסף 
הצטרפו מלווים והם אבטחו את המסלול שבו 

נעו הילדים עד שהגיעו למקום מבטחים. 

של  לעזרתם  נרתמו  וכמרים  כנסייה  ראשי 
המאמינים  לציבור  ופניותיהם  הארגונים,  רוב 
הילדים.  בפני  רבות  דלתות  פתחו  במחוזם 
הנערים  הוסתרו  צרפת  של  הדרומי  באזור 

במקרים רבים במנזרים. 

רבים מאזרחיה של צרפת הדרומית סיכנו את 
עצמם בכך שלקחו אליהם ילדים יהודים, ורבים 
המקומיים,  השוטרים  ובהם  העיירה,  מתושבי 
ידעו על הסתרת הילדים ובכל זאת שמרו סוד, 
הזהירו  אף  ולעיתים  ההסתרה,  על  דיווחו  לא 
את המצילים מפני פשיטות צפויות של הגסטפו 

אפילו  היה  לא  שבהם  מקומות  היו  לבתיהם. 
מעצר אחד של נער או מבוגר שהוסתר למרות 
פשיטות שערכו המשטרה הצרפתית והגסטפו 
יהודים.  בהסתרת  נחשדו  שבעליהם  בתים  על 
פעילי ההצלה הציעו לאיכרים תשלום, אך מה 
שהניע את רוב המצילים להסתיר ילדים יהודים 
הממון.  תאוות  ולא  המוסרית  הגישה  הייתה 
ברוב המקרים הסיכון העצום בהסתרת הילדים 
היה רב מערכו של התשלום שקיבלו בתמורה. 
מאות רבות של משפחות מכל חוגי האוכלוסייה 
בלתי  לזמן  למשפחה  נוסף  חבר  לביתם  קיבלו 
מוגבל. הקשרים ההדוקים שנוצרו בין הילדים 
ובין המשפחות המאמצות גרמו במקרים רבים 
לעיתים  המלחמה.  לאחר  בפרידה  לקשיים 
בין הילד למאמציו על אף  היה קשה להפריד 
נמצאו  קרובי משפחתו  או  הביולוגיים  שהוריו 

לאחר המלחמה בריאים ושלמים.

של  ההצלה  סיפור  הוא  דופן  יוצא  סיפור 
 – סור   – שמבון  לה  בעיירה  יהודים  ילדים 
ליניון שבדרום צרפת.בחודש יולי 1942, לאחר 
גירוש היהודים מפריז, קרא אנדרה טרקומה, 
ככל  לסייע  העיירה  לתושבי  המקומי,  הכומר 
יכולתם להציל ילדים יהודים מגירוש. הילדים 
חקלאיות  בחוות  פרטיים,  בבתים  הוסתרו 
הס.ס.  חיילי  כשהגיעו  ציבוריים.  ובמוסדות 
העיירה  תושבי  נהגו  הילדים,  את  לחפש 
נפשם  וסיכנו  המסתור  מקומות  את  להסוות 

כדי שלא לחשוף את המסתתרים.
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תעודות  הילדים  עבור  השיגו  העיירה  תושבי 
ועזרו  מזון  הקצבת  וכרטיסי  מזויפות  זהות 
להם לעבור את הגבול לשווייץ הנייטרלית. על 
פי הערכות שונות כ-5,000 יהודים עברו דרך 
סיום המלחמה.  עד  וכפרי הסביבה  לה שמבון 
בשנת 1990 זכתה העיירה להוקרה קולקטיבית 
טרוקמה,  הכומר  הוכרו  לכך  ונוסף  ושם  ביד 

אשתו ובן דודו, חסידי אומות העולם.

בכפר  הילדים  בית  ילדי  של  גורלם  היה  שונה 
הקטן איזיו )Maison d'Isieu( שבדרום צרפת. 
סבין  בשם  יהודייה  אחות  הקימה  הבית  את 
זלטין והוא נוהל בחסות ארגון אוז"ה. בבית זה 
מצאו מחסה עשרות ילדים יהודים. בבוקר ה-6 
אנשי  הלשנה,  בעקבות  פשטו,   1944 באפריל 
כל  את  ועצרו  באיזיו  הילדים  בית  על  גסטפו 
ילדים, בני ארבע עד 17, ושבעה  הנוכחים, 44 
כולם  בילדים.  שטיפלו  צוות  אנשי  מבוגרים, 

נשלחו למחנה אושוויץ ושם נרצחו.

בעזרת  ילדים  מ־7,000  יותר  ניצלו  בצרפת 
ילדים  היו  מלבדם  השונים.  ההצלה  ארגוני 
ועם  פרטי,  באופן  אותם  הסתירו  שהוריהם 
תום המלחמה באו ההורים או קרובי משפחה 
הילדים  הצלת  )קרן,  לקחתם.  אחרים 

היהודים בצרפת, עמ' 141(.
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למנזר  או  נוצרית  למשפחה  ילד  של  מסירתו 
היה  אפשר  הצלתו.  מסע  של  תחילתו  הייתה 
החיים  מאימת  הילד  של  בהרחקתו  כי  לחשוב 
המוות  למחנות  השילוחים  ּומִּפַחַד  בגטאות 
ישתפר גורלו, אולם המציאות הייתה שונה. כבר 
מהרגעים הראשונים שבהם עבר הילד למציליו 
החדשים  לחיים  הסתגלותו  הייתה  הנוצרים 

מלווה בסכנת חיים תמידית ובקשיים רבים.

בפרק זה נעסוק בקשיים שהיו מנת חלקם של 
ברחבי  נוצריות  במשפחות  שהוסתרו  ילדים 

הילדים  שכתבו  הזיכרונות  ומתוך  אירופה, 
חיי  תמונת  את  לצייר  ננסה  המלחמה  לאחר 

היום־יום שחוו בתקופת המסתור.

אופיים של המצילים

הושפעו  המוסתרים  הילדים  של  חוויותיהם 
מייחסם  המצילים,  של  מאופיים  ישירות 
מציליהם.  אל  הגיעו  שבה  ומהדרך  אליהם 
ממניעים  הילדים  את  הסתירו  המצילים 
מוסר,  רגשי  מתוך  זאת  שעשו  היו  שונים: 
לילדים  שחשו  טהורים  ורחמים  אחריות 
והיו  להם,  שנשקפה  החיים  סכנת  למרות 
שעשו זאת תמורת תשלום או תמורת טובות 
ברכושה  לזכות  הבטחה  כגון  אחרות  הנאה 
את  לנצל  רצון  או  הילד  של  משפחתו  של 
הילד לעבודות שונות. אי אפשר להצביע על 
צד שווה באופיים וביחסם של המצילים, אך 
אשר  החיים  סכנת  הייתה  לכולם  המשותף 

 פרק 2
 "מדוע צריך להסתיר דווקא אותי?"
)משה מוריס רוט(

הסתרת ילדים יהודים בבתי נוכרים
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ריחפה עליהם ועל בני משפחותיהם בעקבות 
ההחלטה להסתיר ילד יהודי.

מזיכרונותיהם של הילדים המוסתרים שנכתבו 
אחרי המלחמה נראה שכל מקרה של הסתרת 
נעשה  אם  בין  נוצרית,  משפחה  אצל  ילד 
תמורת תשלום ובין אם נעשה ממניע אחר, הוא 
סיפור בפני עצמו. היו מצילים שקיבלו תשלום, 
וכשידעו שהוריו של הילד נרצחו ולא יהיה מי 
שיחזור לקחת את הילד בתום המלחמה, נטשו 
למרות  שבהם  מקרים  היו  לגורלו.  הילד  את 
שהופסק התשלום המשיכו המצילים להסתיר 
את הילד מסיבות מוסריות או משום שנקשרו 
אליו. היו מצילים שניצלו את הילדים והתעללו 
שאימצו  מצילים  והיו  ורגשית.  פיזית  בהם 
את הילדים כבני בית ממש והעניקו להם יחס 

חם ואוהב. 

ואידה  עקיבא  ד"ר  של  ּבִּתָם  עזריה,  מרים 
דודיה  בידי  הוריה  מות  לאחר  נמסרה  פישמן, 
תמורת תשלום למשפחה נוצרית בשם בילצקי, 
ורשה  ליד  פרושקוב,  קטנה,  בעיירה  שגרה 
בפולין. משפחת בילצקי קיבלה את מרים בחום 
ובאהבה ואף הרשתה לה להסתובב בחופשיות 
מנתה  הנוצרית  המשפחה  השכנים.  ילדי  בין 
מבוגרים,  אנשים  והאם,  האב  נפשות,  שלוש 
ובִתם יוליה, רופאה במקצועה. את השהות של 
חצי השנה אצל משפחת בילצקי כינתה מרים 

בספרה "מקלט מנוחה":

הם  הקודמים.  מחיי  שונה  היה  הכול 
זכה  שעשיתי  מה  כל  זהב',  'לב  לי  קראו 
שאני  בעיניהם  חן  מצא  לתשבחות.  מיד 
והם  לי,  שיאמרו  בלי  ומכבסת  מטאטאת 
ללימודים  זמן  מקדישה  שאני  התפלאו 
ולקריאה ביוזמתי. הם נהנו שיש לי תיאבון 

ועודדו אותי לקחת עוד מנה.

בית,  שיעורי  והכנתי  ללמוד  כשהתחלתי 
הביאו בשבילי שולחן נוח לכתיבה, והזקנים 
כשביקר  אצבעותיהם.  קצות  על  התהלכו 
כניסתם.  לפני  בדלת  דפקו  הם  חבר,  אצלי 
ודמעות  הזקנה  אותי  שאלה  אחד  יום 
אותי  יתפסו  אם  אעשה  מה  בעיניה 
והבטיחה  שאתפלל  הציעה  היא  הגרמנים. 
שליבה ילווה אותי לכל מקום. אהבתי אותה 
חוששת  שאינני  לה  והבטחתי  כך  בשל 
בודדה  שאיני  הרגשתי  איתי,  כשהיא  למות 
לספר,   כדי  לשרוד  )עזריה,  עוד.   ויתומה 

עמ' 225–226( 

שבצרפת,  בננסי   1933 בשנת  נולד  רוט  משה 
שהיגרה  יהודית  למשפחה  השביעי  הילד 
נשלחו  המלחמה  בתקופת  לצרפת.  מהונגריה 
בדרום  איכרים  בבתי  להתחבא  ואחיו  משה 
אוז'ה.  המחתרת  ארגון  של  בחסותו  צרפת 
רוט  מתאר  תרנגול"  "ילד  זיכרונותיו  בספר 
השבוע  במהלך  אליו.  האיכר  של  יחסו  את 
התייחס האיכר אל משה יפֶה, אך בימי חמישי 
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השתנה היחס. אז ידע משה כי עליו להתחבא, 
של  לאלימות  קורבן  ליפול  עלול  הוא  אחרת 

האיכר השיכור.

מן  שיכור  חוזר  כשהאיכר  חמישי,  בימי 
השוק, הוא משנה את התנהגותו כלפי: הוא 
כאילו רואה אותי בפעם הראשונה. למחרת 
הוא שוכח מה אמר ולמה. בימי חמישי הוא 
פורץ בפראות את חצר החווה שיכור כלוט... 
רועם  אותו  שומע  אני  מלוכלך!'  'יהודון 
חמישי  בימי  אותך!'  אתפוס  'אני  בקולו. 
אני מעדיף את עליית הגג על עכבריה, על 
פני האיכר. כמו צל היה נכנס לחצר החווה. 

עיניים בוערות כגחלים, כעששית מהלכת.

'היכן  אותי.  מקלל  הוא  אותי.  מחפש  הוא 
אתה יהודון מלוכלך? אני מכיר את המחבוא 
שלך!' הוא נתקל בכל חפץ. 'חכה חכה עד 
צוחק,  הוא  מגחך,  הוא  אותך!'  שאתפוס 
הוא יורק. 'אתה מריח, יהודי!' אני משותק. 
ילד  )רוט,  קפוא".  אני  מאובן.  ׁשַיִׁש  אני 

תרנגול, עמ' 68–69( 

 תנאי המסתור

הילד  של  חווייתו  על  שהשפיע  מרכזי  גורם 
בתקופת  הוסתר  שבה  הזהות  היה  המוסתר 
שתי  עמדו  המצילים  בפני  המלחמה. 
לו  ולאפשר  נוצרי  כילד  להסתירו  אפשרויות: 

לחיות עם המשפחה הנוכרית כחלק ממנה או 
במחבוא  להסתירו  או  לביתם,  שנאסף  כקרוב 
מבלי לשנות את זהותו ומבלי שהסביבה תדע 

על קיומו. 

בני  בקרב  נוצרי  ילד  של  בזהות  חיים   .1
משפחה נוצרית: 

חדשה.  זהות  קיבל  נוצרי  כילד  שהוסתר  מי 
משפחת המציל הייתה צריכה להמציא סיפור 
לכול את סיבת הימצאותו של  ולהסביר  כיסוי, 
את  היטב  להכיר  היה  הילד  על  בביתם.  הילד 
סיפור הכיסוי ולשלוט בפרטיו. לרוב סיפרו בני 
רחוק  משפחה  קרוב  הוא  הילד  כי  המשפחה 
בידי  נלקחו  או  נהרגו  ואימו  שאביו  קרוב  או 
יכולים  ואינם  לקשיים  שנקלעו  או  הגרמנים, 
בבית  להסתתר  נדרש  לא  הילד  אותו.  לגדל 
משום  בחופשיות  לנוע  היה  ויכול  במחבוא 
שהאנשים שחיו בסביבה ידעו שבמשפחה חי 

ילד נוסף שאינו שייך למשפחה הגרעינית. 

לילד זה נכונו קשיים משום שהיה עליו לחיות 
נוצרי.  ילד  של  תפקיד  ולשחק  כפולים  חיים 
לו  ארבה  תתגלה  האמיתית  שזהותו  הסכנה 
שהוסתרו  היהודים  מהילדים  לרבים  יום.  יום 
החיים  אורחות  עם  היכרות  כל  הייתה  לא 
לבית  שהגיעו  לפני  הנוצרית  האוכלוסייה  של 
הנוצרית  הזהות  בעקבות  המצילה.  המשפחה 
שקיבל היה על הילד שהוסתר ללמוד היטב את 
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עיקרי הדת הנוצרית, את התפילות שנאמרו 
הילד  על  השונים.  הדת  מנהגי  ואת  בכנסייה 
ישגה  ולבל  בדבריו  יטעה  לבל  להיזהר  היה 
והידידים  השכנים  יחשדו  שמא  בהתנהגותו 
אינו  המשפחה  שמסרה  הכיסוי  שסיפור 
את  הנוצרים  השכנים  שאלו  לעיתים  נכון. 
בזהותו, שאלות  הילד שאלות מתוך שחשדו 
למלכודת  הנשאל  הילד  את  להפיל  שנועדו 
את  שאלו  השכנים  לדוגמה:  לו.  שהוצבה 
הילד כיצד נחגגו חגים מסוימים בביתו )חגים 
פרטים  זוכר  הוא  אם  או  כמובן(  נוצריים 
מהלוויית הוריו. תשובותיו היו עלולות לחשוף 
של  חיים  סכנת  והיוו  האמיתית  זהותו  את 

ממש לו ולמשפחת המצילים. 

איכרים,  לבתי  מביתם  נשלחו  ואחיו  רוט  משה 
בדרך  שקיבל  הילד  את  הסתיר  איכר  כל  אך 
שונה. משה הוסתר בחווה, והמצילים העלימו 
ואנשים  אורחים  כשבאו  כול.  מעיני  קיומו  את 
הגג  בעליית  להסתתר  נאלץ  הוא  לחווה  זרים 
היה  משה  של  אחיו  זאת  לעומת  האיכר.  של 
שהוסתר  משום  בחופשיות  להסתובב  יכול 

בזהות שאולה, כאילו הוא ילד נוצרי.

אף  נמצא  איב  שאחי  הוא,  יודע  שאני  כל 
הוא אצל איכר צרפתי, קתולי, אבל הוא אינו 
צריך להתחבא בשום מקום. הוא מסתובב לו 
חופשי בכפר. אולי האיכר שלי חושש לחייו. 
לו לעשות,  אולי הוא עושה משהו שאסור 

כשהוא מסתיר אותי כך אצלו, בעליית הגג.
)רוט, ילד תרנגול, עמ' 60(

הפחד מפני האפשרות שזהות הילדים תיחשף 
אחת  הילדים.  ואת  המסתירים  את  הטרידה 

המצילות כתבה:

אותה  שלקחנו  לאנשים  לומר  נהגתי 
מפחד  מכפרם  שברחו  פולנים  של  מעגלה 
האוקראינים במזרח פולין לשעבר, במצב של 

גסיסה, וזה נשמע סיפור אפשרי.   

משפחת  אצל  רגילים  חיים  חיה  עזריה  מרים 
נוצרייה.  ילדה  של  בזהות  והסתתרה  בילצקי, 
מוחלט,  חופש  למרים  נתנה  בילצקי  משפחת 
להסתובב  לה  ונתנה  ספר  לבית  אותה  שלחה 
ההתחברות  בביתה.  חברים  ולארח  בחופשיות 
מהרה  עד  התגלתה  השכנים  ילדי  עם  שלה 
פרטי  על  מרים  נשאלה  אחד  יום  כמסוכנת. 
לצאת  בקושי  רק  והצליחה  הנוצריים  הטקסים 
ספר  לבית  להתקבל  כדי  זו.  משיחה  בשלום 
לתפירה נאלצה ללמוד את עיקרי הדת הקתולית 

אצל נזירות. 

שרשמית  פי  על  ואף  אותי,  בחנו  הנזירות 
וברוב  לימוד,  שנות  ארבע  רק  סיימתי 
שלמים,  פרקים  ידעתי  לא  המקצועות 
התקבלתי לכיתה ח'. אלא שלא היה אפשר 
שאלמד  קודם  הילדים  לחברת  אותי  לצרף 
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החגים,  את  וכן  הקתולית  הדת  עיקרי  את 
נאלצתי  פולין...  של  והמסורת  התפילות 
ללמוד היטב את כל הדברים שהילד הקתולי 
לספר,  כדי  לחיות  )עזריה,  מינקותו...  יודע 

עמ' 225–226(

באורח  יותר  גדולה  בקיאות  הוכיח  שהילד  ככל 
וככל שחלף  ובמנהגים הנוצריים,  החיים הפולני 
למשפחה המסתירה,  יותר מאז שהגיע  רב  זמן 
פחות.  פגיע  היה  כך  ביטחון,  צבר  הזמן  ועם 
מירקה ברם מהעיר קליש נמצאה ברחוב והובאה 
למשפחה פולניה, שלא ידעה על יהדותה. חזותה 
שאימצה  המשפחה  פולניה.  ילדה  כשל  הייתה 
אותה ביקשה לקבל אישור חוקי, והילדה עברה 
מבחן לבדוק אם אינה יהודייה והצליחה להעמיד 

פנים ולהתחזות לנוצרייה:

איך  כמו  דברים,  מיני  כל  אותי  שאלו  הם   
מתה  מחלה  מאיזו  המלחמה,  לפני  חייתי 
אותי  שאלו  זה  כל  בבית,  אכלתי  מה  אימי, 
והסתכלו לי ישר בעיניים. לאחר מכן אמרו 
לי לצעוד בחדר הלוך ושוב, הם טענו שלפי 
זאת  בכל  יהודי.  מי  להכיר  אפשר  ההליכה 
המשפחה.  עם  להיות  לי  והרשו  הכירו  לא 

)נחמני, לבבות חצויים, עמ' 53(

נכדתו של ר' יעקב טרוקנהיים, ממנהיגי אגודת 
פולני.  שוטר  בידי  למסתור  נלקחה  ישראל, 
באחת השבתות נסע עימה השוטר בחשמלית, 

סיגריה.  ועישן  בקרון  גרמנים שהיו  עם  שוחח 
הילדה הפריעה לו בשיחה והעירה לו בקול רם 
היה מעשן  לא  ושאביה  לעשן,  אסור  שבשבת 
וקפץ  תדהמה  של  רגע  ניצל  השוטר  בשבת. 
לבבות  )נחמני,  הרחוב.  אל  החשמלית  מן 

חצויים, עמ' 47(

עליה  ליזרסון מקובנה שפר  גורלה של תמרה 
בסביבה,  כנוצרייה  שהוצגה  שלמרות  מכיוון 
שאליו  הבית  בתוך  כיהודייה  לחיות  יכלה 

נלקחה למסתור.

מגיל  שכתבה  ביומן,  תיארה  חוויותיה  את 
מיומני  אחד  והוא  אחדות,  שנים  במשך   13
השואה.  מתקופת  ששרדו  הנעורים  בני 
ביולי  ב-10  קובנה  לגטו  גורשה  משפחתה 
המשפחה  בני  עברו  מפואר  ומבית   ,1941
שהוקם  בגטו  טחב  ומלאת  צרה  לדירה 
קובנה, שבו  בסלובודקה, פרברה העתיק של 

שכנה הישיבה המפורסמת. 

כחודש  יומנה  את  לכתוב  התחילה  תמרה 
את  ותיארה  הגטו  שערי  סגירת  לאחר 
האקציות  את  היהודים,  במצב  ההידרדרות 
שהיו בתקופה הראשונה, את עבודות הכפייה 
הקשות ואת סגירת בתי הספר ובתי הכנסת. 
את  להפוך  הגרמנים  החליטו   1943 בקיץ 
הגטו למחנה ריכוז ולהעבירו לשליטה ישירה 
בשילוחים  החל  הגטו  של  חיסולו  הס.ס.  של 
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יהודי  באסטוניה.  פרך  לעבודות  המוניים 
הגטו החלו לחפש מקומות מחבוא, הן מחוץ 
לגטו והן ב"מלינות" )בונקרים תת-קרקעיים( 
"אקציית   הייתה  ביותר  הנוראה  הגטו.  בתוך 
 .1944 במרץ  שהתרחשה  והזקנים",  הילדים 
בשלב זה גברו המאמצים להציל את הילדים 
מורים,  סייעו  אלו  למאמצים  בגטו.  הנותרים 

רופאים ואחיות יהודיות.

בלא  פעלה  קיסין  פסיה  ד"ר  הילדים  רופאת 
לתמרה  וסייעה  יהודים  ילדים  להצלת  לאות 
מורתה  בבית  מסתור  ולמצוא  מהגטו  לצאת 
לסטיאניה  לסטיאניה.  פטרניאלה  לשעבר 
בני  של  כפרית  לאחוזה  אותה  העבירה 
משפחתה, בתחילה בזהות שאולה, אך מאוחר 
יותר גילתה לבני משפחתה את מוצאה היהודי. 
גם לאחר הגילוי לא השתנה יחסם הטוב אליה. 
תמרה נשארה באחוזה עד שחרורה של ליטא 
בידי הצבא הסובייטי. ביומנה רשמה את חשבון 
הנפש שלה לאחר השחרור, והעלתה בזיכרונה 
את דבריה האחרונים של ד"ר קיסין, שהצילה 

אותה מן הגטו והביאה אותה לבית המורה:

28 בפברואר 1945

בוץ,  האדמה  על-פני  מסתיים,  פברואר 
נעימה  חדשה  לי  נודעה  היום  שלוליות. 
מפולין  מכתב  קיבלה  לסטיאניה  מאד: 

מגברת קיסין.

זו,  שתיספה  ייתכן,  לא  הן  חיה!  היא 
אותי.  וגם  נפשות  הרבה  כל-כך  שהצילה 
מודה  אני  האידאלית,  האישה  את  או, 
לגורל ששמר עליך. שכן כמוך קשה עתה 

למצוא בעולם.

אני  בך.  ימי האחרונים במשפחה קשורים 
במדרגות  עלינו  ואני  אבא  כיצד  זוכרת, 
הקודרת  לעליית-הגג  והחשוכות  הצרות 

שלך. את הראשונה שפקחת את עינינו.

הללו,  הדמעות  זה,  אחרון  ערב  או, 
של  פיהם   - אז  דיברת  את  לא  הברכות... 
אבות אבותינו היה זה שדיבר. את דרשת 
השבעת  את  עברנו,  את  לשכוח  לא  ממני 
הנצחי..  לעמי  בת  תמיד  שאשאר  אותי 
האם קיימתי זאת? מרת קיסין היקרה, לא 
עוד  זה  ערב אחרון  ודמדומי  דבר,  שכחתי 

זמן רב יהבהבו בזיכרוני.

והאם  בדכאו  האב  נספו:  תמרה  של  הוריה 
בשטוטהוף. גם האח הגדול נספה. 

הצעיר,  אחיה  ויטס,  רק  ניצל  משפחתה  מכל 
השחרור  לאחר  הסובייטי.  לצבא  התגייס  והוא 
ונישאה.  בקובנה  לימודיה  את  תמרה  המשיכה 
בשנת  לארץ  עלתה  חלומה,  את  מימשה  היא 
של  )יומנה  בנותיה.  שתי  נולדו  וכאן   ,1971

תמרה, לוחמי הגטאות תשל"ו(
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בצרפת הוסתר הילד אהוד לב, יליד העיר ביהל 
בשנת  גורשו  אהוד  הוריו של  בגרמניה.   )Buhl(
ומשם  צרפת,  שבדרום  גירס  למחנה   1940
הצליחו, בעזרת ארגון המחתרת הצרפתי אוז'ה, 
להבריחו לבית ילדים. מבית הילדים הועבר אהוד 
ילד  של  בזהות  והוסתר  למשפחה  ממשפחה 
צרפתייה  אישה  חיה  המשפחות  באחת  נוצרי. 
אהוד  של  זהותו  את  להסתיר  וכדי  מבוגרת, 

המציאה סיפור כיסוי ונעזרה בכומר המקומי. 

ואיש  אודט,  הובר  לו  קראו  הזה  בכפר 
יהודי.  ילד  שהוא  ידע  לא  הכפר  מתושבי 
לשכנים סיפרה סבתא שהובר הוא הנכד של 
אחותה שבא מהעיר. רק הכומר ידע שהובר 
יהודי הוא, וכדי לחזק את תחושת הביטחון 
של הילד, מינה אותו להיות עוזרו בתפילת 
יום ראשון. הרי לא יעלה על דעתו של איש, 
שילד יהודי ישיר שירי תפילה נוצריים! הובר 
נשיאת  של  החשוב  התפקיד  את  קיבל  גם 
הלוויה. בעת  המת  ארון  לפני  הגדול  הצלב 

בתקופת  ילדים   – במסתור  לב,  )אהוד 
השואה בצרפת, עמ' 15(

יהודית  בזהות  במחבוא  מסתור   .2
או נוצרית 

את  להסתיר  התאפשר  לא  שבהם  במקרים 
הילד אצל משפחה נוצרית בזהות נוצרית, הן 
מראה  לו,  שהיה  הבולט  היהודי  המראה  בשל 

המנוגד למראה של בני המשפחה המצילה והן 
בשל חוסר יכולתם של המצילים לבדות סיפור 
הילד  את  המצילה  המשפחה  החביאה  כיסוי, 
בחצר  או  עצמו  הבית  בתוך  שהוכן  במחבוא 
והמכרים  שהשכנים  כדי  הוכן  המחבוא  הבית. 
לפעמים  בבית.  מוסתר  זר  ילד  כי  יגלו  לא 
החשש היה אפילו מבני המשפחה המסתירה 
בסוד  הובאו  לא  המשפחה  מבני  שחלק  כיוון 
על  הוא  אף  הילד השפיע  של  גילו  ההסתרה. 
הדרך שבה הוסתר. ככל שהילד היה צעיר יותר 
בעת ההסתרה, חששו מציליו שמא בכיו יסגיר 
את קיומו אצלם, וכשהילד היה גדול יותר, עמד 
חששו  הוריו,  את  וזכר  לדבר  ידע  דעתו,  על 

שמא מילים שיוציא מפיו יסגירו אותו. 

בכל הארצות שהיו תחת הכיבוש הגרמני בזמן 
מסתור  מקומות  למצוא  היה  המלחמה אפשר 
כמו מרתפים ועליות הגג, המצויים כמעט בכל 
בית אירופאי. אולם בתקופת השואה מקומות 
מסתור כאלו היו יעד החיפוש הראשון במקרה 
אחרים  מקומות  שימשו  ולכן  הלשנה,  של 
למסתור: ארונות או בורות ובונקרים, שנחפרו 
לו. במקומות המחבוא  או מחוצה  בתוך הבית 
השונים היה על הילד לשהות במקרים מסוימים 
במשך כל הזמן שהסתתר, ולעיתים רק בעיתות 
לביקור,   זרים  אנשים  הגיעו  כאשר  סכנה, 
כשהיה חשש לבואה של המשטרה המקומית, 
של  לבואם  או  הגרמנים  עם  פעולה  ששיתפה 
היו  אלו  ממחבואים  ברבים  עצמם.  הגרמנים 
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והילדים  ותת־אנושיים,  קשים  המסתור  תנאי 
שהו בהם ימים רבים לבד, בלי כל חברה, ובשקט 

מוחלט כדי לא להתגלות. 

למשפחה  בת  הייתה  דולברג  )מרישה(  מלכה 
פרצה  כאשר  )פולין(.  בסטניסלבוב  אמידה 
המלחמה הייתה מלכה בת חמש. לאחר נדודים 
וייסורים שעברו על מלכה ולאחר שראתה את 
אחיה נתפס בידי הגרמנים בגטו ואת מות אִּמָּה, 
אוקראיני.  איכר  של  לידיו  אביה  אותה  מסר 
וחצי  שנה  במשך  מלכה  את  החביא  האיכר 

בתוך חבית ברפת שבחצר ביתו:

פתח...  היה  אכלה,  שהפרה  איפה  באבוס 
אחר כך הבנתי שזאת חבית שהייתה מלאה 
להתכסות,  חמה  שמיכה  שם  הייתה  קש. 
אמרו לי שם לשכב. שכבתי שם. היו מכניסים 
ביום  פעמיים  ביום,  פעם  אוכל  לשם  לי 
אנשים  ראיתי  לא  הזאת  בשנה  לפעמים... 
והיה  קוט,  הזקן,  בא  היה  פעם  מדי  בכלל. 
מוציא אותי וקצת היינו ככה מטיילים. הייתי 
נשענת עליו. היה לי קושי ללכת, והוא היה 
בשלב  מסתובבים.  היינו  וככה  אותי  מוציא 
חזרתי  לראות...  קושי  גם  לי  היה  מסוים 
ליד  עדות  )דולברג,   .1944 שנת  עד  לחבית 

ושם בסרט 'בשבילך ייפתחו השמיים'( 

בשנת  נולדה  רז־זוננשיין  )מרישה(  מרים 
רצחו  הגרמנים  פולין.  במזרח  בעיירה   1933

את אלף יהודי העיירה בבור שבקצה העיירה, 
יחידה  עדה  בעולם,  לבדה  נשארה  ומרים 
נדדה  היא  עיירתה.  באנשי  שנעשה  לטבח 
משפחה  לבית  שהגיעה  עד  בכפרים  לבדה 
היו  לזוג  המלחמה.  לפני  הוריה  את  שהכירה 
היה  המצילה  המשפחה  אב  ילדים.  חמישה 
יהודי ממוצא גרמני, ואותו עצמו הסתירו האם 
והילדים במתבן שליד הבית. מרים חיה עם בני 
סכנה  ובעיתות  כשנתיים,  במשך  המשפחה 
שנחפר  בבונקר  היהודי  האב  עם  הוסתרה 
מתחת לבית. את התנאים בבונקר ואת הקושי 

לשהות שם מתארת מרים בספר זיכרונותיה: 

כשהגעתי למשפחת באכער לזאלוצ'ה לא 
יחד  חופשייה  הסתובבתי  אלא  הוסתרתי 
בזליסוצ'ה  אבל  המשפחה.  ילדי  יתר  עם 
הוכנסתי תכף עם בואי לבונקר בו התחבא 
התוודעתי  ושם  המשפחה,  אבי  איזי, 
כשאני  הזמן,  חלוף  עם  לראשונה.  אליו 
לומדת  אני  ויותר,  יותר  אותו  מכירה 
אין  עד  אותו  ולאהוב  להוקירו  להעריכו, 
מדי  קטן  לקרשים  מתחת  המחבוא  קץ. 
להכין  דחוף  באופן  וצריך  שנינו,  עבור 
בונקר.  ממש  המהווה  חדש,  מחבוא 
החימר,  באדמת  נחפר  החדש  המחבוא 
הענק  האפייה  ולתנור  לכיריים  מתחת 
עבורנו,  לאוויר  הפתח  אליהם.  הצמוד 
נמצא במקום הצטברותו של האפר שנוצר 
האוויר  הכיריים.  של  הבעירה  מחומרי 
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בקושי  לנו  מספיק  זה  פתח  דרך  הנכנס 
רב, ולי נגרם במשך הזמן פגם בלתי הפיך 
בריאותיי. המחבוא קטן ולח ואדמת החֵמָר 
מפרישה כל הזמן טיפות מים. בפנים שורר 
ממש  והמקום  מצרים,  חושך  בקביעות 
מדכא. לאבא באכער יש מקום מיוחד שבו 
הוא יכול לעמוד, אבל לי יש רק פינה קטנה 
לפעמים,  מכורבלת.  לשבת  יכולה  אני  בה 
לקפוץ  מספיקה  אינני  כלשהי  כשמסיבה 
לבונקר, מחביאים אותי במיטה כשכל כלי 
המיטה מוטלים עלי, ואז יש לי עוד פחות 
באדמה.  המחבוא  לעומת  לנשימה  אוויר 
יותר  הרבה  קשה  במיטה  חבויה  לשכב 
מאשר לשבת בבונקר חשוך. עלי לשכב שם 
ללא תנועה, כל תזוזה שלי עלולה לעורר 
את תשומת לבו של המבקר. איירין נחשדת 
יהודים,  בהסתרת  שכניה  ידי  על  הזמן  כל 
שם  שוכבת  כשאני  מאוד.  להיזהר  ויש 
אני  אותי,  החונקות  הכסתות  בין  תקועה 
נעוצות עיני המבקרים  בטוחה שכל הזמן 
מקפיאה  זאת  ומחשבה  מיטה,  באותה 
תזוזה.  מכל  אותי  ומרתיעה  דמי  את 
דחף  לי  כשיש  הוא  ביותר  הקשה  הדבר 
לעשות את צרכיי בדיוק אז... בגלל הסבל 
אני  במיטה,  לי ההתחבאות  שגורמת  הרב 
קופצת לא פעם לבונקר לשווא, אפילו רק 
כשנדמה לי שמישהו מתקרב לבית. במשך 
כך  כל  למחבוא  לקפוץ  לומדת  אני  הזמן 
מהר שכמעט לא יוצא לי להתחבא במיטה. 

הבונקר, שהופך להיות ביתנו העיקרי, זוכה 
מגדילים  אנחנו  הזמן.  חלוף  עם  לשיפורים 
תהיה  מאיתנו  אחד  שלכל  מנת  על  אותו, 
ליותר  ואף  בו  לשבת  או  לעמוד  אפשרות 
להב  בעלת  גדולה  סכין  מקבלת  אני  מכך. 
בבונקר  ישיבתי  כדי  תוך  נצרים.  וסל  ארוך 
ומוציאה  הלחים  החֵמָר  בקירות  נוברת  אני 
מהם גושי חֵמָר וכך אני מגדילה את מרחב 
חֵמָר  גושי  מלא  סל  תמורת  שלנו.  המחיה 
מקבלת  אני  בסכין,  לחפור  מצליחה  שאני 
באכער  אבא  גם  באכער.  מאבא  פרס 
אך  הבונקר,  בהרחבת  לפעמים  משתתף 
אני זו שבעיקר עוסקת בכך. את רוב שעות 
יוצא לנו לבלות בעומק האדמה, ואת  היום 
לראות.      זוכים  איננו  כמעט  השמש  אור 
לבן,  בשחור  ציפורים  )רז־זוננשיין, 

עמ' 67-66(

הפחד מפני הלשנות וחשיפה

על  להגן  נועדו  השונים  המסתור  מקומות 
ועל המשפחה המצילה מפני הלשנות,  הילד 
שהיו בכל מקום, ומפני הסגרתו של הילד לידי 
היו  מקומיים  וסחטנים  מלשינים  הגרמנים. 
מוכנים לגלות את מקום מחבואם של יהודים 
בכלל ושל ילדים בפרט תמורת כסף או טובת 
מהשלטונות  להם  שהובטחה  אחרת  הנאה 
לתאר  מיטיבים  המחבוא  ילדי  הגרמניים. 
להם  שארבה  הסכנה  את  בזיכרונותיהם 
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במסתור ואת רגעי הפחד מפני הלשנות ומפני 
חשיפה. הרגשות שחשו ברגעים אלו לא הרפו 
המלחמה.  סיום  לאחר  גם  רבות  שנים  מהם 
והפחד  האימה  רגעי  את  משחזרת  רז  מרים 
כל  להם  שארבו  שהשכנים,  האפשרות  מפני 

הזמן, יגלו את מקום מחבואם:

שהם  הקרובים,  שכנינו  ובניו,  קטורסקי 
חלוננו  תחת  מציבים  קיצונים,  לאומנים 
משמר קבוע בלילות. הם רוצים לגלות אם 
הבית.  מתוך  חשודים  קולות  שומעים  אין 
עולה  לא  אם  לגלות  במיוחד  להם  חשוב 
משם קול גבר, שכן הם חושדים כל הזמן 
באיירין שהיא מחביאה את בעלה היהודי 
בתוך הבית. זו הסיבה שאבא באכער מדבר 
בלחש מעל לשנתיים. ילדיו לא פונים אליו 
כפי  שני,  בגוף  "אבא" אלא  בכינוי הטבעי 

שהם פונים זה אל זה.

... קטורסקי וחבריו שונאי היהודים, אינם 
הם  בלבד,  סתר  בהאזנות  מסתפקים 
ועורכים  לידיהם  החוק  את  לוקחים  גם 
חיפושי  הפרטית,  ביוזמתם  פעם,  מדי 
על  נערך  הראשון  החיפוש  בביתנו.  פתע 
גראבניק  מאחוזת  להגעתי  סמוך  ידם 
הם  ומקפיא,  חורפי  בלילה  לזליסוצ'ה. 
בידיהם,  כשגרזנים  הבית  לתוך  פורצים 
המכסים  הקרשים  שבעת  את  ועוקרים 
הם  החדר.  שבמרכז  החֵמָר  רצפת  את 

בו  מחבוא  יש  לקרשים  שמתחת  בטוחים 
יהודים. למזלנו הרב, הם אינם  מסתתרים 
מחפשים הפעם בשאר חלקי החדר היות 
מתחת  הועבר  שלנו  המסתור  ובינתיים 
מתקבל  בלתי  מקום  כנראה  שהוא  לתנור, 
על הדעת כמחבוא, הם יוצאים מהחיפוש 
השני  החיפוש  ריקות.  ובידיים  נזעמים 
שנערך אצלנו מתרחש כעבור כשנה והוא 
באישון  שוב,  בחיינו.  לנו  עולה  כמעט 
שלושתנו  בדלת.  בחוזקה  הולמים  לילה, 
מספיקים בקושי לקפוץ לבונקר, והם כבר 
ובפטישי  במכושים  חמושים  הבית,  בתוך 
על  להלום  מתחילים  הם  ענקיים.  נפחים 
לבנה  ומנתצים  התנור,  של  האחורי  הקיר 
כנראה  למחבואנו.  להגיע  כדי  לבנה  אחר 
ששמעו בהאזנות הסתר שלהם שהתנהלו 
לאדמה  מתחת  התרחש  שמשהו  במתבן, 
בדעתם  עולה  לא  למזלנו  התנור.  באזור 
בצידו  נמצאת  לבונקר  שלנו  שהכניסה 
מבעירים  בו  במקום  תנור,  אותו  השני של 
על  זעם  בחמת  הולמים  הם  האש.  את 
בלבד.  בלבנים  ונתקלים  התנור  קירות 
יותר  אלינו  מתקרבת  המכושים  הלמות 
ויותר. לבי הולם כה חזק מפחד, עד שנדמה 
לי ששומעים את הלמותו בחוץ. הפעם אני 
בלי  חוזרת  שוב  אני  סופנו.  שזה  בטוחה 
המוות  לפני  שאומרים  הברכה  על  הפסק 
– שמע ישראל, שמע ישראל, וכולי רועדת. 
עם  הוא  בדרכו  מתמודד  מאתנו  אחד  כל 
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אפילו  מוות.  חרדת  היא  והחרדה  חרדתו, 
ארשת  על  לשמור  מצליח  שתמיד  איזי 
הפעם  מצליח  אינו  רוח,  וקור  איפוק 
שהגרמנים  האווירה  פחדו.  את  להסתיר 
של  היא  מסתתרים,  יהודים  לגבי  יצרו 
התרת דמם. כל פולני יכול לעשות כל דבר 
אנו  יהודים.  להסגיר  כדי  רוחו  על  העולה 
יודעים שהאנטישמים האלה אינם בוחלים 
בשום אמצעי כדי להשמיד כל שריד יהודי 
איירין  אונים.  חסרי  אנו  בחיים,  שימצאו 
והילדים בחוץ מפוחדים לא פחות מאתנו, 
יעלה בדעת מבקשי  רק מקווים שלא  הם 
של  השני  בצדו  גם  לחפש  לנסות  נפשנו 
מפרקים  ואיומים,  זעקות  תוך  התנור. 
שכנינו עוד חלק ועוד חלק מהתנור הענק, 
עוזבים  שוב  הם  דבר  מוצאים  וכשאינם 
בצאתם  ריקות.  ובידיים  בזעם  הבית  את 
הם מאיימים על איירין שאם היא תעז אי 
 פעם לסייע ליהודונים, יבולע לה ולילדיה. 
לבן,  בשחור  ציפורים  )רז־זוננשיין, 

עמ' 68–69(

פולנייה  מצילה   1947 בשנת  שכתבה  בעדות 
בסוף  בתה  בידי  ונמסרה  רופוביץ'  ממשפחת 
היהודי  ההיסטורי  למכון  התשעים  שנות 

בוורשה, כותבת המצילה:

משום  ומסוכן,  קשה  ניסיון  היה  זה   ...
שסיכנו את שלושת הילדים שלנו בשביל 

שמוצאה  וחצי,  שנה  בת  קטנה  ילדה 
והיו  בפריחתם,  צעירים  ילדים  יהודי. 
בעלי  עם  התייעצתי  שלנו...  ילדים  אלה 
לקחת!  אומרים  כולם  הילדים  והילדים. 
ואנחנו? שתי ברירות לנו: לקחת, מסכנים 
ומי שהיה שם באותה  את כל המשפחה, 
תקופה יודע מה זה אומר. להשאיר במצב 
ממש  איטית,  לגסיסה  הילדה  את  כזה 
כדי  לגסטאפו  ללכת  אפשר.  אי  ידינו  על 
זה  הרי  רשות,  לנו  אין  אותה?  שירצחו 
בן אדם... אנחנו לא נלכלך את ידינו בדם 

הטהור שלה...

לאחר ההתלבטות החליטה המשפחה לאסוף 
החשש  אך  היהודייה,  הילדה  את  לביתם 

והפחד לא שככו. כך סופר בהמשך העדות: 

למעיל  מתחת  הקטן  הצרור  את  לקחתי 
למרפסת  כשיצאתי  להסתכל...  בלי 
אלוהים  גדול.  פחד  פתאום  הרגשתי 
פנים  יהיו  הזאת  לילדונת  אם  יהיה  מה 
שלנו?  הילדים  על  יהיה  מה  יהודיות? 
)מסמך  להתחרט.  מאוחר  כבר  היה  אבל 
 – בוורשה  היהודי  ההיסטורי  מהארכיון 
סגולה  יחידי  נחמני,  אצל  מובא   – ז'יך 
בזמן  בפולין  יהודים  ילדים  הצלת  על   -
המצילים  של  מבטם  מנקודת  השואה 
  Mon, 07/11/2005 השחרור,  לאחר  מיד 

),http://www.e-mago.co.il
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 ילדה יהודיה עם מצילתה הפולנית

בדידות, געגועים

הילדים ששהו במסתור ובעיקר אלו שהוחבאו 
נוסף  חוו  נוספים,  משפחה  קרובי  בלי  לבדם, 
לפחד המתמיד מחשיפתם גם בדידות וגעגועים 
המסתור  תנאי  בעבר.  שחיו  ולחיים  להורים 
הקשים ברבים מהמקומות לא הקלו גם הם על 
התמודדותם של הילדים. היו בהם שהפרו את 
סגורים  להיות  שהתקשו  כיוון  המסתור  תנאי 
ארוכה.  כה  זמן  תקופת  תת־אנושיים  בתנאים 
בהם  היו  בחייהם.  לרוב  להם  עלתה  זו  הפרה 
שהשכילו להבין את הסכנה והצליחו להתגבר 
על מציאות החיים הקשה, הן בשל יצר החיים 
החזק שפיעם בהם והן בשל ההבטחה שלהם 

בחיים  להישאר  כדי  הכול  יעשו  כי  להוריהם 
ולהיות המשך למשפחתם ועדים לגורל עמם. 

שש  בני  בעיקר  הילדים,  של  מזיכרונותיהם 
שגייסו  העיקרי  האמצעי  כי  עולה  עשר,  עד 
בימים  ולשרוד  להתמודד  לעצמם  לעזור  כדי 
הוא  הדמיון  הדמיון.  היה  במחבוא,  הארוכים 
ולגדול  להתפתח  לאדם  הכלים שעוזרים  אחד 
ילדי  רוב  ועבור  לחייו,  הראשונות  בשנים 
המסתור הדמיון היה אמצעי שעזר להם לשרוד 
בתקופה הקשה בחייהם. בעזרת הדמיון שיחקו 
הילדים עם דמויות מהעולם הקודם שאליו כה 
התגעגעו, המציאו סיפורים ומשחקים ובעיקר 
שבו  יום  המלחמה,  שאחרי  היום  את  דמיינו 
יותר,  הבוגרים  הילדים  הוריהם.  עם  ייפגשו 
את  לעזרתם  גייסו  וכתוב,  קרוא  ידעו  שכבר 
עזרה  היומנים  כתיבת  יומנים.  וכתבו  הכתיבה 
לתת  ובעיקר  מחשבותיהם  את  לבטא  להם 

פורקן לרגשותיהם. 

חנה לבית צוקר נולדה בבלגיה להורים יהודים 
שתי  שבין  בתקופה  לבלגיה  מפולין  שהיגרו 
לבלגיה  הגרמנים  כשפלשו  העולם.  מלחמות 
האוכלוסייה  על  גזירות  במהירות  הוטלו 
היהודית. חנה גורשה מבית הספר שבו למדה, 
אב המשפחה פוטר מעבודתו, והמשפחה כולה 
צהוב.  טלאי  לענוד  היהודים  כשאר  נאלצה 
למזרח,  הגירושים  סכנת  וקרבה  הלכה  כאשר 
לאישה  אותה  למסור  חנה  של  הוריה  החליטו 
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נוצרייה עד יעבור זעם. האישה שֶּכונתה בפיה 
של חנה 'גברת סלסקי', קיבלה תשלום מהוריה 
חנה  את  להסתיר  הבטחתה  תמורת  חנה  של 
נאלצה  חנה  גרה.  שבו  הדירות  בבניין  במרתף 
ורק  היום,  כל  במשך  לבדה  במרתף  לשהות 
בשעות הערב הגיעה גברת סלסקי אליה. בידה 
היה נר והיא הביאה לחנה אוכל. חנה מגוללת 
החומות",  "מאחורי  בספר  זיכרונותיה  את 
שנכתב בידי הסופרת מרים כהן. בספר זה חנה 
מתארת כיצד למדה להעביר את הימים לבדה 
במרתף עד שעות הערב ומציינת מה אִפשר לה 

להחזיק מעמד.

לנוע  מקום  לי  יש  חושך.  הזמן  כל  חושך. 
לצעוד כמה צעדים, אבל הכול בחושך. אין 
מהרגע  מבפנים,  אור  גם  ואין  מבחוץ  אור 
שגברת סלסקי יוצאת עם הנר. מדוע איננה 
הנר?  את  להשאיר  אופן  בשום  מסכימה 
זמן  כל  ארדם  לא  הרי  מסוכן?  זה  מדוע 
על  אשמור  החשיכה.  את  לי  מאיר  שהנר 

הנר כעל הדבר היקר לי מכל!

אט אט למדתי להבחין בין הצעדים השונים 
ילדים  כמה  ישנם  מלמעלה,  שנשמעים 
מקל  עם  שהולך  אחד  זקן  גם  יש  בבניין. 
זקנה?  בעצם  ואולי  ראשי.  מעל  הדופק 
כאלה  ויש  לאיטם  שהולכים  שכנים  יש 
ויש  בכבדות  שהולכים  יש  שממהרים. 
לא  אני  לעשות,  דבר  שום  אין  בקלילות. 

לצעדים  להקשיב  רק  לי  נותר  כלום;  רואה 
ולנסות לנחש מיהם הצועדים. גברת סלסקי 
מספרת לי בביקוריה הליליים כל מיני דברים 
את  להתאים  מנסה  ואני  השכנים,  על 
הסיפורים לפסיעות. אני גם ממציאה בעצמי 
עוד סיפורים עליהם, וכך מעבירה את הזמן.

הכניסה  דלת  את  השוער  פותח  בוקר  בכל 
שלו  הצעדים  את  הבית.  של  הראשית 
חריקת  את  שומעת  אני  היטב.  מכירה  אני 
המטאטא  דפיקות  ואת  בשער,  המפתח 
ברצפה כשהוא מטאטא את הכניסה. אחר 
הממהרים  האנשים  את  שומעת  אני  כך 
שומעת  אני  מאוחר  יותר  קצת  לעבודה. 
בקלות  מזהה  אני  הספר;  בית  ילדי  את 
פסיעות של ילדים. לאחר מכן הולכים אלה 
שאינם ממהרים. אולי יוצאים לערוך קניות 
וידידים.  משפחה  קרובי  לבקר  או  בחנות, 
בשלב הבא הילדים חוזרים, ואחר כך שבים 

המבוגרים מהעבודה.

יודעת  אני  לגמרי,  נפסקים  כשהצעדים 
השוער  מגיעה.  העוצר  ושעת  ערב  שכבר 
והולך  החורק  במפתח  השער  את  נועל 
לביתו. ואז לאחר עוד זמן מה שנמשך כמו 
לי  מביאה  היא  מגיעה.  סלסקי  גברת  נצח, 
והעיקר  לי.  שכיבסה  בגדים  שתייה,  אוכל, 
ונשארת  אותו  מדליקה  נר,  מביאה  היא   –
אני  בלחש.  משוחחות  אנחנו  קצת.  איתי 
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מחזיקה בידה ולוחשת: 'קר לי כאן, חשוך, 
מתי אמא תבוא? מתי כבר תיגמר המלחמה 

הארורה הזאת?'

תשובות,  ללא  שאלות  הללו  השאלות   ...
מענות אותי ללא הרף. אני חוזרת ושואלת 
שאלות.  אותן  את  ושוב  שוב  עצמי  את 
לאמא  הבטחתי  לעשות.  אחר  דבר  לי  אין 
לחשוב  לי  אסור  ולכן  כאן,  לה  שאחכה 
את  אגנוב  איך  לתכנן  לי  אסור  בריחה.  על 
אפילו  לי  אסור  סלסקי!  מגברת  המפתח 
לחשוב מחשבות כאלו. הרי הבטחתי לאמא 
שאחכה לה כאן. אמא תמיד לימדה אותנו 
מאחורי  )כהן,  לקיים.  חייבים  שהבטחות 

החומות, עמ' 50-47(

שהיו  ובחיות  בדמיונו  השתמש  רוט  משה   –  
את  ולבטא  בדידותו  את  להפיג  כדי  בחווה 

געגועיו העזים למשפחתו.

עידוד,  למקור  לחברה,  לי  היו  החיים  בעלי 
לדבר  לומד  אני  ואמא.  אבא  של  לתחליף 
עם  משחק  אני  לייקה.  ששמה  הפרה  עם 

תרנגולים וצוחק עם חיות הבית. 

אליה  מדבר  אני  לייקה.  הפרה  את  גיירתי 
ביידיש. התרנגול הפך ידיד נפש וכותל וידוי. 
בוקר אחד, עם אור ראשון, אני שומע את 

התרנגול קורא לי 'מוישלה'.

תחילה איני מאמין למשמע אוזניי. איני מגיב 
קריאה  נחוצה  לא  בשנית!  לי  קורא  והוא 
נוספת כדי להשתכנע שאכן התרנגול קרא 
אני  יהודי!'  'הוא  משם.  ההוא,  בשמי  לי 
צועק בקול. ולמן אותו רגע איני חדל לשאול 

עצמי שאלות.
מי אמר לו שקראו לי בבית 'מוישלה'?

מדוע רק עתה התחיל לקרוא לי בשם זה?
צריך  אמי?  או  אבי  את  פגש  האם 

לשאול אותו.
למן אותו הבוקר שבו התרנגול שלי קרא לי 
מוישלה הימים נראים לי אחרים לגמרי. אני 
לשמיכתי.  מתחת  עצמי  אל  לחייך  מתחיל 
ציפייה,  נמלא  אני  כך  קרב  שהבוקר  ככל 
יקרא  האם  דריכות.  וגם  כמיהה  צימאון, 
לי שוב, כמו אתמול? רק הוא ואני מכירים 
הגדול ששנינו  הסוד  זהו  מהבית,  את שמי 

שומרים לעצמנו...

אני שניים, מוריס של לילה ומוריס של יום. 
הלילות קשים. כל שאני צריך הוא, שמישהו 

יגיד לי 'לילה טוב'.

לי  שיגיד  מישהו  רק  מדי?  יותר  זה  האם 
שיגיד  במישהו  הזה  הצורך  טוב'!  'לילה 
כליל  אותי  ומציף  מתעצם  טוב'  'לילה  לי 
אצבע  לכל  תחבולה.  מוצא  אני  לילה.  בכל 
ידי אני קורא בשם אחר: הבוהן  מאצבעות 
כל  אמא,  היא  השנייה  האצבע  אבא,  הוא 
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האחרות מקבלות את שמות אחי ואחיותי. 
ולוחש  השינה  לפני  אצבע  לכל  נושק  אני 

'לילה טוב'.

הבוהן,  עם  שיחה  עורך  אני  ערב  כל   ...
מדבר  אני  ובקשות.  שאלות  עליו  ממטיר 
אל הבוהן כאילו אני מדבר אל אבא, ותמיד 
אך  רוחי.  בעיני  דמותו  את  להעלות  מנסה 
את  לדמיין  מצליח  אני  רחוקות  לעיתים 
לשמיכתי,  מתחת  מופיע  כשהוא  אבי.  פני 
זה  הטבק,  של  החריף  בריחו  מתמלא  אני 
תלושי  שאת  מפני  טבק,  בדיוק  היה  לא 
תמורת  מחליף  אבא  והטבק  הסיגריות 
הפזורים  לילדיו  שולח  שהוא  לחם  תלושי 
ידיו  את  גם  חש  אני  צרפת...  רחבי  בכל 
אותי  ממלא  זה  החסון.  גופו  את  החזקות, 
ביטחון ואמונה שיום יבוא והוא ייקח אותי 
הנקמות  בכל  עצמי  את  ממלא  אני  מכאן. 
שאבקש מאבי לנקום בכל אלה שהרעו לי. 

טוב לי כשאני חושב עליו...

השעות  על  מתענג  אני  ראשון  בימי   ...
לי בעצמי, בהן אני מסתובב  היחידות שיש 
עליי:  האהובים  המקומות  בכל  חופשי  לי 
לחיות  מסביר  אני  בברווזייה.  בלול,  ברפת, 
ללכת  רוצה  איני  ועל שום מה  מדוע  הבית 
על  חוזרת  ראשון  יום  ובכל  הכנסייה,  אל 
'מה  הסליחה:  ובקשת  ההתנצלות  עצמה 
את מסתכלת עלי כך, שאיני הולך לכנסייה?'  

מבינה  לא  'את  הפרה.  ללייקה  אומר  אני 
שאני יהודי? האלקים שלי אינו מרשה לי'. 
אני  התשובה.  את  מבין  אני  מבטה  מתוך 
רואה בעיניה הגדולות שהיא מבינה אותי...

לא  מפגש  מקום  בשבילי  הם  והרפת  הלול 
במיוחד  אלא  לייקה,  ועם  התרנגול  עם  רק 
יכול  אני  ההם  במקומות  רק  עצמי.  עם 
חשש  בלי  בוכה  אני  כאן  רם.  בקול  לדבר 
צוחק  גם  אני  כאן  אותי.  ישמע  שמישהו 
בקול, כשהפרה מרשה לי לחבק אותה. אני 
מחבק אותה סביב צווארה ומניח את ראשי 
הקורות  על  לה  מספר  אליה,  ומדבר  עליה 
אותי בלילות בעליית הגג. התרנגול והפרה 
של  בעולם  שלי  החיות  הנפשות  שתי  הן 
דממה, עולם שבו איש אינו מדבר אלי. אני 

כבר עשוי מהבדידות הזאת.

אבל מה שחשוב הוא לא לשכוח. לעולם לא 
לשכוח את בית אבא, את אבא, את סבא.

חג המולד. אשת האיכר מבשלת מטעמים. 
בתוך הארוחה האיכר שואל אותי בחיוך, 'נו, 
איך הייתה הארוחה?' 'ארוחת מלכים', אני 
שומע  איני  בבוקר  למחרת  בהכנעה.  משיב 
את התרנגול שלי. אני רץ אל האיכר ושואל 
בבהלה 'איפה התרנגול שלי?' 'אכלת אותו 

אתמול', הוא צוחק. 
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לי  נפער  גדול  חלל  כאילו  אבל  בוכה.  איני 
במשך  נשמתי.  ובתוך  שלי  במשק־החי 
בדממה  מתאבל  אני  רבים  שבועות 
תרנגול,  ילד  )רוט,  שלי.  התרנגול  על 

עמ' 61–65(

מלכה דולברג מספרת כיצד העבירה את הימים 
הארוכים בחבית שברפת:

עם  ושיחקתי  בחבית  שכבתי  שיחקתי,  אני 
אני  בדמיוני.  שיחקתי  שלי,  החברים  כל 
שרתי את השירים שאמא ודניס )המטפלת( 
סיפרתי  קול.  השמעתי  לא  בליבי,  לי,  שרו 
ועוד  עוד  לי  סיפרו  שהן  סיפורים  לעצמי 
לעצמי  כתבתי  מחדש.  פעם  כל  ועוד 
כך  שאחר  המוח  בתוך  חדשים  סיפורים 
הייתי חוזרת עליהם. הייתי מספרת לעצמי  
את  שפוגשת  הביתה  שחוזרת  הילדה  על 
הכלב שלה שפוגשת את אמא שלה.  פיפי 
כלב  שם  היה  לעצמי...  יצרתי  שלם  עולם 
מאוד  דיאבל  דיאבל.  לו  כזה שקראו  שחור 
הוא  אותו.  אהבתי  מאוד  ואני  אותי  אהב 
לא נתן לאף אחד להיכנס לרפת. הוא היה 
הייתי  אני  האבוס,  על  ומתיישב  אלי  נכנס 
מתחבקת איתו ויושבת איתו והמון משחקת 
איתו. בעצם, כשאני חושבת, הוא היה כמו 
אפילו  אני  מסוים  בשלב  אומרת  זאת  ילד. 
היה מלקק  הוא  לדבר.  יודע  חשבתי שהוא 

אותי והוא היה חבר שלי. 

שם...  הזמן  את  העברתי  בעצם  וככה   ...
וכך  אחר,  עולם  יום  כל  מחדש,  יום  כל  וכך 
הייתי שם כשנה וחצי בחורף, בקיץ, בסתיו 
ועוד פעם אביב ולי זה נראה כמו כל החיים 
בסרט  ושם  ליד  עדות  דולברג,  )מלכה  שלי. 

'בשבילך ייפתחו השמיים'(

במסתור  ילדות,  שאינה  ילדות  של  שנים 
בלב  צלקות  הותירו  לחייהם,  יומיומי  ובחשש 
הם  זאת  למרות  למבוגרים.  שהפכו  הילדים 
בנו את חייהם מחדש והוסיפו חוליה מקשרת 
את  חתמו  מהם  רבים  המשפחה.  לשושלת 
הזיכרונות בליבם, והעלו את סיפורם רק לאחר 
יותר היו חייהם של  שבנו את ביתם. מורכבים 
ילדים שמצאו מסתור במנזרים, ועליהם נלמד 

בפרק הבא. 
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מושגים

אומשלגפלאץ  )כיכר השילוחים(

לפני  היהודים  רוכזו  שבה  ורשה  בגטו  כיכר 
שהסיעו אותם למחנות ההשמדה.

אקציה

וריכוז  לאיסוף  הנאצים  של  אלימה  פעילות 
למחנות  גירושם  לקראת  בגטאות  היהודים 
בוורשה  הגדולה  האקציה  וההשמדה.  הריכוז 
 .1942 ביולי   22 תש"ב,  באב  בתשעה  החלה 
בהן  הילדים,  אקציות  היו  ביותר  האכזריות 
רוב  פי  על  בגטאות,  ותינוקות  ילדים  נחטפו 

כשאמותיהם היו בעבודה, ונשלחו אל מותם.

מבצע ברברוסה  

גרמניה לברית  שם הקוד הגרמני לפלישה של 
הפרה  זו  פלישה   .1941 ביוני  ב-22  המועצות 
הפלישה  עם  ריבנטרופ-מולוטוב.  הסכם  את 
לברית המועצות החלה גם ההשמדה ההמונית 
שנכבשו  באזורים  הירי  בבורות  היהודים  של 

בידי הכוחות הגרמניים.

ז'גוטה 

להצלת  שפעל  פולני  מחתרתי  ארגון 
ועד   1942 מסוף  השואה  בתקופת  יהודים 

לשחרור ב1945.

פולין,  יהודי  מרבית  נרצחו  כבר  הקמתו  בעת 
עוד  ויהודים  פולנים  בהם  הארגון,  פעילי  אך 
הסתרתם  ע"י  ילדים  אלפי  להציל  הצליחו 
בבתי נוצרים, במנזרים ובבתי יתומים, זאת תוך 

סיכון עצמי רב.

אומות  כחסידי  הוכרו  הארגון  מפעילי  כמה 
פעילת  סנדלר  אירנה  ביניהם  העולם, 

הארגון בוורשה.

מחנות ריכוז 

מחנות שהקימו הגרמנים ובהם נכלאו אסירים 
בתנאים שלא אפשרו קיום אנושי. רוב האסירים 
בהם  נכלאו  אך  יהודים,  היו  הריכוז  במחנות 
הריכוז  מחנות  המשטר.  ומתנגדי  צוענים  גם 
ברגן  דכאו,  בהם:  בגרמניה,  הוקמו  הראשונים 

מושגים
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מחנות  הוקמו  יותר  ומאוחר  ובוכנוולד,  בלזן 
שהיו  האסירים  מספר  בפולין.  בעיקר  ריכוז 
במחנות הריכוז השונים נאמד במיליונים רבים.

הפתרון הסופי  

הנאצים  של  המקיפה  לתוכנית  הצופן  שם 
יהודי  והמוני של כל מי שהוגדר  לרצח שיטתי 

על פי תורת הגזע.


