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"

בס"ד
תלמידים יקרים,
ה' עמכם.
את השואה האיומה שעבר הדור שקדם לנו ,קשה להבין ,לתפוס ולהפנים .מו"ר הרב עמיטל שהיה
ניצול שואה אמר לנו  -שאם עוד אלפי שנים ,יהיה מי שיראה נעל של זהבהל'ה ,ילדה בת שלוש,
במוזיאון אושוויץ ,ובמרחק שלוש שעות טיסה יראה כנף של טנק מרכבה במדינת ישראל ,והוא ישאל
את עצמו ,כמה זמן עבר מהתקופה הנוראה שבה רצחו בנו ללא רחם ,ועינו אותנו ,לתקופה שבה עמדנו
איתנים ,נלחמנו על עצמאותנו ,ויכולנו לכל אויבינו – שלוש שנים???? זה יהיה בלתי ניתן לתפיסה!!!
אולי ,הניסיון שלנו ,לקחת נושא אחד הקשור בתקופה זו ,להתמקד בו ,ללמוד אותו – יאיר במשהו את
תקופת האימים הקשה ביותר בתולדות אומתנו ,מזווית מעניינת ,מגביהה.
החידון שיעסוק בנושא "כל ישראל ערבים זה בזה" יש לו משמעות כבירה .אדם נמדד בדרך כלל,
במקום היותר קשה ויותר מאתגר .החיים בשואה ,שהיו לא חיים ,במצבים בלתי אפשריים ,זימנו לנו
פגישה עם עצמות של הקרבה ונתינה שאדם רגיל אינו מסוגל להעלותם במוחו.
הערבות ההדדית שהייתה בימים הקשים והנוראים של השואה לא באה ללמד רק על עצמה ,אלא היא
תובעת מאתנו להתחזק בדברי "בעל התניא" על עם ישראל "שהנשמה היא אחת והגופים חלוקים".
כשאנו לומדים את התנהגותם המופתית של אבותינו בשואה ,זה מחייב אותנו להרגיש את עם ישראל
כולו כמשפחה אחת" :בנים אתם לה' אלוקיכם" .כולנו יחד קרויים בנים.
ויקטור פרנקל ,בספרו 'האדם מחפש משמעות' ,הסביר כי בנסיבות הקיום האכזריות של מחנה
השמדה שאסיריו מנוצלים ככוח עבודה עד כלות כוחותיהם ,ללא תזונה או תנאי חיים בסיסיים,
עד שהם קורסים ומושלכים אל תאי הגזים ואל המשרפות" ,כל מטרות החיים הרגילות מתערערות.
נשארה רק 'האחרונה בחירויות האדם'  -היכולת לבחור את עמדתו במערכת נסיבות נתונות" .פרנקל
מספר ,מעיד ומוכיח כי האדם ,כלומר הוא וחבריו במחנה ,הצליחו לממש אפשרות זו של חירות במקום
שבו נשללו מהם כל זכויותיהם כבני אדם.
את החירות הזו ,שלמדנו מדור השואה ,אותה אנו מבקשים ללמוד ,משם אנו מבקשים לקבל כוחות .
הוקרתנו למרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים ,שמתוך הכרה עמוקה בחשיבותו של ערך העזרה
ההדדית בשואה ,העמיד אותו כנושא המרכזי בחידון מורשת השואה תשע"ז .בספר שלפניכם,
שנכתב על ידי צוות המרצים במרכז ללימודי השואה במכללה ,תמצאו חומר עשיר שנאסף בתהליך
של תחקיר מקיף ומעמיק בנושא ייחודי זה.
תלמידים יקרים ואהובים,
אשרינו שאנו זוכים לחיות בדור הגאולה ,ונושאים במחויבות גדולה את המקל שקיבלנו במרוץ
השליחים מנערים בשואה ,כשעל המקל חרוט" :ממשיכים בדרכה של תורה ,בבניין חיים לאומיים
בארץ ישראל"...
נתפלל לזכות לכך,
בהצלחה רבה
אוהבכם
אברהם

תלמידים יקרים,
''ומה תהיה אפוא המורשת ?  -ראשית ,אולי נראה מה הייתה המורשת לניצולים .היא הייתה ניסיון
להישאר אנושיים אפילו בתנאים לא אנושיים .אפילו בתוככי אושוויץ היו האנשים והנשים האלה
מסוגלים לנהוג מתוך אומץ לב ,נדיבות וחמלה .חתיכת לחם ,מילה טובה ,תפילה בשבת או חיוך ,כל
אלה ,די היה בהם לחזק אסיר אחר [ .]...ניצולים רבים באו לישראל ועל הריסותיהם של חיים רבים
כל־כך הקימו מדינה חדשה ,מדינה הדוגלת בכבוד ודוגלת באנושיות [ ]...המורשת שלנו נטועה במה
שאנו קוראים "אהבת ישראל" .ישראל המדינה וישראל העם .שום אדם אינו אוהב את ישראל כמו
הניצולים .שום אדם .המורשת היא ,שכל מה שיקרה לירושלים ובירושלים משפיע על היהודים כולם,
בכל מקום שהם חיים בו ,בכל מקום שהם חיים בפחד או בשגשוג .כשנשקפת סכנה לקהילה אחת ,על
כל העם ,על העם כולו לגייס את מרצו ,ולמהר לבוא לעזרתה .כשחלק מאתנו מגונה ואדם אחד מאתנו
מושפל ,על כולנו לשאת את קולנו במחאה .מניסיוננו למדנו ,ששום יהודי ,אל לו להרגיש שהוא לבדו
והוא נטוש .יהודי לבדו חשוף לספק ולסכנה .יחד אנו יודעים איך להתמודד עם סכנות ,ומעל לכול,
סכנת האדישות .אסור לאף יהודי להיות אדיש לגורלם של יהודים אחרים .אסור לנו לשתוק לעולם,
וישראל זקוקה לקולנו'' ( פרופ' אלי ויזל ז''ל ,מתוך נאום בכנס הניצולים העולמי הראשון ביד ושם).
דבריו אלו של פרופ' אלי ויזל ז''ל ,על משמעות זיכרון השואה ,מהדהדים בנו בקול גדול מתוך זעקתם
של הנספים בשואה וצוואתם ,לצד המעטים שעדיין מהלכים ביננו .בדבריו אלו ,מייחס ויזל את
משמעות הזיכרון לערך העליון שעמדו בו יהודים רבים בזמן השואה" :הערבות ההדדית'' .ערך יהודי
זה העולה מתוך המקורות ,הוא ערך נצחי ותקף לדורות הבאים ולכל יהודי באשר הוא.
בימינו ,כאשר תופעות האנטישמיות ברחבי העולם עולות וגואות ,ערך הסולידאריות בקרב הקהילות
בעולם יחד עם אמירות ברורות של המנהיגות היהודית במדינת ישראל – עולה .החברה היהודית
במדינת ישראל וברחבי העולם מבינה היטב שחומת המגן והחוסן החברתי והערכי של עם ישראל,
יכולות להיבנות ולהתעצם רק במקום שהערבות ההדדית פועלת במלוא מרצה והיקפה.
השנה ,החידון הוא בסימן "כל ישראל ערבים זה לזה – יהודים מצילים יהודים" .גם שם ,בימי האימה
בלטו מקרים רבים מאוד של יהודים שנחלצו לעזרתם של יהודים אחרים ,גם במחיר של סיכון עצמם.
תופעה מדהימה ומופלאה .אלו מקרים של סמל ומופת עבורנו וצריכים להוות השראה להתנהגותנו
ולאורחות חיינו.
תלמידים יקרים ,אתם שבחרתם לקחת חלק בחידון החשוב להנחלת מורשת השואה בסימן ”כל ישראל
ערבים זה לזה" מקבלים על עצמכם את השליחות החשובה של העברת הזיכרון הלאה לחבריכם ,לבני
משפחותיכם ולעם ישראל כולו .בהצלחה רבה לכולכם.
ברכת תודה מקרב-לב לצוות המרכז ללימודי השואה במכללת ירושלים ולעומדות בראשו הרבנית
אסתר פרבשטיין והגב' דורית טפרברג על מסירות הנפש בכל נושא הנחלת זיכרון השואה במערכת
החינוך .המרכז ללימודי השואה לקח על עצמו מתוך תחושת שליחות את הפקת החידונים להנחלת
מורשת השואה לתלמידי החמ"ד ,מוציא לאור את ספר החידון בשיתוף הפיקוח על היסטוריה בחמ"ד
ודואג לכל פרט ופרט בהפקת החידון החשוב שמטרתו להביא את תלמידינו להיות 'העדים של
העדים' ושליחי הזיכרון לעוד שנים ארוכות.
בהערכה רבה
בלהה גליקסברג ,מפמ"ר (מפקחת מרכזת) היסטוריה ואזרחות בחמ"ד
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ערבים זה לזה
יהודים לעזרת יהודים בשואה

פרק  :1בלב אחד :ישראל ערבים זה לזה9..............................................................................
פרק  :2בלב חצוי :פעילות סעד והצלה בקרב יהודי גרמניה14.........................................
פרק  :3אי בלב הסערה :וילנה – תחנת הצלה 20..................................................................
פרק  :4בלב החומות:
א .עזרה הדדית בגטאות28..........................................................................................
ב .המצילים הקטנים35..................................................................................................
פרק  :5לב עלומים :תנועות הנוער באירופה בעזרה ובסעד39.........................................
פרק  :6תהומות הלב :עזרה ותמיכה במחנות הריכוז53......................................................
פרק  :7אמיצי הלב :מחנות משפחה ביער61.........................................................................
פרק  :8מלב אל לב :סיוע לפליטים66.....................................................................................
פרק  :9חותם הלב :ניסיונות הצלה בעזרת דרכונים וקונסולים76....................................
פרק  :10פתחי הלב :ארגוני הצלה תחת הכיבוש הנאצי83...................................................
פרק  :11חובת הלב  -הצלת ילדים:
א" .קינדרטרנספורט"90...............................................................................................
ב .בתי ילדים – בית לילדים94......................................................................................
ג .עליית הנוער 106..........................................................................................................
פרק  :12לִ ִּבי במזרח :קהילות ארצות המזרח לעזרת אחיהם108.......................................
פרק  :13בעקבות הלב :היהודים בארץ ובעולם לעזרת אחיהם באירופה120..................
פרק  :14שבורי לב :השבת ילדים יהודים לחיק עמם 128......................................................
נספח :תקציר קורות השואה137..............................................................................................
רשימה ביבליוגרפית145...................................................................................................................................... :

חידון מורשת השואה | ערבים זה לזה

בלב אחד :ישראל ערבים זה לזה
קודח תחתיו .אמרו לו חבריו :מה אתה
יושב ועושה? אמר להם מה אכפת
לכם? לא תחתיי אני קודח? אמרו לו,
והרי שהמים עולין ומציפין עלינו את
הספינה.

"עם של גומלי חסדים" – כינוי זה דבק
ַ
מקדם ,ותוקפו לא פג במרוצת
בעם ישראל ֶ
הדורות .זהו גם אחד הסימנים שנתנו חז"ל
לעמנו" :שלושה סימנים יש באומה זו,
הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים" (יבמות
עט).

(מדרש רבה ויקרא ,פרשה ד פסקה ו)

מי מאתנו לא חש פעימות לב כאשר נפגע
יהודי אי שם בעולם ,כאשר פיגוע רצחני
הורס חייה של משפחה ,גם אם היא אינה
מוכרת לנו ,כאשר יהודי ערירי מובא למנוחות
ואנו נקראים ללוותו ,ולהבדיל כאשר אנו
נקראים לשמח חתן וכלה יתומים.

"אתם ניצבים" – אימתי? כשתהיו
אגודה אחת "היום כולכם" .בנוהג
שבעולם אדם נוטל אגודה אחת של
קנים בבת אחת ,שמא יכול לשברם?
ואילו אחת-אחת ,אפילו תינוק יכול
לשברם .וכן אתה מוצא שאין ישראל
נגאלין עד שיהיו אגודה אחת.

רגלינו ולבנו נושאים אותנו אל המקום שבו
אחינו זקוקים לנו ,וגם במקומות נידחים
יודע כל יהודי כי אינו בודד בעולמו.

(ילקוט שמעוני דברים ,פרק כט ,רמז תתקמ)

במדרש הראשון ַעם ישראל משול לגוף
אחד (משל השה) ,כאשר איבר אחד נפגע
– כל הגוף חולה .במדרש השני ַעם ישראל
משול לספינה הנוסעת בין גלים וסערות –
אם אחד הנוסעים יפער חור בספינה ,הוא
יסכן את כל הנוסעים .ובמדרש השלישי
משול ַעם ישראל לקבוצת קנים ,שכל אחד
לעצמו עשוי להישבר ,אך קשה לשבור קנים
הקשורים יחד וצמודים זה לזה.

גמילות חסדים הוא ערך מכונן שעבר
בעם היהודי מדור לדור .ראשיתו באברהם
אבינו ,עליו נאמר" :תיתן ...חסד לאברהם".
דלתו של אברהם אבינו הייתה פתוחה לכל
באי עולם ,ובדוגמה האישית שנתן זכה גם
להכניס אנשים תחת כנפי השכינה ,ותכונה
זו הונחלה לצאצאיו.
חז"ל המשילו את הקשר הטבעי בין יהודי
לזולתו בעזרת דימויים אחדים ,שכל אחד
מהם משקף רובד מסוים בקשר הייחודי
הזה:

הדימוי לשה מדגיש את הקשר הפנימי,
הדאגה ,האהבה ,האמפטיה של יהודי לכל
יהודי אחר בסבלו ובשמחותיו .הדימוי
לספינה מדגיש את האחריות הפיזית
והרוחנית לשלומו של כל יהודי .והדימוי
השלישי מדגיש את העוצמה שמעניק
הקשר לכל יהודי ,והוא סוד קיומנו הפרטי
והכללי.

תני חזקיה" :שה פזורה ישראל" (ירמיהו
נ) .נמשלו ישראל לשה ,מה שה זה
לוקה על ראשו או באחד מאיבריו –
וכל איבריו מרגישין ,כך הן ישראל:
אחד מהן חוטא וכולן מרגישין.

במקורה קשורה הערבות ההדדית לתחום
המצוות" :כל ישראל ערבים זה לזה .כל אדם
מישראל אחראי לקיום המצוות אף על ידי

תני רשב"י :משל לבני אדם שהיו יושבין
בספינה .נטל אחד מהן מקדח והתחיל
9
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השאלה שבה התקבלו ,ובעקבותיה הוזמנו
לארוחות וללינת לילה .לעתים מזומנות היו
יהודים מתווכחים ביניהם מי יזכה באורח ,גם
אם היה יהודי מן השורה או ֶהלך עני .תיאור
של הכנסת אורחים מלפני מאות שנים
בפולין מצאנו בספר 'יוון מצולה' לר' נתן
נטע הנובר:

זולתו מישראל ,ונחשב כמחויב בעצמו אף
במצוות המוטלות על אחרים ,להוציאם
ידי חובה בברכות ובמצוות" (אנציקלופדיה
תלמודית ,כרך כח" ,כל ישראל ערבים זה
לזה") .אולם לתכונה זו משמעות רחבה
כאשר נכללו בה מצוות שונות של בין אדם
לחברו המבטאות את שלושת המישורים –
אהבה ,אחריות ועוצמה שמעניקה הערבות
ההדדית.

התארח אצל בעל הבית אחד אשר
עלה בגורלו כמה ימים שירצה האורח...
ונתנו לו אכילה ושתייה ,בערב ובבוקר
ובצהריים .ואם האורחים היו רוצים
לילך לדרכם ,היו המארחים נותנין להם
צידה לדרך ושולחים אותם על סוס
ועגלה מן קהילה לקהילה.

משחר קיום הקהילות היהודיות ובמיוחד
בגלות ,התפתחה הערבות הדדית לא רק
לעניינו של הפרט ,אלא לכינון עזרה הדדית
ותמיכה של הציבור בפרט שנזקק לעזרה.
בקהילות היהודיות באשר הן התפתחו
מיזמים של גמילות חסדים במגוון תחומים,
ונזכיר את הנפוצים שבהם:

(ישראל היילפרין ,בית ישראל בפולין ,ב ,עמ' )251

א .סיוע כספי :מתן צדקה – תמיכה בעניים.
עול תשלום המיסים לשלטון הנוכרי נפל
בעיקר על עשירי הקהילה ,כדי להקל על
העניים בתשלום המיסים .כמו כן ניתנו
הלוואות ללא ריבית כדי לעזור לבעלי
עסקים ,וכן לצורך קיום יום-יומי ועריכת
שמחות.

ד .חינוך – הקהילה הייתה אחראית על חינוכם
של כל הילדים ,כולל ילדים ממשפחות שאין
ביכולתן לשלם .הקהילה היהודית הייתה
הראשונה בעולם שהעמידה בתי חינוך מן
הגיל הרך ,ומלמד התינוקות היה תפקיד
שזכה לקדימה בתקציב הקהילה .הקהילה
תמכה בתלמידי חכמים ובהחזקתם ,כדי
להרבות תורה במקום ,ותקנות שונות פטרו
אותם ממיסי הקהילה.

ב .טיפול בחולים וביקור חולים – תמיכה
בטיפול המעשי ולא רק הכלכלי .לדוגמה,
מצאנו בצוואת רבי יהודה אבן תיבון ,רופא
ומתרגם שחי לפני למעלה משמונה מאות
שנה:

ה .הכנסת כלה – דאגה לחיתון בני עניים
ובחורות עניות .תקנות שונות תוקנו בקהילות
כדי ש"לא הגיעה שום בתולה ענייה לבת י"ח
שלא נישאה לאיש ,והרבה נשים צדקניות
עסקו במצווה זו" (ישראל היילפרין ,בית
ישראל בפולין ,ב ,עמ' .)251

בני ,האר פניך לבני אדם ,ובקר חוליהם,
ויהיה לשונך להם למרפא ,ואם תקבל
מעשיריםֶ ,היה מרפא חינם לענייהם,
וה' ישלם גמולך וייתן שכרך ,ובזה
תמצא חן ושכל טוב ,בעיני אלוקים
ואדם.

ו .קבורה – כונתה "גמילות חסדים של
אמת" .היא כללה את חיוב הקהילה לערך
של "כבוד המת" ,קבורת מתים ותמיכה
באבלים .בכל עיירה היו 'חברא קדישא'
(ח"ק)  -חבורה קדושה של מתנדבים
למעשה של חסד של אמת .נכבדי הציבור
ראו כבוד לעצמם להתקבל לחברה
זו .הגאון מוילנא נמנה על חברי הח"ק
בוילנא ,וכן רבי שניאור זלמן מלאדי בעל

ג .הכנסת אורחים – קבלת היהודי הזר
שנקלע לקהילה .הנסיבות ההיסטוריות
הביאו יהודים רבים לנדוד לקהילות אחרות,
בעיקר למטרות פרנסה" .מאין יהודי?" ,הייתה
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ה"תניא" נמנה אף הא כחבר ח"ק בעיר
מולדתו ליאזני.
החברא קדישא להלוויית המת כללה לעתים
לא רק את הלוויית המת וקבורתו ,אלא גם
עזרה לחולים ,איסוף מניין בשעת הפטירה,
ניחום האבלים ,ואספקת סעודות ההבראה
לאבלים נזקקים ,והכנסותיה נועדו לעזרת
עניים.

ערבות הדדית בעת השואה
בגטו ורשה חי רבי קלמן קלונימוס שפירא,
האדמו"ר מפיאסצ'נה ,ומסר בשבתות
דרשות חסידיות בפני החסידים שהסתופפו
בצלו .דרשותיו שנשתמרו בכתב הן התעודה
ִ
החסידית האחרונה על אדמת פולין ,מקום
שבו פעמו חיי תורה וחסידות יותר ממאתיים
שנה.

ז .פדיון שבויים – הקהילה ניסתה לפדות
בכל האמצעים את אלו שנשבו בידי גויים
והצלתם נחשבה מבחינה הלכתית כהצלת
נפשות שמותר לחלל עליה את השבת.
פדיון שבויים מהווה ביטוי נעלה ומרכזי
לערבות ההדדית של ַעם ישראל מאז
אברהם אבינו שנחלץ להציל את לוט ולאורך
כל ההיסטוריה של ַעם ישראל .יהודים נפלו
בשבי על ידי שודדי הים בנתיבי השיט לשם
בצע כסף ,נעצרו על ידי שליטים גויים
למטרת עונש ,או הושמו במאסר על ידי
בעלי אחוזות שלא יכלו לשלם את חובם
לחוכרים היהודים .גדולי התורה ופרנסי
הקהילות ראו חובה לעצמם לגייס כספים
ולפדות את השבויים.

בקיץ תש"א ( )1941פנה הרבי ליהודי הגטו
ואמר:
בשעת צרה ליעקב ...האיש מתרגל יותר
להרגיש את עצמו ,כי האם אפשר שיכו
לו לאיש ולא ירגיש כאב ...ועבודתו
היא עבודה במצב נמוך בשבילו ...והנה,
כדי לעורר במרום רחמים על ישראל,
ולהמתיק את הדינין ,צריכים לעורר
בקרבנו רחמנות על ישראל זולתו .לא
בלבד שצריכין ליתן כל מה שיכולים
ליתן להם ,רק הרחמנות עצמה
שמעוררין בקרבנו על ישראל פועלת
במרום .צריכים שלא להתרגל בצרות
ישראל.

חז"ל קבעו כי יש לתרום כספים עבור מצוות
פדיון שבויים וכי יש לה דין קדימה ,לפני
כל סוגי הצדקה האחרים ,משום שמצב של
שבי כולל בתוכו סיכון של מוות – מהריגה,
ממחלה ,מרעב או מצמא – ועל כן התורם
לפדיון שבויים ועוסק במצווה זו ,זוכה
לקיים את כל המצוות הטמונות בה .קהילות
רבות תיקנו תקנות ושריינו כספים ,למקרה
שמישהו מבני הקהילה ייפול בשבי .ימים
ואוקיינוסים נחצו ,מרחקים ומדינות שונות
לא מנעו את העיסוק במצוות פדיון שבויים.
לקיום מצווה זו התגייסו גדולי ישראל בכל
הדורות.

(האדמו"ר מפיאסצ'נה ,אש קודש ,פרשת חוקת תש"א)

מתוך קריאתו שלא לאבד את הרגישות לזולת,
ניכר כי הרבי חשש משתי תופעות שאיימו על
קיומה של ערבות הדדית בעת השואה:
האחת ,התרכזות האדם בסבלו האישי –
ברעב ,בחולי ,באובדן בני משפחה ,ובסבל
היום-יומי.

אלו דוגמאות אחדות של חיי חסד ועזרה
הדדית שאפיינו את הקהילות היהודיות
במשך אלפי שנים .חיים אלו נקטעו

השנייה ,האדישות שנבעה מתוך ֶהרגל
לראות בסבל ובמוות תופעה יום-יומית בגטו.
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בהשמדה האיומה של קהילות ישראל
באירופה .אולם ,גם תוך כדי הסבל בגטאות
ובמחנות ,התגלה אופיים של ישראל,
ורבו מעשי החסד והמסירות ההדדית של
יושביהן ,כפי שתלמדו בספר שלפניכם.
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עניינו של הציבור ,אלא של הפרט (מלבד
ארגוני הצלה שפעלו מחוץ לתחום הכיבוש
הנאצי) .האם המשיכה התארגנות ציבורית
מחתרתית לעזרה הדדית ,למרות תנאים
אלו?

"צריכים שלא להתרגל בצרות ישראל" ,זוהי
אמירה מכוננת ומשמעותית לנו גם היום .אך
הרבי לא הסתפק בכך ,והסביר את השורש
הפנימי העמוק של העזרה לזולת" :רחמנות
עצמה שמעוררין בקרבנו על ישראל
פועלת במרום" .כלומר ,כוחם של הרחמים
המתעוררים למטה – איש לרעהו ,לעורר
רחמים גם למעלה – על כלל ישראל.

ככל שחולפות השנים ,אנו נחשפים לתיעוד
רחב מאוד על עזרתם של יהודים זה לזה
בתקופת השואה .דומה כי אין יהודי ניצול
שואה ,שלא נתקל בדרכו בעזרתו של יהודי
אחר בצורה כלשהי.

שתי התופעות שעליהן הצביע הרבי
מפיאסצ'נה מאפיינות את הקושי העצום
ואת האתגר הגדול שהתקיימו בו זמנית
בקיום הערבות ההדדית בין היהודים
תחת השלטון הנאצי .מצבם של היהודים
כציבור ,כמשפחה וכפרט ,הלך והחמיר ככל
שהקצינה המדיניות האנטישמית הגזענית.
המאבק היה לא רק על החיים הפיזיים ,אלא
גם על ערכי החיים ,והגיע לשיאו במחנות
הריכוז ובמחנות ההשמדה ,שם האתגר
הגדול היה הישרדות פיזית וגם שמירת
צלם האדם ודביקות בערכים היהודיים .בד
בבד ,האפשרויות של העזרה ליהודים הלכו
והצטמצמו ,והסיכון לעשות כן הלך וגבר.

בספר זה הבאנו מעט מן המעט מסיפוריהם
של בני העם היהודי ,אשר גם בעת קשה
וסבוכה כל כך ,לא ויתרו על הערך הנשגב
המאפיין את עמנו .מתוך הגילויים הרבים
של ערבות הדדית ,בחרנו לספר על עשייה
מתמשכת של חסד והצלה ,מצד ארגונים
או אישים ,ולא בעזרה חד-פעמית ,למרות
היותה גם כן בעלת משמעות גדולה לחיי
הזולת באותה עת.
תחום אחר שכמעט שלא נגענו בו הוא
הסיוע הרגשי ,העידוד והביטחון שנסכו
יהודים זה כלפי זה .בתקופת השואה היה
להם ערך מוסף ,ורבים היו חייבים את חייהם
לחבר טוב ,לדברי אמונה וביטחון שחיזקו
אותם בשעות קשות ,שכן הייאוש והבדידות
היו גם הם אויבי המאבק למען החיים.

לפיכך ,פעילויות הסעד וההצלה בשואה
אינן עשויות מקשה אחת ,אלא תלויות
במצבים ובתנאים המשתנים .לכאורה,
המושג "ערבות הדדית" נשמע בלתי אפשרי,
כאשר באופן טבעי המאבק הוא על החיים
עצמם ועל הישרדותם של בני המשפחה
הקרובה .יתר על כך ,המושג "חייך קודמים",
אף הוא ערך יהודי עתיק יומין שנעשה בימי
השואה מוחשי ויום-יומי ,מעורר את השאלה
אם בתנאים אלו אפשר לצפות שהאדם
יחשוב על זולתו .ואכן ,היו שהתמודדו בקושי
עם המאבק לשמור על חייהם ,ולא יכלו
להתפנות לעזרה לזולת .הפליאה היא לגבי
יהודים ,שלִ בם היה פתוח רגשית ומעשית
גם לסובבים אותם ,ואפילו בתנאים הקשים
ביותר.

א .חשוב לשים לב לשוני בתנאי החיים של
היהודים בתקופות הנכללות במושג "שואה"
ובמקומות השונים :יהודי גרמניה בשנות
השלושים ,יהודים בגטו ,יהודים ביער,
יהודים במחנות הריכוז .בכל תקופה ובכל
מקום הערבות ההדדית באה לידי ביטוי
בדרכים אחרות.

הריסתם ההדרגתית של מוסדות הציבור
שהיו אחראים על הסעד ,יצרה לכאורה
מציאות שבה ערבות הדדית לא הייתה

מגוון הדרכים שבהן יהודים ניסו להציל
יהודים נגזר מאופי המקום והזמן ,והיה תלוי
לא רק ברצון הטוב לסייע ולהציל ,אלא גם

נדגיש כמה הבחנות מרכזיות בנושא הצלה
בתקופת השואה:
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ב .נקדיש תשומת לב מיוחדת לפעילות הקשורה
בבני הנוער ובילדים .נושא זה כולל מצד אחד
פעילות למען הצלתם או הקלת סבלם של
הילדים ,ציפור נפשו של העם היהודי; ומצד שני
תגובותיהם של בני נוער ואף ילדים ,אשר בימים
כתיקונם נעזרו הם על ידי המבוגרים ,ובכורח
הנסיבות תפקידם נהפך והם שעזרו לעצמם
ואף למבוגרים .כפי שתלמדו ,ערכיהם של
בני הנוער עמדו במבחן כבד במיוחד במחנות
הריכוז.

כבר שני שבועות ואולי עוד יותר
המעטתי את מספר סעודותיי משלוש
לאחת ליום ...אולי הדבר הוא מפני
שאני יושב כאן במנוחה ובשקט ,ואחיי
הם במקום עבודה ,במקום פירעון,
במצב שה' לבדו יודע איך גרוע הוא...
כמה אהוב הוא אצלי ,עמי ישראל,
וכמה נחמדה היא ארצי ארץ ישראל.
(משה פלינקר ,הנער משה ,עמ' )73 ,57

ג .נבחין בין ארגונים שפעלו מתוך ארצות
הכיבוש למען הצלת יהודים ,לבין ארגונים
שפעלו מחוץ לארצות הכיבוש.
ד .בספר זה לא עסקנו בהבחנה בין פעילות
סעד (במשמעות של תמיכה בתוך הגטו או
במחנה) לפעילות הצלה (הוצאת אנשים מהגטו
או מהמחנה ,בעיקר מתחום השלטון הנאצי),
משום שמבחינה ערכית כל פעילות למען
הזולת בתקופה חשוכה זו הריהי חלק מהערבות
ההדדית .גם לפרוסת לחם קטנה היה ערך
עצום ,הן להקלה מיָ דית במצבים של רעב קשה,
הן כביטוי של חום ודאגה ולעתים גם להצלת
החיים .נזכיר גם שיהודים רבים חשו הזדהות
עם אחיהם הסובלים מבלי שיכלו לסייע להם.
גם תחושה זו נובעת מערך האחווה והערבות
היהודית.

דף מיומנו של הנער משה

למחשבה
מה לדעתכם הטעם למנוע מעצמנו
מזון ומשקה אם הגבלה זו לא תועיל
לאחר?

משה פלינקר ,נער צעיר מהולנד שמצא מסתור
בבלגיה ,תיאר ביומנו בשנת  1941את רגשותיו
כלפי בני עמו הסובלים בפולין:

מה הייתם אומרים למשה לו יכולתם
לפגוש אותו?
13
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בתנאים הפוליטיים והגאוגרפיים באותן נסיבות.
לדוגמה ,בריחה ליער התאפשרה רק במקומות
שבהם היו יערות עבותים שלא היו מרוחקים
מהגטו; מסתור בבונקרים לא היה אפשרי
בהולנד ,מכיוון שחלקים גדולים מאדמתה
היו בעבר חלק מן הים; בריחה מעבר לגבול
התאפשרה רק ממחוזות שהיו קרובים לגבול עם
מדינה ניטרלית; וכן היו הבדלים בין אפשרויות
ההצלה בין מדינות שנכבשו על ידי הנאצים
לבין כאלו שכרתו ִעמם הסכם כלשהו תמורת
אוטונומיה מסוימת (מדינות גרורות ובנות ברית).

כעת שעל היהודים באות צרות על
צרות ,יש למשפחתנו כעין מנוחה...
אבל אינני מוצא בלִ בי כלל וכלל
סיפוק לנפשי .בכל רגע ורגע אומר
אני לעצמי :אתה כאן ,ואחיך בצרה
כה גדולה .וכשאני מתחיל רק לשמוע
דברים כאלה ,אז מתמלא לִ בי חפץ
עד אין סוף ללכת לאחיי ,לבני עמי,
להיות ִאתם בכל הצרות ...איזה חשק
בלתי סופי להשתתף עם אחיי בכל מה
שעובר עליהם...
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פרק 2

פרק 2

בלב חצוי :פעילות סעד והצלה בקרב יהודי גרמניה
האמנציפציה (שוויון הזכויות) .תהליך זה
התחזק בתקופת רפובליקת ויימאר בשנים
 ,1932-1918עם תבוסת גרמניה במלחמת
העולם הראשונה ,לאחר נפילת הקיסרות
והקמת הרפובליקה .בתקופה זו הגיעו
היהודים בגרמניה להישגים כלכליים,
תרבותיים ופוליטיים רבים.

בשנת תרצ"ג ( )1933חיבר הרב הראשי
של יהודי בריטניה הרב יוסף הרץ ,תפילה
מיוחדת לשלום יהודי גרמניה:
אב הרחמים ,בלב נשבר נבואה לחלות
פניך היום :הנה קול שוועת בת עמנו
מארץ גרמניה ,ולִ בנו דווי על הרעות
אשר נגד פניהם :רוח עוועים נשפך
על מושלי עם אדיר ,ויתאמצו להכות
בית יעקב רסיסים .אנא חמול נא על
בניך המצפים לישועתך יום-יום ,ובטל
מעליהם כל גזרות אכזריות .חזֵ ק נפש
אחינו היושבים בצרה ויגון ,והייתה
אמונה אזור חלצימו .נטע אחווה
ורחמנות בלבנו שלא נתעלם מבשרנו,
וירב מעשה הצדקה לעזרת הנרדפים,
עד שתוציאם מאפלה לאורה ומעבדות
לחרות ,ונאמר לפניך שירה חדשה,
צורנו וגואלנו.

רוב היהודים חשו זיקה עמוקה לגרמניה
וראו בה את מולדתם ,אך היו הבדלים
ביניהם .רובם של היהודים בגרמניה נמנו על
הזרם הליברלי (הרפורמי) .חוויית האזרחות
הגרמנית שלהם משמעותה הייתה קשר חזק
יותר לגרמניה מאשר ליהדות ,והם הגדירו
את עצמם "גרמנים בני דת משה" .קבוצות
המיעוט בגרמניה היו האורתודוכסים,
הציונים ,והיו גם קבוצות שוליים של יהודים
קומוניסטים מחד ,ולאומנים מאידך .זהותם
היהודית של היהודים האורתודוכסים
והיהודים הציונים הייתה חזקה יותר מזהותם
הגרמנית ,והם הגדירו את עצמם קודם כול
יהודים.

א-ל עליון ,הסר קנאה ושנאת חינם
מלב העמים .חדש רוח נכון בקרבם,
ולא יוסיפו עוד בני עוולה לענות את
ישראל .קרב הימים אשר ייוודע בגויים
כי אב אחד לכולנו וא-ל אחד בראנו.
ופרוש סוכת שלומך על כל יושבי תבל,
אמן ואמן.

מדיניותו של היטלר כלפי היהודים בשנות
השלושים – שבאה לידי ביטוי בחקיקה
המגבילה והמשפילה ,בשנאה אנטישמית
שלוותה בתעמולה בוטה ,בפגיעה כלכלית
קשה ובאלימות שפרצה בשנת – 1938
שינתה לחלוטין את פני הדברים.

(יהודית תידור באומל ,קול בכיות ,עמ' )126-125

הארוע הבולט בשנה זו היה ליל הבדולח,
בו חוללו הגרמנים ברחבי גרמניה מהומות
אלימות נגד היהודים ,נחרבו כאלף בתי
כנסת ,נבזזו חנויות ובתי מגורים של יהודים
ואלפי יהודים נשלחו למעצר.

מה היה הרקע לחיבורה של תפילה מיוחדת זו?
עלייתו של היטלר לשלטון ומדיניותו
הטילה פחד וחששות כבדים בקרב יהודי
גרמניה והעמידה בסכנה את קיומם .עד
אז ,יהודי גרמניה היו קשורים למולדת
הגרמנית ,לתרבותה ולכלכלתה .ההתקרבות
לחברה הכללית הגרמנית וההשתלבות בה
התעצמו במאה ה ,19-בפרט לאחר קבלת

כיצד הגיבו יהודי גרמניה למדיניות הנאצית
כלפיהם וכיצד התמודדו עם המציאות
החדשה? התגובה הראשונית הייתה הלם
14
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'.2הוועד המרכזי לעזרה ולקימום'
(שיקום)
הגוף המבצע את החלטות הנציגות הארצית,
הוקם כבר במרץ  .1933הנציגות והוועד
גילו יכולת עמידה וכוח התמודדות ראויים
להתפעלות .תחומי פעילותם היו:

בתחום הכלכלי והחברתי

ההתמודדות אפוא לא הייתה רק אישית,
אלא גם ציבורית .מפעל העזרה ההדדית
של יהודי גרמניה הוא דוגמה מופלאה
של התגייסות הציבור לעזור לעצמו,
וערכה המעשי והמוסרי היה רב .הארגונים
העיקריים שנטלו חלק בפעולה זו היו:

פרנסה
בשלב הראשון העזרה נועדה לשקם עסקים
קטנים על ידי מתן הלוואות; בקליטת
בעלי מקצוע שנפלטו מהמערכת הכללית
במסגרות פנים-יהודיות; בעידוד יהודים
לקנות רק אצל יהודים" :יהודים קנו בבתי
מסחר יהודיים!"; בעזרה לבעלי מלאכה
במצוקה לעבור לערים גדולות שבהן יכלו
למצוא תעסוקה ועוד .ככל שחלף הזמן
והצעירים עזבו את גרמניה ,הפכה העזרה
לסיוע סוציאלי לזקנים.

' .1הנציגות הארצית של יהודי גרמניה'
הצורך לפעול באופן מלוכד כדי להתמודד
עם המציאות החדשה הביא להקמת ארגון-
גג חדש עבור יהודי גרמניה בספטמבר 1933
– "הנציגות הארצית של יהודי גרמניה" .היה
זה ארגון התנדבותי שבו היו מיוצגים רוב
הזרמים ,הארגונים והקהילות הגדולות של
יהודי גרמניה.

בחלוף כמה שנים ,וביתר שאת לאחר ליל
הבדולח בנובמבר  ,1938נדרשה הקהילה
היהודית למצוא מענה לבעיותיה של חברה
מבודלת שהולכת ומתרוששת ,והתמידה
בכך עד חיסולה בקיץ .1943

לא היה בכך חלק לשום מחשבה
מפלגתית ולשום משאלה סיעתית,
אלא אך ורק להכרת העובדה ,שהחיים
והעתיד של היהודים הגרמנים מותנים
כיום באחדותם ובליכודם .משום כך
התפקיד הראשון הוא להפוך אחדות זו
לגורם חי.

'ביטאון החדשות היהודי' היה העיתון היהודי
היחיד באישורו של השלטון לאחר האיסור
על הוצאתם לאור של שאר העיתונים
היהודיים .הוא שימש במה לקריאות
ולסיסמאות שמטרתן הייתה לעודד את
הציבור היהודי לשלם ִמסי חובה ,וכן לתרום
למגביות כמו "עזרת החורף היהודית" ו"חובה
יהודית" – מגבית הקיץ .הסיסמאות של
"עזרת החורף" – "לא רק לתת אלא להקריב"
ו"הקורבן שלך הוא התקווה של הנזקקים"
– המחישו את חומרת המצב ,שכן תמיכה
כספית מהציבור היהודי המרושש הייתה
הקרבה.
בבחינת ָ

(ישראל גוטמן ,השואה בתיעוד ,עמ' .)57

הנציגות הארצית בראשותו של הרב הליברלי
ד"ר ליאו בק ,פעלה בשנים הראשונות למען
הסתגלות לחיים בגרמניה תחת המדיניות
הנאצית ,שהתאפיינה בתנודות ובחוסר
עקביות .הנציגות התמקדה בניסיון להפחית
עד כמה שניתן את הפגיעה ביהודים בתחום
הכלכלי ,החברתי ,התרבותי והדתי ,ולהיאבק
באווירת הייאוש שהלכה והעמיקה.

15

פרק 2

מוחלט – "העולם נחרב" .תחושת ההשתייכות
שלהם למולדת הגרמנית קיבלה זעזוע
קשה .אולם לאחר ההלם הראשוני הבינו
ראשי הקהילות היהודיות כי עליהם לפעול
למען המשך הקיום היהודי בגרמניה ,למנוע
את התמוטטות הקהילות ,לעזור לאלה
שבמצוקה ,ובכך לקיים בכבוד את קיומו
החומרי והנפשי של הפרט היהודי.

פרק 2
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עם פרוץ המלחמה המצב הכלכלי החמיר,
וראשי ההתאחדות הארצית פנו אל
הציבור היהודי " :ליהודי גרמניה :גברים
ונשים ,הקריבו כולכם .אנו מאז ומתמיד
רגילים לעזור ולהיענות לעזרה ...כל אחד
יכול לתת .יעידו על כך רוח החברה שלנו,
הרצון המוסרי שלנו ,האדיקות שלנו" .תלות
הדדית זו בין הקהילה ובין חבריה השתקפה
בקביעה שפורסמה בקיץ " :1941בלי הקרבה
של יחידים אין קהילה ,בלי קהילה אין עזרה
ליחידים"( .רבקה אלקין ,לעמוד יחד ולתמוך
איש ברעהו ,עמ' )5

הסבה לעבודות מתכת

הגירה

הסבה מקצועית
רוב בעלי המקצועות החופשיים נפלטו
ממקומות עבודתם בעקבות החוקים
החדשים .חלקם היגרו מיד למדינות אחרות;
חלקם שולבו במערכות הפנים-יהודיות
(למשל ,מורים שפוטרו מבתי ספר כלליים
נקלטו בבתי ספר יהודיים ,אך היו צריכים
לעבור הכשרה במקצועות היהדות) וחלקם
עברו הסבה מקצועית למקצועות יצרניים:
גברים למדו את מקצועות המתכת והנגרות,
נשים למדו ניהול משק בית ,וצעירים
וצעירות ציוניים ולא-ציוניים למדו חקלאות
בהכשרות חקלאיות (ראו בהרחבה בפרק .)8
ההסבה נועדה לאפשר לאנשים אלה לקיים
את עצמם בתוך גרמניה וגם להגדיל את
הסיכוי למציאת עבודה לכשיהגרו למדינות
אחרות .ארגון התמיכה היהודי-אמריקני,
הג'וינט ,סייע רבות בתמיכתו בקורסי
ההסבה ,בלימוד שפות וגם בעזרה כספית.

ההגירה מגרמניה

הנציגות הארצית לא עסקה בהגירה מחוץ
לגרמניה משום שתפיסתה הייתה שיש
לסייע בקיום החיים בתוך גרמניה .אך
היא סייעה בהגירה פנימית בתוך גרמניה
– במעבר מקהילה לקהילה .שני ארגונים
סייעו ליהודים להגר מחוץ לגרמניה:
'המשרד הארץ-ישראלי' בתחום העלייה
לארץ ו'חברת העזרה' בהגירה לארצות
האחרות .ככל שמצב היהודים הוחמר ,כך
הצטמצמו אפשרויות ההגירה הן לארץ והן
לשאר הארצות.

הסבה לעבודה חקלאית

מפת ההגירה מגרמניה 1933-1939
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בתחום התרבותי והדתי
חינוך והשכלה
עד התקופה הנאצית למדו כ 75%-מהילדים
היהודים בבתי ספר כלליים .החוקים
החדשים הרחיקו את התלמידים היהודים,
כיוון שנוצרה אווירה של השפלה כלפיהם
בבתי הספר הכלליים .ככל שההפליה
והפגיעה בהם גברו ,כך עזבו יותר ויותר
ילדים ועברו לבתי ספר יהודיים.
בפעם הראשונה שקיבלתי ציון
"נכשל" בכיתה שתמיד הצטיינתי
בה ,חשבתי שהמורה טעה" .לא יכול
להיות שזה שלי" ,ניגשתי אליו עם
הדף מושט לעברו .המורה הביט בי
בפנים רציניות ...דחף בידו את הדף
לכיווני כאילו מרחיק ממנו זבוב טורדני
"את יהודייה ,וזה שלך" .עמדתי
ופסקַ :
רגע ,מנסה לעכל את המשפט שיצא
מפיו ,את ההיגיון בדבריו ,ודמעות עלו
בעיניי ...רגליי סירבו בתוקף להחזיר
אותי למקומי" ...לא מגיע לי ציון כזה",
לחשתי ,ראשי מושפל ,מבטי מרוכז
בנעליי הישנות" .יהודים לא מצטיינים",
אמר המורה בפשטות ,חורץ את גורלי.
צחקוק לגלגני עבר בכיתה .הדמעות
זלגו מעצמן ,רגליי הובילו אותי רק
בכיוון אחד החוצה ...ולא הפסקתי לרוץ
עד שהגעתי הביתה .שם התייפחתי
בזרועות אבי ...הוא ניגב את דמעותיי
"את לא חוזרת לשם יותר"!
ופסקַ :

חינוך יהודי למבוגרים
בשנים של ניכור ובידוד חברתי חשו יהודי
גרמניה ,שרובם היו רחוקים מיהדות ,בצורך
לבחון מחדש את זהותם היהודית .השיבה
למקורות היהדות וההתלכדות עם יהודים
אחרים העניקה משמעות חדשה לקיום
היהודי בגרמניה .הצורך בהתחזקות יהודית
הביא להקמת "הרשות להנחלת השכלה
יהודית למבוגרים" בשנת  1934על ידי מרטין
בובר ,שניסח את המטרה של חינוך מבוגרים
בעת ההיא בגרמניה:
"אין המדובר עוד בהקניית ידע ,אלא
בחימוש לקיום .יש לחנך בני אדם,
בני אדם יהודים ,לא רק כדי 'להחזיק
מעמד' ,אלא כדי לעמוד על מהות
קיומם ...באופן שלא יכבה הניצוץ"
(אברהם מרגליות (עורך) ,תולדות השואה ,גרמניה,
עמ' .)792

(נעמי שמואל ,אני אדם ,עמ' )24-23

הוקמו בתי מדרש שהציעו מגוון של לימודי
יהדות :לימוד תנ"ך ,יסודות התפילה ,פרקים
בתולדות ַעם ישראל ,ולימוד השפה העברית.
רבים מהיהודים חגגו לראשונה את החגים
היהודים והגיעו לתפילה בבתי כנסת גם
בשבתות.

בית הספר היהודי העניק לילדים ביטחון,
תחושת צוותא ומשענת נפשית ,שעזרו
להם להתמודד עם המשברים שעברו.
הוא חיזק את הזהות היהודית של הילדים,
והבליט את היופי שבהוויה היהודית ,בניגוד
לדימוי של היהודי כפי שהשתקף בתעמולה
הנאצית .למרות הקשיים הרבים והמשאבים
המצומצמים שעמדו בפני הארגונים היהודים

יהודים שסולקו מאיגודי התרבות של
גרמניה התארגנו ב"אגודת אמנים יהודים".
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בייסוד ובהפעלה של מערכת חינוך יהודית,
לא היה בגרמניה ילד יהודי אחד שלא נקלט
במסגרת חינוכית .העשייה החינוכית נמשכה
עד לגירוש היהודים במסגרת הפתרון הסופי.
למשל בארכיון של בית הספר "תלמוד תורה
בהמבורג" נמצאו תכניות לימודים וחומרים
דידקטיים שנכתבו בקפדנות רבה ,החל
מ 1933-ועד לסגירתו בסוף יוני  .1942גם
'בית המדרש לרבנים' בברלין מיסודו של ר'
עזריאל הילדסהיימר המשיך לפעול ולהפיץ
תורה עד לסגירתו למחרת ליל הבדולח,
למרות הקשיים ועל אף שרבים מתלמידיו
שבו לארצותיהם וחלקם עלו לארץ.

פרק 2
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אליהן הנחיות לגבי קיום תפילה גם ללא
מניין .כך נכתב בחוזר לקהילות הקטנות
בבווריה (:)1.4.1938

הארגונים סיפקו תעסוקה לאמנים היהודים,
והעניקו ליהודי גרמניה שוחרי התרבות חוויות
תרבותיות עד לחיסול הקהילה .הוקמו תזמורות
סימפוניות של מוזיקאים יהודים ,והתיאטרון
היהודי המשיך להופיע גם אחרי ליל הבדולח.
בתיאטרון היהודי בברלין הועלתה באפריל
 1939הצגת בכורה של המחזה "אנשים בלב
ים"" :כ 500-יהודים קשובים ,אוהבי אמנות ,צפו
בהצגה ומחאו כפיים בנדיבות ...רוב היהודים
שישבו בתיאטרון באותו הערב – נגזר גורלם
לכליה" (שאול פרידלנדר ,גרמניה הנאצית
והיהודים ,עמ' .)372

"אנו מקווים ...שלא יתבטלו כל
הקשרים בקהילה ברגע שלא יהיה עוד
מניין והתפילה המשותפת תתבטל,
וכי בתפילה המשותפת גם הקהילות
הקטנות ביותר בינינו תרגשנה עצמן
חלק מהכלל"
(יהודית תידור באומל ,קול בכיות ,עמ' .)109

לדרשות בבית הכנסת היה כוח רב בעידוד
האנשים .עם החרפת הגזירות כלפי היהודים,
גבר הפיקוח של הגסטפו בבתי הכנסת ,והוא
בדק היטב את תוכן הדרשות לפני אמירתן
בציבור:
ראש השנה ויום הכיפורים בשנת 1935
משמשו ובאו .בעלי ואני בחנו את נוסח
הדרשות בקפידה רבה .קראנו אותן
בקול מילה במילה וחככנו בדעתנו,
שמא משפט זה או זה יעורר מורת
רוח בלב פקיד הגסטפו ,הנוכח בכל
תפילה .היו דברים רבים כל כך שבעלי
היה שש לומר באוזני צאן מרעיתו
בימים הנוראים הללו תרתי משמע,
אלא שהיה אסור עליו לאומרם .כל
בני הקהילה ייטלו חלק בתפילה כדי
לשאוב ממנה תוספת תקווה ועוז רוח.
היה עליו למצוא מילים ,שאמנם לא
יתארו את מציאותנו הנוכחית במישרין,
ועם זאת ימסרו לקהל מאזיניו ...את
המסר שביקש למסור להם .בעלי נטל
את המשימה עליו בעיקר משום שלא
אבה לספק לנאצים ולּו את התואנה
הקלושה ביותר לאסור את קיום
התפילה.

תזמורת של מוסיקאים יהודים

תחושת הסולידריות והערבות ההדדית
של היהודים עד לפרוץ המלחמה סייעה
להמשך החיים של היהודים בגרמניה בתנאי
המצוקה הקשים .מצוקותיהן של הקהילות
הקטנות בכפרים ובערי השדה ,שהיו
חשופות יותר לביקורת הגסטפו ,היו גדולות
יותר מהקשיים של הקהילות שבערים.
הקהילות הגדולות ,ובראשן קהילת ברלין,
הושיטו להן עזרה כלכלית ,תמיכה רוחנית
וקלטו תלמידים ממקומות אלה במערכות
החינוך שלהן.

בית הכנסת
לַ "יחד היהודי" היה ערך רב בימי מצוקה,
שבהם מתגלה משמעות הכלל .בית הכנסת
היה המרכז שבו נשמר הקשר המשותף
בין בני הקהילה ,ותרם להרגשת השייכות
של הקהילות הקטנות לכלל היהודי .היות
שהקהילות הקטנות הלכו והתדלדלו ,נשלחו

(מרתה אפל ,אזרחים על תנאי ,עמ' )371-370

הרב יוסף קרליבך מהמבורג ,שנשאר הרב
הרשמי האחרון בגרמניה ,ניסה לשמור על
18
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החיים הדתיים בקהילתו ובקהילות הסמוכות
עד סף החיסול .הוא נסע ברחבי גרמניה
והמשיך לדרוש ולהעביר שיעורים בערים
ובקהילות קטנות ,אפילו לקומץ יהודים.
בערב פסח תש"א ( )1941הרב קרליבך שלח
מכתב אל אנשי קהילתו שהיגרו למקומות
שונים ,ובו סיפר שקהילת המבורג שנותרה
הצליחה לשקם מאפייה ישנה באלטונה,
ולאפות מצות בכמות שהספיקה להם וגם
ליהודים שבקהילות ליד המבורג.

(יעקב קוסובסקי-שחור (עורך) ,אגרות רח"ע
גרודז'ינסקי חלק א)

יהודי פולין לעזרת אחיהם בגרמניה

תגובתה של הקהילה היהודית בגרמניה
לגזרות שהביא השלטון הנאצי מבטאת את
העמקת הזהות היהודית בקהילה שהייתה
לפני כן ברובה מתבוללת ומשולבת בתרבות
הגרמנית.

הפעולות שתוארו לעיל ביטאו את
היחלצותם של חברי הקהילות בגרמניה
לעזרה הדדית לאחים .אולם גם מעבר
לגבול ,מקהילות יהודיות שבשנה זו עדיין
חיו את שגרת חייהן ,הושטה להם יד תומכת.
בשנת  1933פורסמה בווילנה איגרת מיוחדת
שכתב רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי ,מרבני
וילנה ,ראש ועד הישיבות שסמכותו הקיפה
את כל העולם היהודי:

חיזוקם של החינוך היהודי ,הדת ,הציונות
והתרבות היהודית בשנים אלו ,בכל שכבות
הציבור ,סייעו להתמודדות של הפרט
והקהילה עם ההגבלות והגזרות הקשות.
השורשים היהודיים היוו את העוגן והבסיס
המוסרי לקיום היהודי בגרמניה באותה עת.

מצבם של אחינו שבגרמניה הוא נורא
אשר כמוה לא היה מאז ...פתאום נפלו
אחינו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא.
בגרמניה התרבותית קם שונא אשר
חומס מאחינו את זכויותיהם האנושיות
ושולל ממאות אלפי יהודים אפשרות
קיום ופרנסה ...אחינו שבגרמניה היו
תמיד הראשונים לייסד ארגוני צדקה
כלליים ,ונענו תמיד ביד רחבה ובכושר
הארגוני המיוחד שלהם לסבלות
אחיהם שבכל העולם ,הנה הגיעו
עכשיו לשפל המדרגה כזה שהם
עצמם זקוקים לעזרה...

איש לא ידע אז כי זוהי רק ראשיתה של
הפורענות ,אך הייתה זו שעה של ערבות
הדדית ועזרה לקהילה שהצטיינה בעבר
בעזרתה לקהילות אחרות ,ועתה נלכדה
ראשונה תחת השלטון הנאצי.

למחשבה
 בראש פרק זה הובאה תפילה לשלוםיהודי גרמניה .האם אתם מכירים
תפילות שחוברו בימנו למען יהודים
השרויים בצרה ובמצוקה?

בכל הארצות נתעוררה תנועה לבוא
לעזרת אחינו המטים ליפול שבגרמניה,
ונטלו על עצמם את המלאכה טובי
העסקנים שלנו ,נתייסדו ועדות
ונאספו סכומים גדולים כדי לדאוג
לטובת הפליטים ...במיוחד חשוב
המפעל של יישוב חלק מן הפליטים

 מדוע לדעתכם הקימו יהודי גרמניהארגונים חדשים ,נוסף על הקיימים?
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בארץ ישראל ...אשר יש בזה חוץ מעצם
הצלתם של הפליטים ,גם משמעות
רבה לבניין ארצנו הקדושה ...ולמרות
שידוע לנו המצב הקשה ,המשבר
והעניות השוררים אצלנו ,בכל זאת
איננו יכולים לפטור את עצמנו בשום
אופן מהחוב הקדוש המוטל עלינו
להיות "אחים לצרה" .הבה לא נשתמט
בשום אופן ממשימה זו.
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אי בלב הסערה :וילנה – תחנת הצלה
יחיאל פישהוף היה בחור ישיבה חסידי שברח
מפולין לווילנה עם קבוצת בחורים חסידיים
מפולין .הוריהם נשארו בפולין מתוך אחריות
לגורל המשפחה הרחבה .בהגיעו לווילנה
חש בדידות כפולה – בדידות ממשפחתו
ובדידות מהאווירה החסידית שאליה הורגל,
מאחר שרוב הקבוצות בווילנה היו של
בחורים מישיבות ליטא .יום אחד נודע לו כי
הרבי ממודז'יץ נמצא אף הוא פליט בווילנה.
יחיאל הגיע ל"טיש" של הרבי בשבת,
ובשמעו את הזמירות חש כי כוחותיו שבים
אליו ,וכי אינו בודד יותר .כוחותיו עמדו לו
במסע הארוך שעוד נכון לו עד להצלתו:

יהודיים .יהודי וילנה היוו מדגם מייצג של
כל גווני היהודים במזרח אירופה :היו בה
חרדים ודתיים-ציוניים ,ציוניים מגוַ ונים
שונים ויהודים שדגלו בהשתלבות בסביבה
הארופית עם שמירת סממנים תרבותיים
אחדים .לכל זרם רשת חינוך עצמאית
ותנועות נוער פעילות .וילנה נודעה בשל
היותה מרכז גדול של פעילות תורנית,
והייתה גם אחד המרכזים של ה"משכילים".
ספריותיה היהודיות הגדולות היוו אבן
שואבת למלומדים רבים .רב העיר הרשמי
היה הרב יצחק רובינשטין (שכונה "רב
צעיר").

הערב והמלא רגש ,היה
ניגוניו וקולו ָ
כצֹרי ומרפא ללבבות השבורים של
הפליטים הגלמודים .לרגע נשכחו
לגמרי הגעגועים ודאגות היום-יום,
והתעלו לאווירת קדושת השבת ,דבר
שהעניק כוח ,תקווה ועידוד לכל ימות
השבוע.

הרב חיים עוזר גרודז'ינסקי ,שכונה "רבן של
כל בני הגולה" ,היה ללא ספק המנהיג הבלתי
מעורער של היהדות הדתית העולמית
בתקופה זו במגוון תחומים :בפסיקת הלכה,
באחריותו על קיומן של ישיבות פולין וליטא,
וגם בתפקיד המנהיג ומורה דרך בענייני
העולם .דמותו שאיחדה תורה ,גדּולה
וגאונות נדירהִ ,עם דאגה לכל יהודי באשר
הוא ,הייתה מודל להערצה בקרב היהודים
לפני המלחמה ,וגלגל הצלה להיאחז בו
בשנים הקשות שעתידות היו להגיע .הרב
חיים שטיין ,בשעתו תלמיד ישיבה בטלז,
תיאר את ביקורו בבית הרב בשנת ת"ש
(:)1940

(יחיאל פישהוף ,עדות ,גנזך קידוש השם)

שעותיה הגדולות של וילנה
וילנה ,עיר בירתה ההיסטורית של ליטא,
כונתה בחיבה "ירושלים דליטא" .בכך
ביטאו היהודים את מקומה המרכזי של
וילנה כמרכז הפצת התורה במשך מאות
שנים .בעבר חיו בווילנה כמה מגדולי העם
היהודי ומנהיגיו ,והבולט בהם הוא רבי אליהו
מווילנה – "הגאון מווילנה".

הלכתי לבקר את מרן הגאון רבי חיים
עוזר שליט"א ,הוא מקבל את כל אדם
בסבר פנים יפות עד להפליא .הייתה לי
הזכות להיות בחברתו יותר מג' שעות.
טרוד הוא עד למאוד ,הכול פונים אליו
לעזרה ולעצה .מכתבים מגיעים לו
מארבע פינות העולם ,שאלות בהלכה
למעשה ובשאר עניינים .עמוס הוא
בעבודה ועובד את עבודתו בזריזות
נפלאה ,סוקר את כל העניינים בסקירה

שנים מספר לאחר מלחמת העולם הראשונה
וילנה סופחה לפולין .בתקופה זו התגוררו
בה כשישים אלף יהודים ,בתוך אוכלוסייה
של  200,000אנשים .העיר שקקה חיים
20
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ביותר .מה עדיף :להישאר תחת השלטון
הנאצי ,שהחל כבר להטיל את חיתתו בפולין,
או לברוח לצד הרוסי-הקומוניסטי ,תחת
שלטונו האכזרי של סטלין?
הפליטים בווילנה מנו כ 14,000-איש מכל
גווני האוכלוסייה היהודית בפולין .כשבעים
אחוזים מתוכם ברחו משטח הכיבוש הגרמני,
כלומר מפולין המערבית והמרכזית ,והשאר
ברחו מהשלטון הקומוניסטי שבמזרח
פולין .באופן טבעי ,משפחות גדולות נמנעו
מלברוח ,והרבה מהבורחים היו צעירים ללא
משפחתם .בין אלו בלטו במיוחד קבוצה
גדולה של בני ישיבות ,וקבוצה גדולה של
צעירים החברים בתנועות הנוער השונות.
בני הישיבות מנו כ 2,440-בחורים ,רובם
מהישיבות שכונו ישיבות 'ליטאיות' ,ואחרים
מישיבות חסידיות כמו חכמי לובלין וחב"ד.

(הרב חיים שטיין ,מטלז עד טלז ,עמ' )58

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ,כבשה
ברית המועצות את וילנה בהתאם להסכם
ריבנטרופ-מולוטוב שנחתם בינה לבין
גרמניה ערב המלחמה ,והיא הוחזרה
לשליטתה של ליטא העצמאית .וילנה זכתה
באותה עת לארח את רבניהם ומנהיגיהם של
יהודי פולין שנמלטו מידי הנאצים ,וכן אלפי
פליטים שמילאו את בתי הכנסת והרחובות.
ליהודים הדתיים הייתה כתובת בווילנה
שעליה יכלו להישען – המנהיג ,הרב חיים
עוזר .בשלבים הראשונים גם ממשלת ליטא
הצעירה התייחסה לכך בחיוב ,בעיקר בשל
הרווח הכלכלי לקופת המדינה העצמאית.
התחושה הייתה אפוא כי ליטא ,ובעיקר וילנה,
היא "תיבת נוח" ששטה בין שני הצוררים של
העם היהודי – הגרמנים והרוסים.

פליטות בוילנה 1940

ממספר ישיבות ברחו רוב הבחורים יחד עם
רבניהם .הישיבה הראשונה והגדולה ביותר
שהגיעה לווילנה ,הייתה ישיבת מיר ,שמנתה
בעת היותה בווילנה כ 285-תלמידים ועוד
עשרות אברכים יחד עם רבניהם ,ובראשם
הרב אליעזר יהודה פינקל .כמו כן ,הגיעה
ישיבת קלצק בשלמותה ,בראשות הרב
אהרון קוטלר; ישיבת ברנוביץ בראשות הרב
אלחנן וסרמן ועוד .לווילנה הגיעו גם רבני
קהילות נודעים ,ביניהם :הרב יוסף שלמה
כהנמן (הרב מפוניבז') והרב יצחק זאב
סולובייצ'יק (הרב מבריסק).

אנשים בכניסה לגטו וילנה

מי ומי בבורחים?
לאחר שגרמניה כבשה את פולין ,יהודים
רבים בפולין מצאו את עצמם בדילמה קשה
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אחת ודן בהם .רואים בו דמות גאון
ישראל והדרו .כל ענייני הציבור והכלל
בכל הגולה נחתכים על פיו .ענוותנותו
היא עד להפליא .אף שזקן ובא בשנים
הוא ,ד' יאריך ימיו ושנותיו ,אין ניכר
עליו שום זקנה וחלישות .עובד את
עבודתו בזריזות נפלאה ,ועונה לכל
אחד ואחד על בקשתו בסבר פנים.
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בחיי הרוח למרות התנאים הקשים :בישיבות
עודדו ראשי הישיבות את התלמידים ללמוד
בהתמדה ובריכוז .ובני התנועות החלוציות
עסקו בלימוד עברית ובהכנות שונות לקראת
העלייה לארץ .קבוצות אחרות התאגדו גם
הן במסגרות פנימיות ,כמו אגודת הסופרים
ואגודת המורים.

בקבוצה הבולטת השנייה היו בני התנועות
החלוציות ,כ 2,600-צעירים מתנועות נוער
שונות ,מ'בית"ר' ועד 'השומר הצעיר' .רבים
מהם ראו בווילנה ,שגבולותיה פתוחים היו
באותה עת ,נקודת יציאה לארץ ישראל.
באוקטובר  1939החליט מרכז 'החלוץ'
(תנועה ציונית) על בריחת בני התנועה
לווילנה .הראשונים שברחו היו חברי 'השומר
הצעיר' ,ואליהם הצטרפו במהירות שאר
התנועות ומנהיגיהן .הבולטים שבהם היו
מנחם בגין מנהיג בית"ר ומרדכי אנילביץ
(שבהמשך חזר לפולין והיה בין ראשי מרד
גטו ורשה).
קבוצה נוספת שהגיעה לווילנה מפולין כללה
מנהיגים ואישי ציבור מכל גווני הקשת,
שחששו מרדיפה אישית על ידי השלטונות
הרוסיים או הנאציים .וכן הגיעו משפחות
שמצבן הכלכלי ִאפשר את בריחתן יחד.

רחוב בגטו וילנה

יהודים לעזרת יהודים בווילנה

מצבם של הפליטים בווילנה

ארגונים פנימיים בווילנה

מדיניותה של ליטא העצמאית כלפי
הפליטים היהודים לא הייתה יציבה :מצד
אחד ,היא אפשרה את שהותם שם ,בעיקר
בשל הרווח הכלכלי למדינה .מצד שני ,היו
גילויים של אנטישמיות ,הן מטעם השלטון
הן בקרב האוכלוסייה ,ואפילו פרץ פוגרום
ליום אחד מיד עם העברת השלטון לידיים
ליטאיות.

בווילנה החלו להתארגן מסגרות-על במטרה
ליצור קבוצות השתייכות .הבולטות בהן
היו :האחת – מסגרת של בחורי הישיבות,
שחיו בחסותו ובתמיכתו של הרב חיים עוזר
גרודז'ינסקי ,ונתמכו על ידי ארגון 'ועד
הישיבות' ארגון שתמך בישיבות .מן הקבוצה
השניה – תנועות הנוער ,שנתמכו על ידי
ארגונים ציוניים והסוכנות היהודית .בשלב
מסוים הוקם ועד לענייני פליטים בראשות
ד"ר יעקב רבינסון ,עסקן יהודי המקורב
לאנשי השלטון הליטאי.

הקיום הכלכלי של הפליטים היה קשה,
והממשלה פקדה עליהם להתפזר בעיירות
שבקרבת העיר .ברוב העיירות היה יישוב
ִ
יהודי כלשהו ,והפליטים התיישבו בבית
הכנסת או התפצלו בין בני הקהילה שקבלו
אותם בזרועות פתוחות (ראו הרחבה בפרק
 .)8החיים בעיירות היו שיפור מסוים לעומת
הדוחק ותת-התנאים בווילנה ,אך עדיין
היה קושי משמעותי בהשגת מזון ,והם היו
זקוקים לעזרה דחופה.

ועד ההצלה של הרבנים בארצות הברית
ובקנדה
בנובמבר  1939שלח הרב חיים עוזר
גרודז'ינסקי מכתב לרבני ארצות הברית .הוא
תיאר את מצבם הקשה של בני הישיבות
בליטא ,והתחנן לפניהם לסייע להם ולמצוא
עבורם דרך יציאה מווילנה .אגודת הרבנים
האורתודוכסים של ארצות הברית וקנדה
נענתה לקריאה ,והקימה את הארגון שקיבל

לצד זאת ,נוצר בווילנה מרקם עדין וייחודי
של תקווה ועידוד הדדי .הפליטים נאחזו
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האיש שנשא את הפליטים על כתפיו

פרק 3

מאוחר יותר את השם 'ועד ההצלה' .בראש
הארגון עמד רבי אליעזר סילבר מסינסינטי.
מטרתו המוצהרת של ועד ההצלה הייתה
לסייע לבני הישיבות ולרבנים שנמצאו
בליטא .תפישתם הייתה כי הצלת גרעין של
לומדי תורה – לב האומה היהודית – הייתה
חיונית להמשך חייו הרוחניים של העם .גם
בהלכה נפסק דין קדימה להצלת תלמידי
חכמים ,ודינם כהצלת ציבור ולא כהצלת
יחיד.
בימי קדם כשנחרב בית המקדש
התחנן הרב יוחנן בן זכאי למען הישיבה
הגדולה ביבנה וחכמיה ,כי הוא האמין
שהתורה היא המבצר היהודי .בטרגדיה
היהודית של ימינו ,כשעצם החיים
של העם היהודי מאוים בהשמדה
טוטאלית ,חובתנו הקדושה להציל
את ה"יבנאים" של ימינו – הישיבות
הקדושות שבהן טמונה הישועה
היחידה של היהדות והחיים היהודיים.

הרב חיים עוזר גרודז'ינסקי

בראש כל העוזרים ליהודי וילנה עמד
מנהיגם זה שנים רבות – הרב חיים עוזר
גרודז'ינסקי .הוא עסק בשאלות הלכתיות
וציבוריות שונות שעורר המצב המיוחד ,הן
בווילנה הן מחוצה לה ,וגם לקח אחריות
אישית על הפליטים .ביתו היה הכתובת
הראשונה של כל פליט עם הגיעו לעיר,
והאוזן הקשבת שהציע בשילוב עם עצותיו
הנבונות ודאגתו הכנה לכל יהודי – היוו מקור
נחמה עבור הפליטים הנרדפים .בתפקיד
המנהיג ומורה דרך ,הוא דאג גם למצבם
הכלכלי ולאפשרויות היציאה מליטא,
באמצעות קשריו עם ארצות חוץ ובייחוד
עם ועד ההצלה .הרב חיים עוזר נפטר ב-ה'
באב ת"ש ( 9באוגוסט  ,)1940וזכה להלוויה
המונית ומרגשת .בפטירתו אבד הקברניט
של ספינת ההצלה השוקעת של וילנה.

(הרב אליעזר סילבר ,דברי ימי ועד ההצלה ,מבוא)

הג'וינט
ארגון הג'וינט ,ארגון הסעד היהודי שמרכזו
בארצות הברית ,היה מודע למצבם של
הפליטים ,ושלח לווילנה את נציגו משה
בקלמן .תמיכתו של הג'וינט בפליטים
הייתה רבת משמעות :בסיועו של הג'וינט
הוקמו בווילנה מטבחים שבהם חולקו
אלפי ארוחות חינם מדי יום ,בגדים וציוד
חיוני לקראת החורף הקר .הג'וינט עזר גם
במציאת מקומות דיור ובתשלום עבורם.

מקור עידוד נוסף לפליטים היו האדמו"רים
ממודז'יץ ומאמשינוב .הרבי ממודז'יץ,
שנודע בניגוניו הנוגעים ללב ובקולו הערב,
היה עורך "טישים" כמנהגו בעת שהותו
בקרב חסידיו ,מידי שבת בשבתו .אל שולחן
זה התקבצו לא רק יוצאי פולין החסידיים
אלא גם רבים מיהודי ליטא השורשיים ,ואף
כאלו הרחוקים משמירת מצוות ,ששאבו
כוחות ונחמה משירתו המאחדת.
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היציאה לארץ ישראל

הרבי מאמשינוב שהיה פליט בעצמו ,נטל
גם אחריות על הפליטים ,וסייע להם רבות
במאמצי היציאה מליטא .הוא נודע בכינוי
"אבא" בשל דאגתו הכנה ואהבתו לכל פליט.
למרות מצבם הקשה של הפליטים בליטא,
הייתה תקופת העצמאות הליטאית אי של
שלווה יחסית במזרח אירופה הבוערת.

ארץ ישראל הייתה היעד הרצוי ביותר
מצד החלוצים ,וגם בקרב ראשי הישיבות
היו שזכו בסרטיפיקט דוגמת הרב אליעזר
יהודה פינקל ,ראש ישיבת מיר ורבני קהילות,
דוגמת הרב מבריסק .האנגלים הגבילו
את מספר היהודים שהורשו לעלות לארץ
ישראל ,בשל מדיניות 'הספר הלבן השלישי'.
לכן ,ניתנו מספר מועט של סרטיפיקטים,
והם חולקו על ידי הסוכנות היהודית על פי
העיקרון של העדפת חלוצים ציוניים ויוצאי
הכשרות על פני רבנים ובני ישיבות.
ָ

וילנה העצמאית – הסוף
ימי הביטחון היחסי לא ארכו .ביוני 1940
הרוסים כבשו את ליטא ,והיא סופחה לברית
המועצות .שוב נלכדו היהודים הבורחים,
וכפי שהגדיר זאת אחד מהם – "ניצולנו
ממוות בפולין ,אך נידונו למאסר עולם תחת
השלטון הקומוניסטי".

לאחר מאמצים רבים הסכים הקונסול
הבריטי להעניק כמה מאות דרכונים לארץ
ישראל ,ועוד כמה מאות זויפו בידי יהודים
בווילנה .באופן פלאי ,כובדו האישורים הללו
על ידי השלטון הרוסי .מחזיקי הדרכונים
והאישורים נסעו לעיר הנמל אודסה
שבאוקראינה ,ומשם הפליגו לכיוון תורכיה,
והמשיכו לארץ ישראל .בסך הכול הגיעו
לארץ דרך תורכיה בשנה זו כ 1,200-יהודים.

הקומוניסטים מיהרו להשליט טרור וכפייה
בקרב היהודים .הישיבות נסגרו או נאלצו
לרדת למחתרת וכן גם מרכזי התנועות
החלוציות .העיתונים היהודיים ובתי הספר
היהודיים לא הורשו לפעול .אף העברת
כספים מארצות הברית פסקה .כאמור,
באותה תקופה נפטר גם הרב חיים עוזר
גרודז'ינסקי .ללא מנהיג ,ללא חירות ,כמעט
ללא מזון ,התאחדו הפליטים בשאיפה אחת
– לברוח מליטא.

מווילנה לאן?
גם בתקופת העצמאות הליטאית ,היה ברור
לרבים מהפליטים כי וילנה היא מקום מפלט
זמני בלבד .מיד עם הגעתם לווילנה החלו
הפליטים במאמצים אדירים למצוא דרך
לצאת אל אחת מארצות החופש .מאמצים
אלו נתקלו במחסומים קשים מכל הכיוונים:
המדינות סירבו לאשר כניסת פליטים מעבר
למכסה שנקבעה ,ולכן לא אישרו הנפקת
דרכונים עבור הפליטים; וברית המועצות
סירבה לאפשר לאנשים שבתחומה לצאת
ממנה .בסופו של דבר ,לאחר לחצים
מכיוונים שונים ,הסכימו הרוסים להתיר
לפליטים לצאת ,ובכך נפתח פתח יציאה
מליטא.

הדרך מליטא למזרח

זרח ורהפטיג – שליח הצלה
בין הבורחים לווילנה היה זרח ורהפטיג,
מנהל המשרד הארץ ישראלי בוורשה משרד
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ראו גם סרט על חייו בבימויו של אדיר זיק:
_=https://www.youtube.com/watch?v
audmp1VGQw

פרק 3

שפעל מטעם מחלקת העלייה של הסוכנות
היהודית ומראשי הפועל המזרחי בפולין.
בווילנה הוא המשיך את פעילותו הציבורית,
ונטל אחריות על חבריו בתנועה והשתתף
בוועדה למען הפליטים .נוסף על כך ,הוא
הפעיל לחץ על ארגונים וקונסולים שונים
כדי להגדיל את מספר אשרות הכניסה לארץ
ישראל ,ובעיקר על הסוכנות היהודית ,ובכך
הביא ליציאתם של מאות פליטים מווילנה
דרך תורכיה לארץ ישראל .לאחר כיבוש
וילנה על ידי הסובייטים דחף את הפליטים
לנצל כל דרך מוצא כדי להימלט מאירופה.
קשריו עם הקונסול היפני סמפו (צ'אונה)
סוגיהרה ועם הנציג ההולנדי בקובנה יאן
צוורטנדייק שגריר מטעם ממשלת הולנד
הגולה בלונדון ,הביאו למתן אשרות לאלפי
יהודים ,שכמה מאות מהם הצליחו לממש
אותן (ראו להלן "הבורחים מליטא לשנחאי").
ורהפטיג אף דרבן את תלמידי ישיבת
מיר ואחרים לצאת מאירופה ולחפש דרך
למדינות החופשיות ,מתוך ראייה מוקדמת
של הסכנה הצפויה לנשארים בליטא .על כך
כתב:

סמפו (צ'אונה) סוגיהרה

הבורחים מליטא לשנחאי
הצלתם של אלפי פליטים דרך שנחאי היא
פרי מאמץ משותף של קונסולים חסידי
אומות העולם ושל יהודים שמצאו את דרך
ההצלה וסייעו בהשגת האישורים הדרושים.
אשרת היעד :פתח ההצלה הגדול לכ5,000-
פליטים נוצר ביולי  1940בעזרת שני יהודים
בעלי אזרחות הולנדית ,נתן גוטווירט ,תלמיד
ישיבת טלז ,וחברו .מאחר שארצם כבר הייתה
כבושה בידי הנאצים ,פנו השניים לשגריר
ההולנדי יאן צוורטנדייק ,וביקשו אשרת
כניסה למושבה הולנדית כלשהי .במחווה
של רצון טוב הוא הציע להם אישורי כניסה
לקורסאו ,מושבה הולנדית סמוך לחופה
המזרחי של דרום אמריקה .למעשה האישור
היה חסר משמעות :לא נדרש דרכון עבור
כניסה לקורסאו ,אך היה צורך באישור פרטי
של המושל .מכל מקום ,לחלק מן הפליטים
הנואשים אפילו אישור כזה נראה היה כמו
נס ,ורבים מהם צבאו על דלתות השגרירות
ההולנדית בקובנה בבקשה לקבל דרכון כזה.
אבל היו רבים שראו באישור כזה נייר חסר
ערך ,מאחר שלא היה סיכוי להגיע לקורסאו.

לא קל היה להניע את המוני הפליטים
לבוא לקונסולים לקובנה ,לעמוד בתור
שעות ,ואחר כך גם ימים ,לשלם סכום
הגון למדי ...כדי לקבל אישור בדרכון
על דבר שאין בו ממש ...רבו המלגלגים
והמבטלים את כל המבצע כמגוחך...
לא השליתי את עצמי ולא השליתי
את המוני הפליטים ,אבל טענתי כי
במצבנו אנו יש להיאחז בכל סיכוי,
וכדאי המאמץ להשיג את האישור
ההולנדי ,ה"ויזה" לקורסאו ,ועל סמך
אישור זה להשיג ויזת מעבר יפנית.
(זרח ורהפטיג ,פליט ושריד ,עמ' )103

זרח ורהפטיג עלה ארצה והשתלב
בתפקידי מפתח ב'פועל המזרחי' לפני
קום המדינה ,ולימים הוא היה מהחותמים
על מגילת העצמאות ,ואחר כך כיהן כחבר
כנסת וכשר ,וכן ייסד כמה מוסדות חינוך.

מעבר :לעזרת היהודים בא חסיד
אשרת ֲ
אומות העולם סמפו סוגיהרה ,הקונסול
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היפני בקובנה ,ובלא קבלת רשות מממשלת
דרכוני-מעבר דרך יפן
ֲ
יפן ,הנפיק 1,400
עד סוף אוגוסט  .1940מאחר שכתיבת
הדרכונים נעשתה ידנית ,בילה סוגיהרה
ימים ולילות בכתיבת האישורים ,והתעלם
מאזהרות ששיגר אליו משרד החוץ היפני
בדרישה להפסיק את הנפקת הדרכונים.

במפתיע לליטא וכבשו אותה במהירות .יהודי
ליטא ואוקראינה היו הראשונים למימוש
תכנית הפתרון הסופי ,ונרצחו בירי המוני
לתוך בורות .למפרע התברר כי ה"אומללים"
שגורשו לסיביר ניצלו ממוות בטוח ,ורבים
מהם שרדו את המלחמה ,ואף קיבלו אישורי
יציאה מרוסיה לאחר המלחמה.

אישור יציאה למזרח הרחוק דרך ברית
המועצות :סטלין ,שליט רוסיה ,סגר את
גבולותיה במה שכונה "מסך הברזל".
ולמרות זאת ,העניקו הרוסים אישור יציאה
לפליטים .אישור זה הושג במאמץ משותף
של הרב יצחק הלוי הרצוג ,זרח ורהפטיג,
ויש אומרים שגם ד"ר אלחנן אלקס ,רופא
מקובנה ,שלאחר מכן היה ראש היודנרט
שם ,שלחצו על השלטונות הרוסים כל
אחד מכיוון אחר .הרוסים הסכימו לאשר
ליהודים לצאת מהמדינה משום שלא היו
מעוניינים בפליטים רבים מדי בשטחם,
וגם מכיוון שביקשו לעשות הון באמצעות
קבלת התשלום הגבוה שדרשו בעד אישור
המעבר .היהודים הורשו לצאת מרוסיה ואף
להשתמש ברכבת הטרנס-סיבירית ,שחצתה
את רוסיה ממוסקבה לוולדיווסטוק ,עיר נמל
במזרח רוסיה ,שממנה אפשר היה לצאת
ליפן .בכך נפתח פתח הצלה לאלפי יהודים.

בסיכומו של דבר ,מתוך כ 14,000-פליטים
שהיו בליטא בראשית  1940ניצלו כ5,000-
דרך שנחאי ,ועוד אלפים ספורים יצאו
לארצות אחרות .בהתחשב במאמצי ההצלה
האדירים שנעשו ,נראה מספר זה מועט
עד כאב .עם זאת ,מבט על פליטי וילנה
מדגיש כמה נקודות אור בתקופה זו :רוח
החיים העיקשת של הפליטים שנאחזו בכל
דרך כדי להינצל; דאגתם ההדדית איש-
איש לחבריו; המאמצים שנעשו על ידי
יהדות ליטא ויהדות העולם למען הפליטים
והניסיונות להצלתם; והדמויות יוצאות
הדופן של חסידי אומות העולם ,השגרירים
הזרים שפתחו בפני היהודים את דרכם אל
החיים.

הרוסים הודיעו על סגירת כל הקונסוליות
בליטא מ 1-בספטמבר  .1940בימים
האחרונים של אוגוסט עוד לחצו אלפי
יהודים על קונסולים ממדינות שונות
להנפיק להם דרכונים .ב 31-באוגוסט עזבו
כל הקונסולים את העיר ,מותירים את שאר
יהודי וילנה לכודים.

שילוח לסיביר
באביב  1941החלו הרוסים לבצע שילוחים
לסיביר לכל מי שלא הייתה בידו אזרחות
רוסית (אם מפני שלא השיג ואם מחוסר
רצונו באזרחות זו) ,וכ 12,000-יהודים גורשו
לסיביר .הם היו הקבוצה הגדולה האחרונה
שיצאה מווילנה .ביוני  1941פלשו הגרמנים

תעודת פליט שנשלח לשנחאי ,סין

26

חידון מורשת השואה | ערבים זה לזה

למחשבה

פרק 3

 בפרק זה למדנו על שני מנהיגים.מנהיג רוחני ומנהיג פוליטי  -הרב
חיים עוזר גרודז'ינסקי וזרח ורהפטיג.
מה הופך אדם למנהיג? האם הנהגה
היא תלוית אישיות או מתקיימת רק
בתנאים של זמן מסוים ומקום מסוים?
 "חביב אדם שנברא בצלם" -מה חשבצ'אונה סוגיהרה בכותבו ימים ולילות
דרכוני מעבר בניגוד מוחלט לעמדת
מדינתו? שערו כיצד השיב סוגיהרה
לממונים עליו בהסבירו את סירובו
לבקשתם.
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פרק 4

בלב החומות:
א .עזרה הדדית בגטאות
פרק 4

"לא תמיד פעולות הסעד וההצלה הצילו חיים ,אבל כל פעולה כזו הצילה את הכבוד ואת
המוסר היהודי".
(יהושע אייבשיץ ,עדות ,גנזך קידוש השם)
של הרבי מפיאסצ'נה בגטו ורשה" ,שלא
להתרגל בצרות ישראל" ,על אף שהאדם
עסוק בצרותיו ובמאבקו לחיים בכל רגע חיי
היום-יום בגטאות ,ובעיקר בגטאות הגדולים
בוורשה ובלודז' ,העמידו את ַעם ישראל
בניסיון הקשה של עשיית חסד מתוך ערבות
הדדית גם במצוקה הקשה ששרתה בין
חומות הגטו.

המקום :גטו קרקוב ,הזמן :שנת .1941
בביתה של משפחת אייכנהולץ מתקיים
מפגש של ילדי הגטו ,ובמרכזו – הגרלה
שהכנסותיה מוקדשות לילדי בית יתומים.
לכבוד האירוע כתבה הלינה נלקן שיר מיוחד:
שלום ילדים! היום – ְמ ַשחקים!

הגטו בורשה ,וכמו כן הגטאות בקרקוב
ובלובלין ,היו הגטאות הגדולים שהוקמו
באזור המכונה 'גנרל גוברנמן'( ,שטחים
כבושים במרכז פולין שלא סופחו לגרמניה,
ואשר נשלטו על ידי הס.ס ).את האזור הזה
ייעדו הגרמנים למקום הריכוז של יהודי
פולין.

הגרלה גדולה פה מארגנים!
כי מטרה נעלה לפנינו...
עלינו לעזור לאלה בינינו,
שהם בלי אבא ואימא ,לבד הם נותרו

הסוגיה העיקרית נגעה למזון :קצבת המזון
הדלה שהעניקו הגרמנים גזרה מוות ברעב
לולא קיבלו יהודי הגטו מזון נוסף ,בעזרת
הברחות מזון ,אף כי רוב הציבור לא זכה
במזון זה .גם מעט המאגרים הפרטיים הלכו
ואזלו .בחורף האירופי איימה גם הסכנה
לקפוא מקור ,ועם הצפיפות וחוסר התנאים
הסניטריים – נוצרו תנאים להתפתחות
מגפות ומחלות .סכנות אלו איימו על
כל יושבי הגטו ,אך בעיקר על הפליטים
מהעיירות שגורשו לגטאות שבערים (ראו
הרחבה בפרק .)8

וכאן בגטו רק בנו נחמה מצאו...
בהגרלה זו ,שהיום נשחק,
נאסוף מעות עבורם לארוחה,
על מנת שבכל בוקר יוכלו לקבל
"קפה" ופרוסת לחם עם ריבה מתוקה...
(פליציה קראי ,מיומנו של ב' ביברשטין ,נשים בגטו
קרקוב ,ילקוט מורשת)71 ,

אירוע מיוחד זה שבו התנדבו ילדים לעזרת
ילדים היה יוצא דופן .אך הוא משקף
את המאמץ שנעשה בגטאות – להושיט
יד לזולת .במבוא לספר זה הובאו דבריו

אי אפשר היה להתמודד עם סכנות חיים
אלו לולא נחלצו יהודים איש לעזרת אחיו,
עד כמה שהיה אפשר באותם תנאים .לפיכך,
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כל גילוי של עזרה וסעד בגטו הוא ביטוי של
גדלות הנפש ,ערבות הדדית ואהבת ישראל.
בגטו גם כפית סוכר ,מעט מרק ופרוסת לחם
דלה – היו לעתים מתת חיים.

פליטים בבית כנסת בעת ביקור רופא

פעילות ציבורית

היודנרט יזם קליטה מאורגנת של פליטים
בגטאות ,ניסה לפתור את קשיי הדיור ואת
המחסור בכרטיסי המזון .לדוגמה ,מבנים
ציבוריים הפכו לדירות עבור הפליטים,
ולעתים רכשו מזון בדרך בלתי חוקית
כדי לאפשר תוספת חיונית ליהודי הגטו.
מחלקות היודנרט ערכו גם מבצעים
מיוחדים ,כמו מפעל לאיסוף בגדים שנערך
בגטו קובנה בחורף  .1941הקור היה כבד
מנשוא ,והיכה קשות בתושבי הגטו ,ובכל
זאת נקראו תושבי הגטו לתרום בגדים לאלו
שאין להם גם את המעט .היודנרט פעל גם
לקיום מערכת בריאות כלשהי בגטו ,וכן
להקמת בתי מלאכה שסיפקו מנות מזון,
ובתקופה מסוימת מנעו את גירושי העובדים
למחנות הריכוז ,בשל התועלת שהייתה מהם
לגרמנים.

ארגוני סעד בחסות היודנראט
היודנראטים היו מועצות יהודיות אשר
הוקמו בפקודת הנאצים כגוף מתווך בינם
לבין היהודים .תפקידם היה קשה ומורכב,
ורוב היודנראטים עשו ככל יכולתם כדי
להקל את מצב היהודים בגטו.
הפעילות הציבורית של עזרה לנזקקים
התקיימה מטעם היודנרט ואגפיו ומטעם
ארגוני סעד מיוחדים ,מקומיים ועל-
מקומיים .מרבית היודנרטים עשו ככל
יכולתם כדי להיטיב את מצבם של
הנזקקים .הוקמו בתי יתומים ומטבחים
ציבוריים ,שבהם היה אפשר לקבל פעם
ביום צלחת מרק ופרוסת לחם דלה ,ובכל יום
נציגי היודנרט ניהלו משא ומתן קשה כדי
להגדיל את כמות המזון ליושבי הגטו .בגטו
ורשה למשל ,בשיא הפעילות פעלו כמאה
מטבחים ציבוריים .אך במצב הקשה ששרר
בחלק מהגטאות ,לא היה בכוחם לפתור את
מצוקת הרעב של היהודים הרבים.

מודעה בגטו קובנה" :יהודים ,תרמו בגדים לעניים לקראת
החורף הקרב"
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למן ראשית ימי הכיבוש הנאצי בפולין
התארגן הציבור היהודי לסייע לפליטים
ולנזקקים בתוך הקהילה .בגילויי הסעד
והעזרה בגטאות נבחין בין אלו שנתהוו
במסגרת ציבורית ובין אלו שנוצרו מתוך
העם ,כתגובה ספונטנית של פעילים או
יהודים מן השורה.
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פעילויות סעד של ארגונים נוספים

פולין ,ודאג לאספקת מזון ,תרופות ,ביגוד,
שירות רפואי ואף הכשרה מקצועית .חלק
מתקציבו הגיע מארגון הג'וינט .פעילות
העזרה העצמית ,גם הממוסדת ,הייתה
כרוכה לעתים קרובות במסירות נפש מצד
הפעילים ,שמסרו מזמנם וממרצם בשעה
קשה כזו ,שדרשה כוחות אדירים לשמירה
על ההישרדות העצמית בלבד.

פרק 4

לעזרתם של יהודי הגטו נחלצו ארגוני
סעד שונים .הוגברה הפעילות של ארגוני
סעד יהודיים ,שפעלו בפולין בין המלחמות,
והתגבשו מפעלי סעד חדשים .בין הארגונים
הללו בלטו:
ארגון הג'וינט היהודי-אמריקאי ,שפעל
בפולין מאז מלחמת העולם הראשונה,
המשיך בתמיכתו .הג'וינט ,ומוסדות הסעד
שנעזרו בו ,הגישו עזרה בתחומים רבים
ובעיקר:

טא"ז – 'הארגון לשמירה על בריאות
האוכלוסייה היהודית' נוסד בוורשה בין
מלחמות העולם במטרה לשפר את הבריאות
וההיגיינה בקרב יהודי פולין .פעיליו עסקו
בהדרכה למניעת מחלות ומגפות ובטיפול
בילדים ובחולים .הארגון סיפק גם ארוחות
חינם לנזקקים והקים מחנות קיץ לשיפור
הבריאות של הילדים הנזקקים .בתקופת
השואה המשיכו פעילי טא"ז להילחם
במחלות זיהומיות ,והקימו מרכזי בריאות
ובתי חולים בעשרות גטאות ברחבי פולין.
הם פעלו תחת יס"ס כל עוד התירו הגרמנים
את פעילותו (עד שנת .)1942

• מזון – התחום החיוני ביותר :אנשי הג'וינט
הפעילו מטבחים ציבוריים בכמה גטאות.
• סיוע לילדים ולחלשים ,בעיקר לגני ילדים
ולבתי יתומים.
• בריאות הציבור – התקיימו מרפאות ובתי
חולים ,סיוע לחולים ,גיוס רופאים ואחיות,
טיפת חלב ,מרכזי חיטוי ורחצה ,חדרי
בידוד ועוד .הרופאים והאחיות היו מסוגלים
להעניק לקהל היהודי טיפול מינימלי בלבד
בגלל היעדר תרופות וציוד ,אך בכל זאת
הצליחו להציל הרבה יהודים חולים.

צנטוס – ארגון יהודי לעזרה עצמית שהוקם
בפולין בין מלחמות העולם לצורך טיפול
ביתומים יהודים .בתקופת השואה פעל
בסיוע הג'וינט בידיעת הגרמנים .משימתו
העיקרית הייתה הטיפול בילדים ,אך הם
עסקו גם בחלוקת מזון לנצרכים ובסיוע
רפואי .הצנטוס בוורשה טיפל בשלושים בתי
יתומים ופנימיות ,ביניהם בית היתומים של
יאנוש קורצ'ק .הארגון אף הפעיל בוורשה
כיתות לימוד לילדים ולנערים וכיתות
להכשרה מקצועית .עמנואל רינגלבלום
מספר על אחת הפעילות של ארגון "צנטוס"
בגטו ורשה ,הארגון למען הילד היהודי:

• תמיכה בארגונים העצמיים שהוקמו בגטו.
בראש ארגון הג'וינט בגנרלגוברנמן עמדו
אנשי ציבור אהודים בקרב הקהילה היהודית
בפולין ,ובהם יצחק גיטרמן ,ההיסטוריון
עמנואל רינגלבלום ,והרב אלכסנדר זושא
פרידמן ,איש חינוך ומחברו של הספר
"מעיינה של תורה" ,שבגטו הקדיש את זמנו
לעזרה לזולת.

ברחובות הגטו התגוללו מאות ילדי
רחוב ,פשטו יד ,מילאו את הרחובות
ובזעקותיהם.
בבכיים
בשאונם,
בשעות העוצר מלאו הרחובות בכיים
המר שהיה פולח את דממת לילות
האימה ...הילדים הנמקים מרעב הטילו
את עצמם על עוברים ושבים ,משכו

יס"ס – (עזרה עצמית סוציאלית יהודית)
שהיה למעשה ארגון גג לארגוני הסיוע
ליהודי פולין ,ומושבו היה בקרקוב .בראשו
עמד ד"ר מיכאל וייכרט ,שהיה איש ציבור
יהודי מּוכר לפני פרוץ המלחמה .הארגון
כלל נציגים מקהילות יהודיות רבות ברחבי
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הופעות ילדים ,שהכנסותיהן שיפרו את
התקציב של בית היתומים.

מידיהם את חבילות המצרכים ...ילדים
אלה היו מלוכלכים ,מוכי כינים ,ועל
פי רוב חולי טיפוס .העובדים מארגון
צנטוס שטיפלו בהם השתדלו להתרחק
מהם ,להישאר מן העבר השני של
דלפקי משרדיהם ,כדי שלא להתחכך
ִעמם ולהתרחק מן הכינים המסוכנות,
מעבירות הטיפוס העיקריות.

גם החברים והבוגרים של תנועות הנוער היו
חלק ממערך הסיוע בגטאות (ראו הרחבה
בפרק .)5

פעילות סעד עממית

אבל ידידת הילדים הגדולה ,מלאך
השמיים עלי אדמות ,רוזה שמחוביץ'
החולמנית ,הלבבית ,השותפה לצער
הזולת ,לא הבינה כיצד זה אפשר
להתרחק מילדים ,מבחינה אנושית
וחינוכית .כיצד אפשר להתרחק מצאן
קדושים המבקש מחסה בצנטוס .היא
לא הקימה מחיצה שתפריד בינה לבין
ילדי הרחוב .כשבאו אותם הילדים
השבורים ,הרצוצים והאומללים אל
רוזה ,היא ליטפה את ראשיהם ,ניחמה
אותם ועזרה להם ככל שיכלה.

בוורשה התקיימה התארגנות ספונטנית
שצמחה מקרב הציבור היהודי .מטרת
ההתארגנות הייתה ליצור תחושת סולידריות
בין האנשים שגרו באותו אזור או באותו בניין.
ועדי הבתים היו ועדי פעולה בבתים שבהם
התגוררו מאות אנשים ,ביניהם פליטים .עם
הכיבוש תפקידם היה לדאוג למקלטים
שישמשו מקום מגורים ,להיאבק בשריפות,
ולדאוג לקשר בין דיירי הבתים לבין העולם
החיצון .אחר כך השתנה תפקידם ,וועדי
הבתים נהיו תאים של עזרה עצמית וסיוע
הדדי בבתים ובגושי בניינים.

וקורה הדבר שאי אפשר היה למנעו:
היא נדבקת בטיפוס .גופה נחלש
מחמת תזונה לקויה .מעזרת הג'וינט לא
רצתה ליהנות .לדעתה ...יש הקודמים
לה בזכויותיהם בחברה.

מתנדבי הוועדים טיפלו בבעיות הבניינים
הגדולים שבהם התגוררו אלפי אנשים .הם
טיפלו בתברואה ובניקיון של הבתים כדי
למנוע מחלות ,הגישו עזרה רפואית ,הקימו
מטבחים ומצאו מקומות מגורים למי שביתו
נהרס .לצורך פעולותיהם הם אספו כספים,
רהיטים ובגדים מעשירי הגטו .הם עזרו
למשפחתו של מי שגורש למחנות ,וטיפלו
ביתומים אשר הוריהם מתו או גורשו למחנות.
היו מקרים רבים של אימוץ ילדים נטושים
והבאתם לבתי היתומים .ועדי הבתים ארגנו
פעולות חינוכיות ,ובעיקר דאגו לילדים
הקטנים ,ובחורף עסקו באספקת פחם
ובאיסוף לבוש חם לנזקקים.

(עמנואל רינגלבלום ,כתבים אחרונים ,עמ' )136

לנשים היה חלק מיוחד בהתנדבות לפעילות
הסעד .הלינה נלקן (שכתבה את השיר
שבראש הפרק) התנדבה זמן מה בתפקיד
"אחות" בארגון הסעד צנטוס ,וביקרה
בדירות רבות כדי לבדוק את תנאי החיים
של הילדים .היא ראתה את הרעב ,העוני,
הצפיפות הנוראה והזוהמה ,שההורים
הטרודים בעבודה לא יכלו להתמודד ִאתם,
והיא העבירה חלק מהילדים למוסד ,שבו
המצב היה טוב יותר באותה תקופה .במוסד
זה פעלה המנהלת לטובת הילדים גם בדרך
של איסוף מזון מחוץ למנה הרשמית ,כפי
שעשה יאנוש קורצ'ק בבית היתומים שלו
בוורשה .הבימאית מריה ביליג אירגנה
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שנאסף קנו לחם וחילקו אותו .ואם
נצרך מישהו לזהובים אחדים – קיבלם.
(פרץ אופוצ'ינסקי ,רשימות ,עמ' )87-85

פרק 4

אנשי רפואה
קבוצה שהתבלטה בגילויי הסולידריות
בגטאות פולין וליטא הייתה קבוצת אנשי
הרפואה ,שפעלה מעל ומעבר למחויבותה
המקצועית .הרופאים והאחיות הקימו
מרפאות ובתי חולים בעשרות גטאות
והפעילו אותם במסירות רבה .הם הכריזו
מלחמה נגד המגפות ,עודדו צעדי מניעה
והעלו את המודעּות הציבורית לסכנות,
לעתים באמצעות פעילות הסברה מבית
לבית .הם נלחמו על חיי החולים בטיפוס תוך
סיכון אישי ובניגוד להוראות הגרמנים ,כמו
גם על החלמתם של הבורחים מבורות הירי.
כך למשל ,כתב ד"ר מאיר דבורז'צקי על בית
החולים בגטו וילנה:

תור לחלוקת מרק

פרץ אופוצ'ינסקי ,עיתונאי ועסקן בגטו
ורשה ,תיאר ביומנו את הרקע להקמת ועד
הבית ברחוב מוראנובסקה שבגטו:
כלל לא היו צריכים להידבר על הקמת
ועד לבית בגטו ורשה ,לא נזקקו כלל
למנגנון ...אלא פשוט ,ר' שלמה פגש
בר' אברהם ונתגלגלה ביניהם שיחה
ונמנו וגמרו ,שאין זה מן היושר להפקיר
את היהודים האביונים ,וחייבים לעשות
משהו למענם .פתח ר' שלמה את ארנקו,
וכך פתח את ארנקו גם ר' אברהם.
אחר כך החליפו כמה מילים עם עוד
שניים -שלושה תעשיינים זעירים
ושניים-שלושה סוחרים מהבית שלהם
– וכבר נאסף סכום כסף ...כך ,בערך
החלה פעולתה של קופת הצדקה
בבית – שלאחר זמן נטלה לעצמה
את השם החדיש והמקובל בגטו:
'ועד הבית' – אשר לאמיתו של דבר
לא היה אלא מוסד סעד ...בבית הנ"ל
גר בעל בית החרושת לאבקות אפיה
ולתבלינים ,אברהם פשפיורקה ,עסקן
ציבורי (מהמחנה הפועלי) ,סופר ואדם
המעורב עם הבריות .כן גר באותו הבית
גם עסקן ה"אגודה" אגודת ישראל
האמיד ,אברהם גאלנטר .כאשר פרצה
המלחמה ,לא התמהמהו שני העסקנים
הידידים זמן רב ,אלא התחילו מיד
לאסוף כספים ולחלקם לנזקקים ,כל
מי שרצה לקח חלק בפעולה הזאת,
וכבר ניתן לה השם 'ועד' .בכסף

במחלקה הכירורגית היו מטפלים בין
השאר גם במקרים של תאונות עבודה.
כאן שכבו היהודים הבודדים שנמלטו
מפונאר (גיא ההריגה) ,לאחר שנפצעו
ביריות ...במחלקת המחלות הפנימיות
היו מסתתרים מורים ועסקני ציבור,
שמחלתם היחידה הייתה תשישות גוף
כללית וחוסר הכשרה לעבודה פיזית...
מחלקת המחלות המידבקות נשאה
שם מסווה" :מחלקת הבדיקות" .טיפוס
הבהרות וטיפוס הבטן היו בגטו ב"בל
יימצא ובל ייזכר" .רק "מצב של חום"
– כך הייתה הדיאגנוזה הרשמית כלפי
הרשות .את מקרי המחלות המדבקות
צריך היה להעלים מעיני הגרמנים
מתוך חשש שיחסלו את הנפגעים .את
לוח החום היו עורכים באופן מיוחד,
לבל יעורר כל חשד.
(מאיר דבורז'צקי ,ירושלים דליטא במרי ובשואה,
עמ' )300-301
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פעילות רבנים
מנהיגים דתיים ואישי ציבור נרתמו לסייע
בפעילות הסעד ועודדו את הציבור לעשות
כן .בכרוז שהוציאו רבני ורשה בשנת ,1940
שעליו חתמו כמה עשרות רבנים ואדמו"רים,
נשמעה בין היתר קריאה לסייע לוועדי
הבתים ולמטבחים הציבוריים:
ידוע ש"צדקה תציל ממוות" .משום כך
אנו מכריזים על מפעל רבתי של כופר
נפש ,וכל יהודי ,איש ואישה ,ללא הבדל
גיל ,מחויבים לתת צדקה – כסף פדיון.
חוב קדוש מוטל על כל יהודי לתמוך
במוסדות הצדקה ,ובפרט בחברה
היהודית לעזרה עצמית המקיימת
מטבחים כשרים .כל יהודי חייב לתמוך
במפעלים של החברה לעזרה יהודית
עצמית ...אצל כל אחד צריך להתחזק
רגש אהבה ורחמנות לסבלו של הזולת,
ולבוא לעזרתו ככל האפשר.
בביטחון גמור שבמילוי התקנות הנ"ל
ניוושע וניכתב בכתיבה וחתימה טובה,
מאחלים אנו לכל היהודים שנת גאולה
וישועה.

מיד התאסף קהל רב .מישהו רץ
להזעיק רופא ,מישהו הביא פרוסת
לחם ואחד הביא איזו תרופה לחיזוק
מבית המרקחת .הרב היטה שכם
בעצמו וגם ניצח על הפעולות.

האדמו"רים ,ועד עזרת הרבנים ,ועד
הרבנים לעדת וורשה.

לא הייתה זו העובדה היחידה של
עזרתו של הרב ויינברג ליהודים
במצוקה ,אולם המאורע של יום השבת
פורסם מהר והיה לשיחת היום ...הכול
התעוררו לפעילתו ...דבריו שימשו
דוגמה וגם אזהרה ,לא לעבור לסדר
היום על מקרים של מחלה ועוני
של חולשה מרעב .אנשים התאספו
והתאגדו בארגונים וחברות לעזרה,
שרבות עשו למען הקל את הסבל.

(אסתר פרבשטין ,בסתר רעם ,עמ' )110-111

הרב יחיאל יעקב וינברג ,לשעבר תלמיד
ישיבת סלבודקה וראש הסמינר לרבנים
בברלין שגורש לגטו ורשה בשל אזרחותו
הרוסית ,נטל על עצמו אחריות לחלק בצורה
הוגנת חבילות מזון שהגיעו לגטו משוויץ.
הלל זיידמן ,לשעבר מזכיר אגודת ישראל
ובגטו היה אחראי על הארכיון והספרים,
תיעד ביומנו תמונה מחייו של הרב וינברג:

(הרב יחיאל יעקב וינברג ,לפרקים ,עמ' .)55-54

הנה קרה שביום שבת אחד בתש"א
 ,1941כאשר חזר הרב וינברג מתפילתו,
הבחין ביהודי שהיה שוכב על המדרכה,
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ללא כוח לקום ,ואנשים עברו ,אצו
לדרכם ,ואין איש שם על לב ...הרב רץ
בכוח עלומים ,טיפס על המדרגות של
שלוש קומות ביתו ,וחזר ובכפו שטרות
כסף .הוא התייצב באמצע המדרכה,
ובכוח ממש לא נתן ליהודים לעבור,
וצעקה חזקה פרצה מפיו ,מלִ בו:
"יהודים ,יהודים ורשאיים ,אני מזהיר
אתכם :אל תעברו ככהִ ...עמדוִ ,עצרו
אל תעבורוֲ .הקימו את היהודי השוכב
לרגליכםִ ,עזרו לוִ ,קראו לרופא – אני
משלם .קחו בעדו רפואה ,נכניס את
החולה לעגלה ,נביא אותו לביתו או
לבית החולים "...הוא צעק בקול רם
ונרגש כשהוא מנפנף בשטרות כסף
בידו ...התמונה של רב מפורסם העומד
בעצם יום השבת ברחוב וכסף בידו –
הדהימה וגם זעזעה ,אנשים התעכבו
למראה הרב ולשמע קולו המזעזע,
כשהוא מתייפח בבכיות ...רב זקן יעמוד
בשבת וכסף בידו ,מזהיר ומייסר וגם
אינו נותן לעבור – זה לא קרה מעולם.
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פעילות של יחידים וקבוצות

פייגה בולק תיארה מקרה שקרה בשבת
אחת ,שבה היו בבית אבא והילדים ,והגיע
לביתם אדם כחוש מרעב .האב ביקש
מפייגה ִּבתו להוציא מן הארון את הגזר
האחד שנותר להם ,ולחתוך אותו לחתיכות
קטנות כדי להקל על בליעתו .הוא הוסיף גם
פרוסת לחם .פייגה סיפרה כי לא יכלה להבין
את מעשה האב ,והרי הם עצמם היו רעבים.
סיפור דומה סיפרה אסתר סגל-בורשטין על
אמה ,ששלחה אותה עם מנת מזון למשפחה
ענייה .גם היא התקוממה על כך בנפשה,
אך קיימה את רצון האם .שתיהן ציינו כי רק
לימים הבינו את גודל המעשה.

עזרת יהודים איש לרעהו הייתה תופעה
עממית של יהודים מן השורה ,ללא קשר
לפעילות מאורגנת או להוראות של אחרים,
אלא הם פעלו על פי צו מצפונם .בעדויות
רבות מתוארת חלוקת המזון הדל לשכנים,
לחולים ולפליטים .מתן פרוסת לחם לזולת
– משמעותה ויתור על המעט שהיה ברשות
הפרט והמשפחה .הייתה זו דילמה לא
ולעתים גם בני הבית האחרים לא
פשוטהִ ,
הבינו כיצד נותנים לאחרים כאשר להם אין
מה לאכול.
נביא דוגמאות אחדות לתופעה עממית זו:
בגטו לודז' פעלה קבוצה שכונתה "ואהבת
לרעך כמוך" .החבורה פעלה עוד לפני
המלחמה ,אך כאשר גבר הרעב בגטו ,הפכה
למעין בית תמחוי .החברים השיגו ממשפחות
בגטו מצרכים בסיסיים ,כמו לחם וקפה,
ופתחו את המקום לאנשים רעבים ובעיקר
לילדים .אחד מהם נהג לשרת את הבאים
מתוך יחס אישי ומכבד ,להכין מים לנטילת
ידיים ולברך ִעמם .החבורה סייעה לעניים גם
במציאת מקום לינה וכלי בית ,וארגנה קבוצת
לימוד בשם "הדף היומי".

מטבח לילדים

בגטו התקיימו גם חבורות של ביקור חולים,
ופעילות רחבה התרחשה בתחום הלווית המת
והקבורה .חברות של גחש"א ("גמילות חסדים
של אמת") שטיפלו בכבוד המת ובקבורתו
היו קיימות מאז ומתמיד ,אך בתקופת הגטו,
כאשר התמותה גברה ונושא הקבורה נעשה
סבוך ,הייתה לכך משמעות מיוחדת.
דוגמה נוספת מגטו לודז' היא איסוף כספים
לרכישת תרופות למען חולים .כאשר הגיעו
יהודים לתשישות מסוימת ,הייתה תרופה
שהכילה ויטמינים רבים ואפשרה את
החלמתם .רבים נשארו בחיים בזכותה ,אולם
רכישת בקבוקון אחד הייתה יקרה מאוד.
במקרים רבים התארגנו עובדים במפעלים
לקנות את התרופה לאחד מהחברים שתשש
כוחו ולא הגיע לעבודה.
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ב .המצילים הקטנים
הנריקה לזוברט הייתה משוררת
יהודייה שכתבה בשפה הפולנית .היא
נספתה בוורשה.

אחמוק ואגלוש אט כצל.
ואם יד הגורל תמצאני

דרך סדק ,פרצה ואופל ליל

בתוך זה המרוץ בחטף –

דרך תיל ,מהיר ובהול

הלוא אך בן תמותה הנני,

מורעב ,עז פנים וקשה עורף

אל תחכי לי ,אימא ,לשווא.

אחמוק אעבור כחתול.

לא אשוב עוד אלייך

עם שחר ,בליל ,בצהרים

לא אשמיע קולי מרחוק

בלהט שרב וקור סגריר,

אבק הרחוב לי קבר

נפשי על כף מאזנים

נחרץ גורל תינוק.

את עורפי ,עורף ילד ,אפקיר.

ורק עלי שפתיים

שק תחת בית השחי,

דאגה לי אחת

את שכמי סמרטוט עוטף,

מי יביא לךֵ ,אם אוהבת

זריזה ,צעירה הרגל,

מי יביא לך מחר עוד פת.

פחד מוות בלב.
ילדים הם במרכז דאגתם של כל בני אנוש,
ובמסורת היהודית בכל הדורות הילדים
היו לב לִ בה של המשפחה וחזון עתידו של
העם היהודי .אולם העם הגרמני ראה דווקא
בהם מטרה לאכזריות ולרצח .בשנתיים
הראשונות לקיומו של הגטו נשמר על פי רוב
תא המשפחה היהודית ,אך ככל שהתמשכו
הגזירות והורעו התנאים ,הלך והידלדל
מספר הילדים ,ורבים מתו ברעב ,בקור
ובמחלות.

אך אסבול את כל אלה,
נשוא אשא הכול,
אם הוריי יאכלו לשובע
ומחר – את לחמם לאכול.
דרך סדק ,פרצה ואופל ליל
עם שחר ,ביום ובליל
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מורעב ,עז פנים בן חיל
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– ובדרך חזרה הצליחו לקנות מזון .לילדים
היה מקום מרכזי בהברחת המזון :הם התגנבו
בשעות היום אל מחוץ לגטו דרך סדקים
בחומות או דרך תעלות ביוב ,השיגו מזון,
וחזרו לגטו בהתגנבות .גופם הקטן והצמוק
וגמישותם עמדו להם להתחמק מעין
השומרים ולהשתחל בסדקים שבין חומות
הגטו.

המשפחה היהודית ,שפורקה מכל נכסיה
החומריים ,ניסתה לגונן על ילדיה ,אך עם
החמרת התנאים ,היו בני המשפחה חסרי
אונים מול המציאות ,וילדים רבים מצאו
את עצמם ללא תמיכה משפחתית כלשהי.
במצב זה נוצר היפוך תפקידים טרגי שאותו
נשאו ילדים רבים בגבורה :בעל כורחם
ילדים רבים נהיו המפרנסים העיקריים של
משפחותיהם .מזון ,לבוש ,תרופות ,עצים
להסקה – אלה עמדו עתה בראש סולם
העדיפויות ,והילדים נאלצו להשתלב
במאבק הבלתי פוסק להשיגם.

הפקודות הגרמניות אסרו על סחר כלשהו
בין יהודים ללא-יהודים ,וכן אסרו על
הכנסת מזון לגטו .ההוצאה לפועל של
ההוראות הייתה בידי השומרים מטעם
המשטרה היהודית בגטו (שהייתה זרוע של
היודנרט) ומאנשי משטרה וביטחון פולנים,
ליטאים וגרמנים .משמר השער היה מפקח
על השבים מהעבודה ,בודק אותם ועורך
בהם חיפושים כל אימת שעלה חשד של
הברחת מצרכים .מדיניות הבדיקה לא
הייתה עקבית :לפעמים המעבר היה פשוט
וקל ,ללא חיפושים ,ולפעמים היו בדיקות
קפדניות ועונשים חמורים .מי שנתפס בעת
החיפושים כשבאמתחתו מצרכי מזון ,חטף
מלקות משוטרי הגטו היהודים ,או שהחרימו
את המצרכים .לפעמים היה מתחוור לקבוצות
המתקרבות לשער ,שנערכים בו חיפושים
מחמירים ,ואז השתדלו להיפטר מהמצרכים
למרות ההפסד הגדול .יהודי הגטו פיתחו
טכניקות שונות להברחת מצרכים .אחד
האמצעים השימושיים ביותר היה הבגדים:
הם נהגו להוסיף מעיל או בגד עליון על כל
מלבושיהם ,ובתוכם להחביא את מוצריהם,
למשל בכיסים נסתרים שנתפרו בחלק
הפנימי של הבגדים ,בחורים שבסוליות
הנעליים או בסוליות כפולות .כמו כן ,הבריחו
אוכל בתוך ארון שהוביל מתים ,בעגלות זבל,
בעגלות לפינוי שלג ,ובכלי אוכל שנשאו
היוצאים לעבודה .וכאמור ,חלקם המרכזי
של הילדים ובני הנוער בהברחת המזון היה
בולט.

המבריחים הקטנים

הגרמנים סיפקו לגטאות רק כחמישית
מכמות המזון הסבירה .כתוצאה מכך הפכו
הברחות המזון לאמצעי חיוני לאספקת המזון
לגטו ,למרות עונש המוות למי שנתפס עם
מזון שהגיע מחוץ לגטו .היודנרטים וארגוני
הסעד השונים בגטו אספו כספים וקנו
בהם מזון בשוק השחור .המזון הוברח לגטו
בצורות שונות וחולק במטבחים הציבוריים.
גם אנשים בודדים ניסו להבריח מזון ,כמו
למשל אנשים שיצאו לעבודה מחוץ לגטו

הברחות אל הגטו היו גם מצד ִמנהלת
הגטו עצמה .לדוגמה ,בגטו וילנה יחד עם
המצרכים המוקצבים על ידי הממשל ,הייתה
36
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7.5.42

מנהלת הגטו מכניסה לגטו באופן בלתי
חוקי כמויות גדולות של מצרכים נוספים,
באמצעות שיחוד הפקידים הליטאים
הממונים על אספקת המזון .היו גם יהודים
שעבדו בצד הארי (הפולני) והצליחו להכניס
מוצרים שונים לגטו .במקרים רבים היו
הילדים מוכרי הסחורות .כך משחזר אהרון
עינת את תפקידו בהיותו ילד בגטו:
אני סחרתי בסיגריות .דֹודי היה מביא
אותם מהצד הארי .הייתה לי ,כמו
לּבנים אחרים ,תיבה קטנה קשורה
ָ
לרצועה שהייתה נכרכת מסביב
לצוואר ,ובתוכה הונחו הסיגריות
למכירה .הייתי מכריז עליהן בקול
ביידיש .ילדים אחרים סחרו בגפרורים
ובסוכריות ,אך הרוב מכר סיגריות .אני
סחרתי לבד וילדים אחרים היו עושים
זאת בקבוצות.
(אהרון עינת ,חיי יום-יום בגטו וילנה ,עמ' )184-179

(חיים קפלן ,מגילת ייסורים ,עמ' )486-485

בגטו ורשה היו יותר מ 100,000-ילדים ,ורובם
הסתובבו ברחוב :מסגרות לימוד לא היו ,והם
נהיו מפרנסי המשפחות .הם חפרו מתחת
לחומות הגטו ,זחלו בעד גדרות תיל ,מצאו
דרך לחלק הלא-יהודי של ורשה ,כדי להביא
חזרה פרוסת לחם או כמה תפוחי אדמה
שהשיגו בחזרם על הפתחים .סכנת מוות
ארבה להם בלכתם ובשובם ,כי המשמרות
הגרמניים היו יורים בכל דמות שעברה את
החומה.

17.10.42
הפרשה המעניינת ,ועם זאת המעציבה
ביותר ,הייתה ההברחה על ידי ילדים.
פעוטות בני שש ,שבע או שמונה,
בעלי גופים צרים ורזים ,נדחקו דרך
הסדקים הצרים של חומות הגטו ,דרך
חורי חביות ,ועברו אל הצד הארי .שם
קנו בעשרות זהובים קצת צורכי אוכל,
על פי רוב תפוחי אדמה ,לחם וכדומה,
ובמטען זה מתחת לבגדיהם הסתובבו
ליד אחד משערי חומות הגטו ,כי עם
הסחורה כבר לא יכלו להידחק דרך
הסדקים הצרים ,עד שמשמר הגרמנים
הפנה את פניו לרגע ,ואז מיהרו לעבור
דרך השער ונמצאו שוב בגטו ...לא
פעם קרה ששוטר פולני היה מכה את
הילד מכות רצח ,או שהיה קורא לנוטר
גרמני ,וזה יורה בילד והורגו במקום.
לעתים קרובות משלמים
כך היו ילדים ִ

הם היו זוחלים עם האוצרות שהושגו
בסיכון כה עצום דרך סדקים ומחילות
שבמחסומי הגטו .ההורים היו יושבים
כל היום ,פוכרים אצבעותיהם בעצבנות
ומחכים לשובם מפרנסיהם .בדמעות
היו בולעים את המזון שבא להם בסכנת
נפשות ממש.
(אונזער וועג ,דצמבר  ,1941עיתונות המחתרת ,כרך
ד ,עמ' )207
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בית הקברות הוא מקום מסוגל
להברחה זעירה ופעוטה ...להבריח
איזה קילו תפוחי אדמה או בצל.
מזה ניזונה כל המשפחה .וכדי שלא
לסכן חיי הגדולים ,שולחים במקומם
ילדים צעירים ,ביניהם אפילו ילדים
בני שש-שבע .כל רואם יכירם מיד.
גופם מכוסה סחבות וסמרטוטים,
אף רגליהם עטופות מטליות קרועות,
וחזות פניהם מעידה על דלות עמוקה
כתהום .חוץ מדלותם יש להם עוד
סימן מובהק אחד :כולם עמוסים
חטוטרת על גבם ,כמנהג הגמלים .זו
חטוטרת מלאכותית ,עשויה ,שתפוחי
אדמה ובצלים ממלאים את תוכה .ידי
המבריח זקוקות לחופש תנועה ,כי
כשידיו אסורות באיזה משא ,אין רגליו
ממהרות לרוץ...
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למחשבה

פרק 4

בחייהם הצעירים על פת לחם ,שרצו
להשיג להם ולמשפחתם ,כי הילדים
היו לעתים קרובות מפרנסים את אבא
ואימא ,ואחיהם ואחיותיהם הבכירים,
שהיו יותר מדי קשישים כדי להתגנב
דרך החורים ,והיו רעבים ומצפים בבית
לפת הלחם ,שיביא להם המפרנס
הקטן בן השבע.

 כיצד תרם לכם פרק זה בהבנתהמושג "עזרה"?
 נסו לעמוד על הדומה והשונה ביןהתארגנות ממוסדת ומאורגנת לעזרה
הדדית ובין גילויי עזרה ספונטניים.

(הלל זידמן ,יומן גטו ורשה ,עמ' )142

האחריות שנטלו ילדים על ילדים רכים מהם
מעוררת פליאה:
בפינות הרחובות עמדו ילדים קטנים
מגיל שלוש עד גיל עשר ...מי שעבר
ברחוב והסתכל עליהם היה מוכרח
לבכות ...אחרי הצהריים לקחתי
מהאוכל שלי לכוס ,לקחתי גם כפית
ונתתי לילד הכי גדול .וזה פלא ,איך
הילד הזה היה מחלק את האוכל בין כל
הילדים ,כל כפית לפה של ילד אחר,
אחר כך לקח לפיו.
(הרב יצחק לזנובסקי ,פרי יצחק ,מבוא)

ילדי הגטו לא זכו בילדות רגילה :הם
התבגרו בטרם עת ,ונשאו על שכמם אחריות
לאחרים .ילדים-מבוגרים ,שהנסיבות הביאו
אותם להיות מן הנותנים יותר מאשר מן
המקבלים.

ילד ואחותו
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פרק 5

לב עלומים :תנועות הנוער באירופה בעזרה ובסעד

במה עסקנו? בקשר בין המרכז
והסניפים ,בהעברת עיתונים ,בחיפוש
דרכים לעלייה ,בהעברת תעודות,
בהגשת עזרה לחברים במחנות עבודה,
בהעברת חברים ממקום למקום
(לסמינרים ,לפרטיזנקה ,וכו') ,בארגון
חוות חקלאיות ,בהעברת נשק ,בקשר
עם המחתרת הפולנית ,בחיפוש
מגורים מחוץ לגטו ,בהחבאת חברים
בצד הארי ועוד ועוד .המקשרות שלנו
אשר תחילה עבדו מטעם 'דרור' עברו
אחר-כך ,עם הפיכת 'דרור' לארגון
לוחם ,לפעולה מטעם 'הארגון היהודי
הלוחם' וכמעט כולן נפלו על משמרתן.

מצדה המערבי של
עם התקדמות הגרמנים ִ
מצדה המזרחי ,התעוררה
פולין ,והרוסים ִ
הדילמה שהקיפה את כל הציבור ובכללן את
תנועות הנוער :האם להישאר בצד הגרמני
או לברוח לצד הרוסי? דילמה זו יצרה מתח
בתוך המשפחה וגם בתנועה עצמה .בבריחה
הגדולה מזרחה ,בחודשים הראשונים לאחר
תום הקרבות ,נמלטו כ 300-אלף יהודים
מהשטחים הכבושים .כולם חיפשו מקלט:
היו שברחו לשטחי פולין המזרחית ,שסופחו
לברית המועצות ,והיו שנמלטו אל מחוץ
לפולין .בין הנמלטים היו רבים ממנהיגי
הקהילה היהודית בפולין ,בני ישיבות וכן
רבים מבוגרי תנועות הנוער ומנהיגיהן
(ראו הרחבה בפרק  .)3גם השליחים מארץ
ישראל ,שהיו מן המתווים של הקו הרעיוני
והפעילות החינוכית של תנועות הנוער
החלוציות בפולין ,חזרו לארץ ישראל.

(חווקה פולמן ,במצפון טהור ,עמ' )450

תנועות הנוער בפולין ובליטא

בניגוד לרוב מנהיגי הקהילות ולמנהיגי
מפלגות ומוסדות – מנהיגים בולטים של
תנועות הנוער שבּו לשטחי פולין הכבושה,
אל חניכיהם שנותרו ללא הנהגה .בין השבים
מרצונם או על פי "צו התנועה" היו :מרדכי
אנילביץ ,יצחק צוקרמן וצביה לובטקין,

הקשריות ,ובתוכן חוה פולמן ,היו חלק
ממערך פעילות מרשים של תנועות הנוער
בתקופת השואה .בתקופה שבין מלחמות
העולם פרחו בפולין ובליטא תנועות נוער
רבות בעלות אידיאולוגיות מגוונות ,עד שהיו
שקראו לתקופה זו "עידן תנועות הנוער" .הן
נוסדו בד בבד עם הקמתם של בתי ספר
יסודיים וגימנסיות ,שהשתייכו לזרמים
האידיאולוגים-פוליטיים שהתפתחו במזרח
אירופה בתקופה זו .היו ביניהן תנועות שאחזו
באידיאולוגיה ציונית-סוציאליסטית :השומר
הצעיר ,דרור וגורדוניה; תנועות שדגלו
בציונות :הנוער הציוני-עקיבא ותנועת
בית"ר שדגלה באידיאולוגיה ציונית-לאומית;
ותנועות נוער דתיות :בני עקיבא ,בח"ד ברית
חלוצים דתיים ,בנות אגודת ישראל וצעירי

צביה לובטקין מעידה במשפט אייכמן
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פרק 5

חוה (חווקה) פולמן הייתה נערה צעירה
שסיכנה את עצמה ועברה בין הגטאות כדי
לקיים קשר בין תנועות הנוער .על כך כתבה:

אגודת ישראל .חניכי התנועות חונכו לשאת
באחריות ציבורית וליטול יוזמות ,והכנה זו
באה לידי ביטוי בזמנים הקשים.
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בני הנוער נחלצו לתת לחלשים מן המעט
שהיה להם .הנערה ינינה זימיאן תיארה את
פעולתם בגטו ורשה:

שהיו אחר כך אדריכלי המחתרת באזורי
הכיבוש וראשי תנועת ההתנגדות היהודית.

פרק 5

תנועות הנוער בגטו

היינו אוספים בכל דירה ,אצל משפחה
– כפית סוכר ,כפית דייסה כלשהי,
לא מבושלת ...וכפית שומן .הכנסנו
את השומן לאיזה כלי והיתר לשקיות,
ובסוף היום היינו מביאים את זה
לגז'בובסקה רחוב שבו שכן בית
הקהילה היהודית ...והם היו נותנים את
זה לנשים בהיריון או למשפחות לגמרי
עניות ...הבאנו לפעמים קילו מכל דבר,
אז זה כבר היה כבר משהו בעל ערך.
וזה שוב היה תפקיד של הנוער לאסוף
את הכפיות האלה ...היינו הולכים כל
שבוע לאסוף.

התארגנותם של יהודי הגטו והסעד שהגישו
קבוצות ויחידים תוארו בהרחבה בפרק
 .4למאבק הקיומי התגייסו גם תנועות
הנוער וארגוני המחתרות .תנועות הנוער
היהודיות מילאו תפקיד חשוב בפעילות
גלויה ומחתרתית ,ואחר כך היוו גרעין מרכזי
בתנועת ההתנגדות היהודית .הן פעלו
בתוך הגטאות ומחוץ להם בעיקר לצורך
העברת מידע ובזיוף תעודות ,בהברחת
נשק ובהברחת גבולות .בפרק הנוכחי נסקור
את פעולותיהם של חברי תנועות הנוער
בגטאות למען אחיהם הסובלים ,בעיקר
בתחום הסעד והחינוך ,ובפרט למען פליטי
העיירות שהגיעו לגטאות הגדולים.

(שני לוריא" ,מדוע יד מושטת" ,בשביל הזיכרון ( 9תשע"א)
עמ' )45

פעולתם הראשונה הייתה עזרה לחלשים
בגטו .למרות המאמצים הרבים ,לא יכלו
המטבחים הציבוריים או איסוף המזון לגבור
על הרעב של אוכלוסייה כל כך גדולה,
וכרבע מן התושבים בגטו ורשה ובגטו לודז'
גוועו ברעב:

תנועת הנוער בנות אגודת ישראל פעלה
בדרך דומה :בגטו פיטרקוב הקימו הבנות
מרכז לבישול ולחלוקת אוכל כשר לפליטים
שגורשו לגטו ואוכסנו בבית הכנסת .מבצע
נוסף היה אימוץ של משפחות פליטים
לארוחה ביום קבוע בשבוע .בין המארגנות
הייתה הרבנית חיה לאו ,אשת רב העיר ואמו
של הרב ישראל מאיר לאו .בלודז' ארגנו בנות
אגודת ישראל חברת ביקור חולים מיוחדת:
כאשר נחלשה אחת מהן מחמת הרעב או
חלתה ,אספו מכל אחת קוביית סוכר או
כפית קמח ,מן המזון הדל של המשפחות,
כדי לסייע בהחלמתה .על דוגמה אופיינית
של הפעילות בתנועת הנוער סיפרה פוריה
רוטשילד ,חברה בבנות אגודת ישראל בגטו
ורשה .קבוצתה ניהלה פעילות מיוחדת של
"תיקון עצמי" ו"עבודה על מידות" בגטו .יום
אחד התברר להם מצבה הקשה של חברתן
הניה ,שנעדרה מהפעילות מאחר שתשש
כוחה:

המטבחים עמדו בלחץ עצום מבפנים
– מצד העובדים ,הם ומשפחותיהם,
שחיו בעצמם בתת-תזונה – ומצד זרמי
הפליטים והצרכנים המקומיים ,ומבחוץ
חסרי פרנסה כלומר ,כאלה שלא היו
להם עוד מקורות מזון ,שהמרק במטבח
היה מזונם היומי היחיד .לצערנו הגענו
מהר מאוד למסקנה ,כי עזרה של ממש
הגשנו למעשה רק לאותם אנשים
שהיה להם מקור פרנסה נוסף .את
הנצרכים ביותר לא יכלו שום מרקים
להציל – את נפוחי הרעב שהיו נעלמים
בלי להשאיר עקבות .משפחות שלמות,
קהילות שלמות ,שהועברו לגטו – עברו
את המטבחים וגוועו לעינינו...

ומה יכולנו אנחנו ,קבוצה קטנה
לעשות? ובכל זאת התארגנו ועשינו
משהו :היינו מביאות לה יום-יום ארוחה

(רחל אוירבך ,בחוצות ורשה ,עמ' )66

40

חידון מורשת השואה | ערבים זה לזה

ורשה ב ,1941-רשימה של האתגרים,
הקשיים ודרכי הפעילות היצירתית שאפיינו
למעשה את כל תנועות הנוער:
הרעב והמחסור מפילים חללים קודם
כול בשורות הדור הצעיר שלנו ...אך לא
רק גופותיהם של הילדים מתגמדים.
אותו הדבר נעשה גם בנשמותיהם...
המשימה הראשונה שנוצרה ...לא רק
להשלים את בית הספר ,אלא גם למלא
את מקומו של בית הספר ושל המורים
על ידי החינוך בתנועה ...ההוראה שלנו
בלא-תשלום תתרום את חלקה לסילוק
מגפת האנלפבתיות ...יש לזכור שמצבו
הנפשי של הילד בזמן הזה מתוח כל
כך ,והילד עצמו מדולדל ונחלש כל כך,
שהוראה "יבשה" בלי שירה ומשחקים
לא תיתן את התוצאות המקוות...
ארגונם של הילדים מן השכבה הענייה
ביותר אל תוך שורותינו מטיל עלינו
חובה להגיש להם גם עזרה חומרית...
מילוי בלתי מוצלח של חובה זו מצד
המדריך עלול להביא לידי כך ,שהילד
ב"קן" בסניף
ֵ
ירגיש עצמו אפילו
התנועה שלו נחשל ומופלה לרעה...
הגשת עזרה על ידי הגרלה ,מציאת
איזו דרך שהיא ,שלפי "צירוף מקרים
מוזר" דווקא הנזקק הוא הזוכה ,נראית
כדרך נכונה ומתאימה .דבר ברור הוא
כי דרכים אלו יש להחליפן לעתים
תכופות.

(פוריה רוטשילד-סוקל ,כתמים כהים בשלג ,עמ'
.)32-31

פעילות חינוכית בגטו
החינוך והדאגה לילדים היו מאז ומעולם
מיסודותיה של כל קהילה יהודית .בתקופת
השואה הוגבלה המערכת הרשמית של
החינוך היהודי ,ובמקרים רבים נאסר קיומה
כליל .גנים ובתי ספר ,תלמודי תורה וישיבות,
גימנסיות ומוסדות השכלה יהודים גבוהים –
נסגרו לפי הוראות הכובש .חרף זאת במרבית
הגטאות התקיימה פעילות חינוכית ,במסגרת
פורמלית מצומצמת מטעם היודנרט ,ובעיקר
במערכת בלתי פורמלית ומחתרתית שהקימו
תנועות הנוער ומחנכים – מסגרות לימוד,
תחליף לבתי הספר הסדירים ,וכן סמינרים,
כינוסים ופעילות רעיונית ענֵ פה .חלק ניכר
מפעילותן של תנועות הנוער הוקדש לחינוך
ולחיזוק רוחם של בני נוער וילדים .הם ראו
בפעילות החינוכית חשיבות עליונה לשימור
רוח הפרט ורוח הקהילה ,והעשייה הייתה
דרך למנוע שקיעה בחומרנות והתשת
כוחות הרוח והתרבות .כמו כן ,המסגרת
החינוכית אפשרה תעסוקה יום-יומית עבור
ילדים ,נערים ומבוגרים ואף מנת מזון נוספת
בשעות היום.

(אריה אבנון ,עיתונות "גורדוניה" במחתרת גטו
ורשה ,עמ' )46

המחנכים והמדריכים בתנועות הנוער
שעסקו בחינוך שמו דגש על עיצובה של
נפש הילד והכנתו לעתיד ,ובמובן זה המשיכו
המחנכים את החינוך שהתקיים טרם
המלחמה .הם העניקו לחניכיהם חיי תרבות
ותוכן ,כל תנועה על פי דרכה ,העמיקו את
לשּבת
ָ
הזהות היהודית ואת הקשר היהודי
ולמועדים ואת הזיקה הציונית-לאומית,
באמצעות לימוד השפה העברית ותרבותה.

אליעזר גלר ,מדריך בתנועת הנוער
'גורדוניה' ,פרסם בעיתוני המחתרת בגטו
41

פרק 5

מבושלת ודאגנו שאמנם היא תאכל
אותה ...ארוחות אלה היו סיפור בפני
מאתנו תרמה ארוחה
עצמו .כל אחת ִ
בעת שהגיע תורה .בתחילה היה הדבר
קל יחסית ...חילקנו את המרק המיועד
לשישה אנשים – לשבעה חלקים .אך
מאוחר יותר ,בגבור הרעב ,לא יכולנו...
מה אפשר לעשות? מצאתי עצה
אחרת .כשהגיע תורי לתרום ארוחה,
הייתי בחיפזון מעבירה את מנת המרק
שלי מהצלחת לסיר קטן ,יוצאת
בזהירות את הבית וחוזרת כעבור דקות
מספר כאילו לא קרה דבר.
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חיו בשתי מושבות לפי גילאים .בפועל נהנו
ממפעל זה קרוב ל 14,000-ילדיםַּ .במקום
הועסק צוות של מורים ,גננות ,מטפלות,
מדריכים חקלאיים ובעלי מקצועות טכניים.
בין המורים שלימדו היו גם בוגרות בית הספר
התיכון בגטו ,בוגרות 'בית יעקב' ומדריכים
בקרב חברי תנועות הנוער.

פרק 5

הקן התנועתי הפך להיות מעין מובלעת של
ֵ
ארץ ישראל ומרכז דיון על ארץ ישראל ,בו
דנו גם בשאלה איך תיראה המדינה לעתיד,
לכשתקום .הוא גונן לזמן מה על הדור הצעיר
מההוויה ומהמראות הקשים שבגטו ,ורב היה
כוחם המלהיב של המפגש ,השיחה ,השיר
והריקוד .כך תיארה שרה ,חברת 'בני עקיבא',
את המפלט והתקווה שמצאו בשירה:

שרה שטרן-קטן ,שהייתה מדריכה ופעילה
בתנועת 'בני עקיבא' בגטו לודז' ,מספרת על
הקמת קיבוצי ההכשרה במרישין:

קשה להגזים בהערכה איזה תפקיד
מילאו השירים בחיינו ,אפשר להגיד
כי היו לנשמת אפינו ...קולה הצלול
והפעמוני של קרולה נישא בחלל
החדר יחד עם כל החלומות שלנו.
הוא היה חודר אל הנשמה ומעורר בנו
געגועים ותקווה לחיים אחרים ...הפיחו
בנו כוח ורצון להתגבר על המציאות
הקשה .בהשראתם של השירים האמנו
שהרע יחלוף ושיש לנו בשביל מה
לחיות ...החל ממעמד הדלקת הנרות
בליל שבת שאז שרתה רוח חגיגית על
הכול .וכאשר אחרי התפילה התכנסו
כולם ליד השולחן בחדר האוכל ופתחו
בשירת 'שלום עליכם' ,היו באים
ומתאספים ליד החלונות של הבית
אנשים מקבוצות אחרות כדי לשמוע
איך מקבלים חברי בני עקיבא את
השבת.

לפני ההתארגנות ,אנחנו חשנו ...שאין
– לא מעשה ,לא בית ספר ,לא עבודה,
ואנשים מסתובבים במסגרת של חיי
בלימה ...הגענו לאזור בלתי מיושב
בתוך הגטו ...שהיו שם בתים קטנים,
עם גינות נוי ,גינות ירקות .חשבנו שזה
יהיה מקום למועדון או מועדונים
בשביל התנועות ...הרעיון של קבוצות
חקלאיות ...קבוצות שיעסקו בעבודת
אדמה ...הקצבת המזון הייתה תוספת
חשובה מאוד ...זאת הייתה תכנית בעלת
חשיבות כפולה ומכופלת ,גם רוחנית,
גם פיזית .גם לנוער וגם למשפחה...
גידלנו ירקות — בצל ,צנוניות ...לצעירים
יותר היו גם לימודים ...שיעורים בתורה,
שיעורים במקצועות אחרים ...אחרי
הצהריים היו פעילויות ,שיחות על
נושאים מסוימים ...היום התמלא בלי
לחשוב על הגורל שסבב אותנו.

(שרה אורבך-זלוור ,תנועת בני עקיבא בגטו לודז',
עמ' )77-76

(שרה שטרן-קטן ,עדות ,יד ושם)

פעילות חינוכית יוצאת דופן התקיימה בין
יולי  1940לאוקטובר  1941בלודז' שבפולין.
בעיר זו פעלו תנועות הנוער בפרבר מרישין,
אזור בעל אופי כפרי בחלקו הצפון-מזרחי
של גטו לודז' ,שראש היודנרט חיים
רומקובסקי ,הקצה למען הילדים באישור
הגרמנים .שם הורחקו הילדים לזמן מה
מהבתים הצפופים ומהמצוקה הקשה
ששלטה בהם ,נהנו מהמרחב ,מאוויר צח,
מצמחייה ,מטיפול מסור ומתזונה משופרת
– וקיבלו שלוש ארוחות ביום .המתחם כונה
"מֹושבת הילדים ובני הנוער במרישין" ,ובו
ַ

תנועות הנוער הצילו אלפי נערים ונערות
מן הרחוב הקודר ומן הבית השרוי במועקה,
מפני הדיכאון ,הייאוש ,ותחושת חוסר
האונים ,ומפני המוות המטיל את ִצלו על
הכול .המועדון התנועתי היה מעין ִאי,
שבו השתמרו תחושת החירות והערכים
המעוגנים בעולמם התרבותי.
תפקיד מיוחד מילאו הקשריות של תנועות
הנוער ,שנסעו באורח בלתי חוקי לגטאות
42
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הסגורים והמנותקים ,והעבירו מידע
וחומרים ממקום למקום (כפי שעשו חוה
פולמן ,חייקה גרוסמן ואחרות) .בכך ,נטלו
הקשריות חלק חשוב בהתנגדות לניסיונם
של הגרמנים לבודד את הגטאות זה מזה
ולנתק את היהודים מהעולם .דרך המידע
שהעבירו הן הקנו לסניפים המפוזרים ברחבי
הארץ הכבושה אופי של תנועות המודרכות
בידי המרכזים בוורשה .בשלב מאוחר יותר
הקשריות שימשו זרוע חשובה של תנועת
ההתנגדות.
ההיסטוריון עמנואל רינגלבלום ,מייסד
הארכיון המחתרתי בגטו ורשה "עונג שבת"
כתב עליהן:
הנערות הגיבורות חייקה ,פרומקה
והאחרות הן נושא הראוי לעטו של
סופר גדול .נערות אמיצות וגיבורות
הנוסעות הלוך ושוב לערים ועיירות
בפולין .מצוידות בתעודות אריות
כפולניות או אוקראיניות .אחת מהן
עונדת אפילו צלב שאינה נפרדת ממנו,
וחשה בגטו בחסרונו .מדי יום ביומו
הן נתונות לסכנות הגדולות ביותר.
הן סומכות על מראה פניהן הארי
ועל המטפחות העוטפות ראשיהן.
הן מקבלות על עצמן את השליחויות
הקשות ביותר וממלאות אותן מבלי
להניד עפעף וללא צל של היסוס .יש
צורך לנסוע לווילנה ,לביאליסטוק,
ללבוב ,ללובלין ,לצ'נסטוחוב ,לראדום
ועוד ולהבריח לשם 'סחורות טריפה'
(נשק) ,כגון פרסומים מחתרתיים,
תיעוד ,כסף – את הכול הן תעשינה
כדבר טבעי ומובן ...שום מניעות
ומכשולים אינן עומדים בפניהן.

עזרה וסעד של בני ישיבה ופרחי חסידים
קבוצות נוער נוספות שעסקו בעזרה וסעד
היו בני ישיבה ופרחי חסידים כינוי לבני
ישיבה חסידית בגטאות השונים .הם לא
פעלו במסגרת רשמית של תנועת נוער,
אולם פעלו במסגרות של קבוצות בעלות
עקרונות דתיים וחברתיים.
הקבוצה הבולטת ביותר הייתה קבוצת
ה'מתיסובצים' – מחתרת של פרחי חסידי גור,
ששלוחותיה פעלו בגטאות רבים .מטרתה
הראשונית הייתה שמירת הרוח ואורח החיים
החסידי חרף המצב בגטאות .רבים מהם
חיו במרתפים ,שמרו על חזותם החסידית
והמשיכו בלימוד תורה וחסידות .אחרים חיו
בגטו ועסקו בסעד ובעזרה ליהודי הגטו.

(עמנואל רינגלבלום ,יומן ורשימות מתקופת
המלחמה ,עמ' .)365-364

גילויי העזרה ההדדית הקשורים במחתרת
זו הם כפולים :מצד אחד ,הצעירים התקיימו
בעזרת תרומות של יהודים בגטו ,ובעיקר

תנועות הנוער אף הוציאו בוורשה עיתונות
מחתרתית .בתקופה הראשונה התמקדה
הכתיבה בבעיות החינוך שהעלתה המציאות,
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ובטיפוח הזיקה הרעיונית והעמקת הקשר
של החניכים ליישוב בארץ .כאשר החלה
ההשמדה ההמונית בפולין באביב ,1942
העיתונות המחתרתית של תנועות הנוער
חשפה את מסע הרצח ההמוני ללא כחל
וללא שרק ,ולבשה אופי של כתיבה פוליטית
תקיפה וביקורתית כלפי רשויות הגטו –
היודנרט ,ולהבדיל – הטיחה את הטענות
כלפי הגרמנים .אולם כאשר כלו כל הקיצין,
והתברר שהרצחנות הנאצית אינה מותירה
שום מפלט ,תנועות הנוער קראו באמצעות
עיתונות זו למרד ולהתנגדות אקטיבית
והפיצו את רעיון ההתנגדות .שליחי תנועות
הנוער הגיעו מוורשה לגטאות אחרים ,ונטלו
חלק פעיל בהתארגנות ובמאבק בגטאות
הללו .ראשי תנועות הנוער התקשרו גם
עם ארגוני הלחימה במחתרת הפולנית
והליטאית ,וניסו להשיג מהם סיוע באמצעי
לחימה ,הדרכה וקשר עם גורמים בארצות
חוץ .כ 2,000-חברי תנועות הנוער נטלו חלק
בתנועת ההתנגדות והשתתפו במרידות
בגטאות.
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מכיוון שאפשרויות ההצלה שם היו רחבות
ומעשיות יותר.

פרק 5

ממנות מזון שקיבלו מאופים ,קצבים או
נשים .מצד שני ,הם נחלצו לא רק איש
לעזרת אחיו החסידים ,אלא גם לעזרתם
של אחרים ובעיקר סייעו לפליטים.
"יהודים שהגיעו כפליטים לעיירה שם היו
המתיסובצים ,ידעו שיש על מי לסמוך".
כאשר נדרשה פעולה למען פדיון שבויים
של צעירים שנחטפו למחנות עבודה ,יצאו
הבחורים לאסוף כספים כדי לפדות יהודים
או לשלוח להם חבילות מזון( .עוזר גרונדמן,
מלך עוזר וסומך ,עמ' .)62

תנועות הנוער היהודיות
בצ'כיה (בוהמיה ומורביה)
צ'כיה ,או כפי שכינוה הגרמנים "בוהמיה
ומורביה" ,הייתה חלק מהמדינה הרחבה
צ'כוסלובקיה שהוקמה לאחר מלחמת
העולם הראשונה אך בותרה על ידי הנאצים.
בצ'כיה ,כמו בשאר האזורים שנשלטו בידי
הגרמנים ,מיד עם הכיבוש סולקו היהודים
ממקורות פרנסתם ומהמסגרות החברתיות,
והקהילה היהודית בצ'כיה קיבלה על עצמה
עוד ועוד תפקידי סעד ותמיכה.

והיו גם בני ישיבה שפעלו באופן אישי:
בגטו קובנה היה ידוע בן ישיבה
סלבודקאי תלמיד ישיבת סלבודקה
בשם אברהם קרעשטעלער ,שהתמסר
במיוחד להרבצת תורה בין הילדים
הקטנים .הוא היה עובר בין בתי
היהודים והיה אוסף את הילדים
ומביא אותם לבית המדרש ,ולמד ִאתם
במסתור .בגלל עבודת הכפייה של
ההורים נשארו ילדים לבדם בבית ללא
השגחה .בן הישיבה הסלבודקאי נהג
לחלק לילדים סוכריות ,לימד אותם
אל"ף-בי"ת ,עברית ,תפילה ,חומש ועוד.
מאוחר יותר הוא גייס לעזרתו עוד
שני מלמדים ,והילדים למדו במסתור
בכיתות המתאימות להם .אותו בחור
ישיבה נהג להסתובב בגטו בין הבתים
ולאסוף מצרכים כדי להכין חמין
בשבתות .הרבה ילדים נהגו להתאסף
בשבתות בבית המדרש ,התווספו להם
גם בחורים בוגרים יותר ,כולם למדו
בהתמדה.

בין הפעילים היה מרכז 'החלוץ' – תנועת הגג
של תנועות הנוער הציוניות-סוציאליסטיות
בבוהמיה ובמורביה .מטרתו המקורית
לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה הייתה
להכשיר צעירים לחיים בארץ ישראל,
ולאפשר את עלייתם לארץ במסגרת עליית
חלוצים .לצורך כך ,הדריכו פלוגות הכשרה,
בעיקר חקלאיות ,והקימו מסגרות להסבה
מקצועית.
למרות ויכוחים אידאולוגיים לוהטים
בין התנועות השונות ,היה שיתוף פעולה
נרחב בין כל תנועות הנוער בצ'כיה .ביולי
 1940נאסרה הפעילות של תנועות הנוער
והארגונים הציוניים בצ'כיה ,ונאסר על
ילדים יהודים ללמוד בבתי הספר .הלימודים
ירדו למחתרת ,והמחנכים המקצועיים
ומדריכי התנועות גויסו לכך .הפעולה הייתה
כלל ארצית בהנהגת הקהילה היהודית
בפראג .בסתיו  1941בחרו הגרמנים בעיירה
טרזיינשטט למקום ריכוזם של היהודים,
והּפעיל הציוני יעקב אדלשטיין עמד בראש
ָ
הפרויקט להעברת היהודים לשם ִּבמקום
שיישלחו לפולין .בתקופה זו טרם ידעו כי
המקום ישמש את הגרמנים לצרכי תעמולה
ורמייה .אדלשטיין מונה לראש היודנרט
בטרזיינשטט.

(הרב יצחק גרודז'נסקי ,עדות ,גנזך קידוש השם)

תנועות הנוער במרכז
אירופה ובמערבה
בארצות כגון צרפת ,הולנד ,הונגריה ,צ'כיה
וסלובקיה ,כוונו מרבית המאמצים של חברי
תנועות הנוער לתחום ההצלה ולא למרד,
44
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כדי להפוך עד כמה שאפשר – בנסיבות
בלתי אפשריות – את ההגליה לגטו
להכנה לקראת עלייה לארץ ישראל ,מסר
אדלשטיין את המחלקה שעסקה בטיפול
בילדים ובנוער ואת ענייני העבודה לידיהם
של החלוצים ,בוגרי תנועות הנוער הציוניות.
המחלקה טיפלה בכל הילדים והנוער בגילאי
 .17-4ראש שירותי העבודה בוגר תנועת
הנוער 'תכלת-לבן' וכל עוזריו נבחרו מקרב
בוגרי תנועות הנוער .הם ביקשו להקנות
לעבודה אופי של הכנה ותועלת לקראת
חייהם הצפויים בארץ ישראל ,ולהפיח
בהם תקווה לעתיד טוב יותר .לפי אותם
עקרונות התנהלה הפעולה בקרב הילדים
ובני הנוער הצעירים .בראש המחלקה לנוער
עמדו אגון רדליך ופרדי הירש .פרדי הירש
הקדיש את כל זמנו לילדי הגטו ולאימונים
גופניים ,והיה מדריך נערץ על חניכיו .בהיותו
מורה מוסמך להתעמלות ,הוא ָדגַ ל באימון
הגוף ובמשמעת צבאית ,וארגן בגטו מפגני
ספורט .בכך ביקש להגביר בילדים את
האמון ביכולתם לגבור על קשיים עתידיים
בגטו ובארץ ישראל.
בגטו טרזיינשטט פעלו שלושה גני ילדים,
אחד מהם גן עברי .במעונות החניכים גרו
במרוכז הנערים שמעל גיל שבע-עשרה .גם
מוסדות מיוחדים פעלו ,כגון מעון לילדים
מפגרים ומעון לילדים מחלימים .העבודה
החינוכית האינטנסיבית ביותר נעשתה
ב'בתי הילדים' ,פנימיות שבהן חיו הילדים
עם מחנכיהם ושם קיבלו את כל השירותים,
מטיפול רפואי עד תיקון בגדים .בבתי
הילדים התקיימו לימודים סדירים בהסוואה
של עיסוקים שהגרמנים לא אסרו ,כגון ציור,
שירה והתעמלות .כ 400-חניכים חיו בכל
אחד משלושת בתי הילדים הגדולים .בכל
קבוצה במעון ( )Heimהיו  30-20ילדים.

חברי תנועת הנוער של 'החלוץ' התגייסו
למשימות שונות שהוטלו על הנהגת הגטו.
ביניהם משימות הקשורות לגירושים מזרחה,
שאת יעדם הסופי לא ידעו:

גטו טרזיינשטט היה עבור הגרמנים חלון
ראווה שהיה בנוי על שקר והונאה :כלפי
חוץ התקיימו בגטו חיי שגרה ,כולל טיפול
בילדים ואפילו ספורט ,אך בפועל נערכו
משלוחים תכופים מטרזיינשטט ל'מזרח'

הייתה מין עזרה שהענקנו לאנשים
המגורשים ,לאלו שהיו מיועדים
לטרנספורטים .אנחנו הלכנו ועזרנו
להם לארוז ,עזרנו להם לסחוב
את המזוודות ...היינו מקבלים את

הנהגת תנועת "החלוץ הצעיר"
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(למחנות ההשמדה) .החרדה להיכלל בהם,
תנאי המצוקה וערעורם של ערכים מוסריים
בעקבות מאבק ההישרדות בגטו ,הקשו על
העבודה החינוכית .אף על פי כן ,התאמצו
מנהיגי תנועות הנוער ככל יכולתם כדי
ליצור משקל שכנגד .נוסף על פעילות
תרבותית ,קיימו פעילות של עזרה הדדית,
כגון חלוקת מזון לנצרכים .יוזמה מיוחדת
הייתה תכנית "היד התומכת" לתמיכה
בזקנים ,האוכלוסייה החלשה ביותר בגטו.
במסגרת זו היה על הילדים לאמץ קשישים
בודדים ,שחיו בתנאים הגרועים ביותר בגטו.
הילדים באו לבקרם ,סייעו להם בהבאת
מזון ,סעדו אותם ,החליפו את מצעיהם,
ואף קראו בפניהם שירים וסיפורים .לעתים
הביאו מתנות קטנות מעשי ידיהם .וכך,
למרות הכוונה הבסיסית להרחיק את
האמתית בגטו,
ִ
הילדים ממציאות החיים
לא זו בלבד שהם ידעו היטב מה קורה
ברחובות ,הם היו אפילו מעורבים בניסיונות
להקל על האוכלוסייה החלשה ביותר בגטו
טרזיינשטט.
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כאשר דשדשנו בדרך המושלגת
בין גדרות התיל מהמקלחת למחנה
המשפחות הצ'כי ,באו מולנו קבוצות של
נשים ,ולמראה הילדים הרבים בשיירה
שלנו קראו בפולנית' :ילדים ,ילדים!'
ופרצו בבכי .ואנחנו לא ידענו מדוע.

הכתובות ,והיינו מקבלים את המזוודות
של האנשים הזקנים ושל האנשים
הצעירים – מה שהיה ,היינו מביאים
לתחנת האיסוף ושם היינו מעמיסים
את כל המזוודות וכל הדברים ,והיינו
עוזרים כך .למרות שהיינו צעירים
עזרנו המון...

(רות בונדי ,שורשים עקורים ,עמ' .)140

פרק 5

(נילי קרן ,רסיסי ילדות ,עמ' )30-29

בדיוק שישה חודשים אחרי בואם
מטרזיינשטט לבירקנאו ,נשלחו לתאי
הגזים  3,800מאלו ששרדו ,ובכללם הילדים
והמדריכים .פרדי הירש התאבד .אחרי מותו
המשיכו חבריו בניהול בלוק הילדים ,ששוב
התמלא בילדים שהגיעו מטרזיינשטט .ביולי
 1944פקד אותו הגורל את הילדים ,ורוב
השורדים (מלבד הכשירים לעבודה) נשלחו
גם הם לתאי הגזים.

בסוף אוגוסט  1943הובאו לטרזיינשטט
 1,500ילדים מגטו ביאליסטוק ,כנראה
לצורך הכנת עסקת חליפין .הילדים,
צמוקים ומוכי כינים ,לא הורשו להיפגש עם
תושבי הגטו .לפי הוראת הגרמנים הוקצו
להם מדריכים אחרים ובראשם עמד אהרן
מנצ'ר ,והם התגוררו בבידוד מוחלט משאר
יושבי הגטו .פרדי הירש נעצר בידי הגרמנים
בחשד שניסה ליצור קשר ִאתם ,ובספטמבר
 1943נשלח למחנה ההשמדה אושוויץ-
בירקנאו עם עוד  5,000יהודים מהגטו ,רובם
מצ'כיה וביניהם חלוצים רבים .גם באושוויץ
המשיכו הנאצים בתכנית ההסוואה שלהם
כלפי יהודי טרזיינשטט ,ולהבדיל מהמקובל
באושוויץ ,לא נערכה סלקציה ,ונשים ,גברים
וילדים גם יחד הוכנסו ל'מחנה המשפחות'
הצ'כי ,כדי ליצור רושם טוב בעיני נציגי
הצלב האדום הבינלאומי שהיו אמורים
לבקר שם.

באוגוסט  1944התקיימה בצל השילוחים
הוועידה השנייה של החלוץ בטרזיינשטט,
והיה ויכוח על שאלות השעה ,כמו :האם
להרשות לחברי התנועה ללוות את הוריהם
למשלוחים ל'מזרח' ,או לדרוש מהם
להמשיך בעבודה בגטו לטובת הכלל? אך
המציאות לא השאירה מקום להתלבטויות.
בספטמבר  1944החלו הגרמנים לפנות את
הגטו ,שמשמעו לשלוח את שארית היהודים
למחנות ההשמדה .בגטו נותרו הזקנים מעל
גיל  65וקומץ צעירים לטיפולם ולעבודות
חיוניות לגרמנים.

גם שם ,במחנה ההשמדה ,לא נחה רוחו של
פרדי הירש .הוא הקים את 'בלוק הילדים'
במחנה המשפחות בבירקנאו ,על פי הדגם
של מעון הילדים בטרזיינשטט ,אך התנאים
היו קשים בהרבה .בבית הילדים חיו כ600-
ילדים עם מדריכיהם במציאות הנוראה של
בירקנאו .מול ארובות המשרפות ,הצליחו
המחנכים ,שכמעט כולם היו חברי תנועות
הנוער ,ליצור אווירה של חיים נסבלים,
והאווירה השכיחה במידת מה את הרעב ואת
זוועות המחנה .המראה של קבוצות ילדים
מתהלכים במחנה ההשמדה זעזעה את
יושבי המחנה:

תנועות הנוער בגרמניה
בין מלחמות העולם הייתה יהדות גרמניה
מחוברת מאוד לחברה הגרמנית ולתרבותה
ונאמנה למולדת הגרמנית .אחוז היהודים
בעלי הזהות היהודית המובהקת הגיע
לשלושים אחוזים בלבד .בקרב ציבור זה,
שהיה מורכב מציונים ומדתיים ,התפתחו
תנועות נוער שהשפיעו באופן ניכר על
גיבוש זהותו היהודית והדתית של הנוער ועל
הגשמתו החלוצית .הבולטות בהן היו :תנועת
'בלאו-וייס' (תכלת לבן) ותנועת 'הבונים',
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רעיון זה בארץ ישראל .הלימודים בישיבה
של הרב יעקב הופמן בפרנקפורט (שהיה
נציג 'המזרחי' בנציגות הארצית של יהודי
גרמניה) ובישיבה במנהיים אפשרה לצעירים
ששאפו לידיעת התורה להכין עצמם רוחנית
להגשמת חברה דתית-חלוצית בארץ ישראל.

ששאפו להקנות ערכים יהודיים לא-ציוניים
לנוער מתבולל; תנועת 'החלוץ' שהאמינה
בציונות ובחלוציות והקימה הכשרות רבות,
ומספר חבריה עלה לאחר כינון המשטר
הנאצי והגיע ל 15,000-חברים; תנועת
'השומר הצעיר' ו'מכבי הצעיר' ,שקמו סמוך
לעליית היטלר לשלטון וחינכו לציונות-
סוציאליסטית ,ותנועות הנוער הדתיות
'עזרא' ו'בח"ד'.

עם עליית המפלגה הנאצית לשלטון
בגרמניה היה 'בח"ד' מגובש מבחינה רעיונית
וארגונית .גיבוש זה מסביר את סוד כוחה של
'בח"ד' לעמוד מול התקנות והאיסורים של
הנאצים להצר את צעדיהם .בצו הנאצים
הוקם "הועד הארצי של ארגוני הנוער
היהודיים" שהיה גוף ריכוזי מחייב; אסרו על
חברי תנועות הנוער היהודיות לשאת סמלים
חיצוניים מעבר לתלבושת אחידה; תנועות
הנוער ארגנו צעדות ועוד .אך יותר מכול,
הכביד הפיקוח ההדוק שבכל פעילות .בכל
כנס או אסיפה שבה השתתפו יותר מעשרה,
נוכח גם איש גסטפו .דוד בית אריה מראשי
ה'בח"ד' קיבל הוראה מהגסטפו בשנת 1935
לעזוב את גרמניה ,כי הרצאותיו לא מצאו
חן בעיני השלטון .עם זאת ,המדיניות כלפי
ארגוני נוער שעסקו בחקלאות לשם הגירה
הייתה פחות מחמירה מאשר הפיקוח כלפי
תנועות הנוער שקראו ליהודים להישאר
בגרמניה .אך לאחר מכן השתנה היחס
אל תנועות הנוער :בשנת  1938הוקשחה
המדיניות כלפיהן ,ולאחר ליל הבדולח
נאסרו במחנות ריכוז רבים מחברי 'בח"ד'
ונסגרו הכשרות .בוגרי תנועת 'בח"ד' שעלו

מחנה הכשרה ציוני בשניבינכן ,גרמניה

תנועת עזרא חינכה לאור ההלכה וברוח
היהדות האורתודוכסית הגרמנית על פי
העיקרון שטבע הרש"ר הירש של "תורה עם
דרך ארץ".
בח"ד (ברית חלוצים דתיים) הייתה תנועה
ברוח הציונית-דתית ,שאליה חברו חניכים
פורשי תנועת עזרא ,חניכים של צעירי
המזרחי ,חברי ההכשרות הדתיות ובודדים.
התנועה עסקה בעיקר בהכשרת חלוצים
דתיים בגרמניה ובהכנתם לעליה לארץ
ישראל .האידיאולוגיה של 'החלוץ הדתי'
הייתה החיבור בין תורה לעבודה ,והגשמת
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חוות ההכשרה הראשונה של צעירי 'המזרחי'
הוקמה ליד העיר פולדה .למנהל החווה
התמנה האגרונום הדתי משה אונא ,בנו של
הרב יצחק אונא (לימים חבר הכנסת מטעם
הפועל המזרחי) .עם הקמת החווה נוצרה
מסגרת נפרדת ל'חלוץ הדתי' בעלת הווי
ייחודי .צעירים רבים רצו להצטרף למפעל
ההכשרה לבניין ארץ ישראל ברוח התורה,
והקימו חוות נוספות שהיוו מרכזי הכשרה.
הורגש צורך לאחד את החלוצים הדתיים
למסגרת אחת ,והם התאגדו לתנועה בשם
ברית חלוצים דתיים – בח"ד.
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'הנציגות הארצית' בנויאנדורף ,במינכן
ובמקומות נוספים (ראו הרחבה בפרק .)2
לפי ההסכם היו חברי ההכשרה של 'הנוער
האגודתי' מסונפים לחברי ההכשרה רק
בתחום המקצועי ,וביתר התחומים הובטח
להם ניהול ניפרד ועצמאי של החיים
הדתיים .ההכשרה הייתה מיועדת לבוגרים
בני .23-18

פרק 5

לארץ הקימו את הקיבוץ הדתי ואת כפר
הנוער הדתי.
מה הייתה תרומתו של בח"ד לנוער הדתי
בגרמניה באותה עת? תמיכה רוחנית ועוגן
נפשי – הפעילות בסניף שכללה טיולים
בטבע ומסעות הקנו לנוער תחושה של בני
חורין בניגוד למציאות העוינת ברחובות העיר.
מ 1935-נאסר על קבוצות יהודיות לישון
תחת כיפת השמיים או אצל איכרים גרמנים,
ולכן מאז הלינה הייתה אצל משפחות
יהודיות .חווית השבתות המשותפות ,חוגי
התנ"ך וידיעת הארץ העניקו מסגרת שבה
יכול היה הנער היהודי לזקוף את קומתו
ולהזדהות עם אמונתו.

אחת מחברות התנועה ,סופי סולברג
לבית לוונשטין ,תיארה את חייה בהכשרה
בנויאדורף ,שם שהתה בין השנים :1943-1941
ההכשרה פעלה בחווה חקלאית
בבעלות של יהודי ,שהפך אותה
להכשרה לצעירים שרצו לעלות
לארץ ישראל .בנויאדורף לא עבדו
בשבת .השנתיים בנויאדורף היו זמן
באי ,רחוק
נעים מאוד .חיינו שם כמו ִ
מהמלחמה .הייתי שייכת לקבוצה
קטנה ,אם אינני טועה של עשרים
ושישה בנים ושש בנות ,שהייתה
שייכת לנוער האגודתי .במקום התנהל
מטבח כשר ובית כנסת .לבנים היו
שיעורי גמרא ולבנות שיעורי חומש.
בערבים אחרי העבודה ובשבתות
למדנו .הקבוצה נשלחה יחד לאושוויץ
בשנת .1943

תחושת שייכות – רבים מחברי תנועת 'בח"ד'
מספרים שהחיים בהכשרות היו תחליף
למשפחה ולבית.
מילוי החלל הרוחני – ההכשרות הכינו את
החלוץ הדתי לחיי עבודה ויצירה בארץ,
והלימוד בישיבות בפרנקפורט ובמנהיים
היוו הכשרה רוחנית .אחרים למדו בסמינרים
למורים ,והיו שיצאו לישיבת מיר בליטא.
השנים  1936-1935היו שנות השיא של
התנועה ,ובהן היו ב'בח"ד' כ 2,000-חברים
משהצטמצמו
בהכשרה.
שמחציתם
חוות ההכשרה בגרמניה ,רשת ההכשרות
התפשטה לעבר ארצות שכנות – דנמרק,
שבדיה ,הולנד ואיטליה .באנגליה הצליחה
הכשרות מן הגדולות
ָ
'בח"ד' לארגן מערכת
והמעולות ביותר מבין כל התנועות
החלוציות ,ואלה קלטו גם חלק מילדי
הקינדרטרנספורט (ראו הרחבה בפרק 11א).

(סופי סולברג-לוונשטין ,עדות ,יד ושם)

ארגון הנוער האגודתי פעל בעיקר בקרב
יהודים ממזרח אירופה שהיגרו לגרמניה,
אך השפיע גם על הנוער האורתודוכסי
בגרמניה .מדריכיו פעלו לחיזוק חיי התורה,
ואף הם הקימו הכשרות לצורך עלייה
לארץ ישראל .בשנת  1938הוקמה הכשרה
של 'הנוער האגודתי' במרכז ההכשרה של

סמל צעירי המזרחי בגרמניה
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תנועות הנוער בצרפת

תחת שלטון וישי ,פעלו תנועות הנוער בגלוי
בשנתיים הראשונות של הכיבוש ,עד אשר
בקיץ  ,1942כאשר החלו מעצרים וגירושים
של המוני יהודים בצרפת ,הן נאלצו לרדת
למחתרת.
ההלם מהמפלה הצבאית והאנטישמיות
שגילה משטר וישי – גרמו למהפכה פנימית
בקרב יהודי צרפת :במאי  1942התכנסו
מנהיגי תנועות הנוער הציוניות באזור
הדרומי בצרפת ,והוחלט שכל התנועות
תוותרנה על הזהות הפוליטית שלהן ,ותוקם
'תנועת הנוער הציוני המאוחד' .פעילות
הנוער היהודי המאורגן בצרפת הכבושה
הצטיינה בשלושה תחומים :חינוך ,הצלה
ולוחמת גרילה.

המצב בקרב תנועות הנוער לפני המלחמה
שיקף לרוב את המצוי בקרב המבוגרים,
וגם הסניפים של תנועות הנוער הציוניות
היו דלילים ומפולגים .רוב החברים היו בני
משפחות מהגרים ופליטים ,ומיעוטם בני
ילידי צרפת שהיו רחוקים מהזדהות עם
האידיאולוגיה הציונית .הוותיק שבתנועות
הנוער היה

במקום הנטייה לטמיעה בעם הצרפתי
ולטשטוש הזהות היהודית ,התפשטה
המגמה של חיזוק הזיקה ליהדות .מגמה זו
באה לידי ביטוי בארגון חוגי לימוד ביהדות
למבוגרים ,בהסרת המחיצות בין הפלגים
היהודים ,ובחיזוק המחנה הציוני .תפקידן
של תנועות הנוער בתהליך זה היה מרכזי –
חבריהן קלטו את הצעירים אשר התעוררו
ליהדות והכשירו מנהיגות חדשה .יהדות
צרפת ֶשקמה לתחייה אחרי הכיבוש הייתה
מאוחדת יותר ,בעלת זהות יהודית מודגשת,
וציונית יותר מזו של ערב המלחמה .תופעה
זו מזכירה את השינוי שחל ביהדות גרמניה
בשנות השלושים.

'ארגון הצופים היהודים בצרפת' שהוקם
ב .1923-כעבור מספר שנים היו 'הצופים'
המסגרת היחידה שבה פעלו נערים ונערות
מכל החוגים ,לרבות בני משפחות של
המהגרים והפליטים .בתכנית החינוכית
של התנועה השתלבו פעולות למען 'הקרן
הקיימת לישראל' ושירים ארץ-ישראליים.
בני נוער מהקהילה האורתודוכסית הקטנה
השתייכו לתנועת נוער נפרדת 'ישורון'.

בצרפת הדרומית פתחו תנועות הנוער
מרכזים ללימודים בהתכתבות ,שהיו
מיועדים לצעירים שלא יכלו להגיע לחוגי
הלימוד מפאת הריחוק של מקום מגוריהם
או מקום המסתור שלהם .המרכז הראשון
נפתח על ידי מטה תנועת 'הצופים' .מרכז
גדול מזה הופעל לאחר מכן על ידי תנועת
הנוער האורתודוכסית 'ישורון' .תנועת
'הצופים' קיימה גם סמינרים להכשרת
מדריכים שנבחרו בקרב עובדי הוראה
שפוטרו ממשרתם כתוצאה מגזירות משטר
וישי.

עם מפלת צרפת בידי הגרמנים ביוני
 ,1940חולקה צרפת לשני אזורים :הצפון
היה אזור כבוש בשליטה גרמנית ,והדרום
כונה "צרפת החופשית" ,שהיה כשנתיים
אזור אוטונומי שנשלט על ידי צרפתים
– אזור וישי .לפי צו הכובש נאסר קיומן
של כל תנועות הנוער באזור הצפוני של
צרפת .למרות זאת בפריז חידשו 'הצופים'
ו'השומר הצעיר' את פעולותיהם במסווה
של מועדונים קהילתיים .בדרום צרפת
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רק שליש מיהודי צרפת היו ילידי המקום
ואזרחי צרפת .יהודים אלו היו מעורבים
מאוד בתרבות המקומית ,בדומה ליהדות
גרמניה .כשליש מיהודי צרפת היו מהגרים
שכבר הספיקו לקבל אזרחות צרפתית,
רובם ממזרח אירופה; ועוד שליש – פליטים
חדשים שמקרוב באו ,בעלי אזרחות זרה,
רובם מפולין ,ברית המועצות וגרמניה ,אשר
ביקשו בצרפת מקלט מפני רדיפות פוליטיות
וכלכליות וגזירות אנטישמיות בארצות
מוצאם .חיץ עמוק שרר בין היהודים ילידי
צרפת לבין היהודים המתאזרחים והפליטים.

פרק 5
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עלו לארץ כ 300-צעירים ,בהם עשרות חברי
ההכשרות החקלאיות של התנועה הציונית
ושל 'הצופים' ,וכן עשרות חברי 'החלוץ'
מהולנד שהצליחו להסתנן לצרפת .חלקם
אף התגייסו ל'בריגדה היהודית' ,חטיבה
בצבא הבריטי ,שסייעה לבעלות הברית
להכריע את גרמניה הנאצית.

תנועות הנוער בצרפת עסקו רבות בהצלת
יהודים :הברחת ילדים ונערים מעבר לגבול
– לספרד ולשוויץ; הצלה וטיפול בילדים
מעבר בצרפת; הכנת
ֲ
שהובאו למחנות
מקומות מסתור בדרום צרפת; והקמת בתי
ילדים בצרפת בעיקר באזור הדרומי .בבתי
הילדים טופלו כ 10,000-ילדים ששהו
שם ללא הורים :ילדים שהוריהם גורשו או
שהוריהם מסרו אותם אל בית הילדים בשל
מצבם הקשה של ההורים .משימות ההצלה
כללו פעולות רבות כמו הכנת תעודות
מזויפות וחלוקתן; מתן תמיכות סעד;
סיורים בתנאים קשים ומסוכנים באזורים
מרוחקים ממרכזים עירוניים במטרה
למצוא משפחות גויות ומוסדות לא-יהודיים
המוכנים לארח משפחות או ילדים בודדים;
טיפול שוטף בילדים; הכנת קבוצות ילדים
לקראת הסעתם עד לגבול שוויץ או ספרד
והברחתם דרך הגבול .כ 1,500-מהילדים
הוברחו לשוויץ ו 88-לספרד .לאחרים נמצאו
מקומות מקלט אצל משפחות נוכריות
ובמוסדות לא-יהודיים בדרום צרפת תמורת
תשלום .כל ילד מסתתר זכה פעם בחודש
לביקור של המטפל שלו מטעם המחתרת
היהודית ,ותפקיד המטפל היה בין השאר
לדאוג לרווחת הגוף והנפש של הילד,
ולשמור על זיקתו ליהדות .עשרות צעירים
וצעירות מצוותי ההצלה נתפסו ונרצחו,
ואולם אף לא אחד מהילדים נפגע .שלושה
מכל ארבעה יהודים שישבו בצרפת בקיץ
 1940ניצלו ,והצלת עשרות האלפים הייתה
בחלקה בזכות תנועות הנוער.

באפריל  1944יחידת פרטיזנים של הצבא
היהודי חיסלה בעיר ניס ( )Niceכנופיית
מלשינים משתפי פעולה עם הגסטפו.
המבצעים נגד הגרמנים בצרפת גבו מחיר
אבדות ,ומאות יהודים נפלו בשורות
כבד של ֵ
הצבא היהודי בפעולות נגד הגרמנים .ביוני
 1944פלשו צבאותיהן של בעלות הברית
לנורמנדי שבצרפת ,וחיילי הצבא
ֵ
המערביים
היהודי השתתפו בהתקוממות הכללית
שאירעה באוגוסט  1944בצרפת .לקראת
שחרור צרפת צורפו הלוחמים היהודים
לצבא הצרפתי ,והם השתתפו בשחרור פריז
ובעוד ערים גדולות בצרפת .עם זאת ,גירוש
היהודים ברכבות מצרפת למחנות ההשמדה
במזרח נמשך עד קיץ  .1944רכבת הגירוש
האחרונה יצאה מצרפת רק שלושה ימים
לפני שחרור פריז.

תנועת הנוער ישורון
אחת התנועות ששילבה פעילות חינוכית
עמוקה ,קורסי לימוד ופעולות הצלה הייתה
תנועת הנוער הדתית 'ישורון' .בהיקפה היא
הייתה קטנה מן האחרות ,אך היא בלטה
בייחודה ובתכניותיה המרשימות .תנועת
הנוער 'ישורון' פעלה בצרפת משנות
העשרים של המאה העשרים ,אך התחזקה
דווקא בתקופת השואה .חבריה שמרו על
העקרונות של לימוד תורה ,שמירת הלכה
וצניעות ,ובמקביל היו מעורבים מאוד
בפעילות חברתית וחינוכית ובקירוב רחוקים
למסורת היהודית .עם פרוץ המלחמה
נוסחו עקרונותיה מחדש ,והם כללו גם
קשר לחברים יהודים במקומות המבודדים,
פעילות חינוכית רחבה ,סעד ופעילות
חברתית בעיקר לילדים ולנוער.

בחורף  1944-1943החלו להתארגן בצרפת
יחידות של פרטיזנים יהודים מטעם ארגון
שכונה 'הצבא היהודי' ,שגייסו לוחמים גם
בקרב פעילים מתנועות הנוער והם התאמנו
בנשק ובלוחמת גרילה .מפקדי הארגון התוו
תכנית פעולה לטווח המיָ די ,שתכליתה
העיקרית הייתה מלחמה בנאצים; ותכנית
פעולה ארוכת טווח ,שתכליתה הייתה הכנה
לקראת הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
הארגון הקים רשת משוכללת להברחת
לוחמים לארץ ישראל דרך ספרד .ב1944-
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בודדים ולילדים ,החל מגיל שמונה ,שלא
קיבלו חינוך לזהות יהודית באזור החופשי
של צרפת.

מאות נערים שומרי מסורת בצרפת קיבלו
מכתב ממנהלי תנועת הנוער 'ישורון':

רצוי שתיסע ברכבת עם משתתפים
נוספים במחנה.

תופעה נוספת יוצאת דופן היא המחנה
שהקימה תנועת הנוער 'ישורון' בשנת 1942
בבית ילדים שבחסות אוז"ה באוסאק .מחנה
זה העניק בנוסף ללימודים גם אפשרות
הצלה כפשוטה .לדוגמה ,מרים שטראוס-
פלק ,כיום תושבת ירושלים ,הגיעה לדרום
צרפת מגרמניה לאחר כמה שנים בבלגיה.
היא גרה במרסיי והשתתפה כמה פעמים
בפעילות תנועת ישורון .היא הצטרפה
למחנה ה'בינוניים' באוסאק ואחיה הצטרפו
למחנה ה'קטנים' .היא ואחיה לא חזרו בתום
המחנה לביתם ,אלא נשארו במחנה עוד
כשלושה חודשים ,מסתתרים מפני ציד
היהודים של המשטרה הצרפתית.

רשימת הדברים שיש להביא:
כרטיסי מזון...תנ''ך ,חומש דברים עם רש''י
כל מה שנחוץ להשתתף בשיעורים
ולהתקלח.
( ,27.07.1941ארכיון אוז"ה -כי"ח פריז ,חטיבת ישורון)

לכאורה ,זוהי הזמנה רגילה למחנה קיץ
בן עשרה ימים במונט טינטין שבצרפת
הדרומית .אולם התאריך המצוין בה הופך
את מחנה הנערים לתופעה יוצאת דופן.
אל המחנה הגיעו צעירים מרחבי צרפת
"החופשית" ,והפעילויות במחנה השאירו
חותם חינוכי עמוק בקרב המשתתפים.
ארגון הסעד 'אוז"ה' תרם למימון של מחנה
הקיץ ,ובראש ארגון המחנה עמדו רבנים
ואנשי חינוך ,כמו הרב אברהם דויטש רבה
של לימוז' ,וסמי קליין ,לשעבר תלמיד בית
המדרש לרבנים בפריז וישיבת טלז שבליטא.
במחנה זה התגבשו המטרות העיקריות של
התנועה בזמן המלחמה – חיפוש דרכים
להגיע אל הנוער בצרפת; עיבוד תכנית
לעבודה עם הנוער; תרגום לצרפתית וארגון
קורסים ללימודי יהדות בהתכתבות ליהודים

הדבקות של ראשי 'ישורון' לקיים את
המחנה בכל מחיר היא מרשימה ,וראויה
לציון היא הבאתם גם של נערים שלא היו
חברי 'ישורון' ,אלא בעלי סטטוס של זרים,
כדי להסתירם במחנה.
הפער בין המתרחש סביבם לבין האווירה
במחנה היה הזוי :מסביב למחנה ובדרום
צרפת התרחשו כמה גלים של מבצעים
משטרתיים ,שבהם נאסרו אלפי יהודים
ממחנות ההסגר שהקימו הצרפתים בהוראת
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אנו שמחים להודיעך שמחנה
המדריכים יתקיים מה 7-עד ה17-
באוגוסט  1941בבית מונט טינטין (’a
 ,)la maison de Mont Tintinתחנת
הרכבת שאטו-שרוויקס (Chateau-
 )Chervixליד לימוז' .לכן אנו
מבקשים ממך לשלוח לנו בדואר חוזר
את הסכמתך הסופית ,חתומה על ידי
הוריך ,כדי שנוכל לנקוט באמצעים
הנחוצים ,בעיקר בנושא אספקת
המזון.

לצורך מימוש המטרות הקימה התנועה
בעיצומה של המלחמה את מפעל השיעורים
בהתכתבות ( .)1942-1941אמנם שיעורים
אלו פעלו כמסגרת חינוכית אלטרנטיבית,
מעבר לכך .בתנאי
אך השפעתם הייתה ֵ
המלחמה ,כאשר הגיעו שיעורי יהדות
למקומות מסתור ולכפרים נידחים בצרפת
הדרומית ,כאשר נוצרה תחושת קשר בין
צעירים מבודדים ומאוימים לבין קבוצת
מדריכים ,מורים וחברים – הייתה זו פעולה
שהעניקה תחושה של ידידות ,התעניינות,
אתגר ועידוד .תשעה קורסים כאלו הופצו
בצרפת.
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הגרמנים בדרום צרפת .במחנות הפרידו את
הילדים מהוריהם .המצוד הצרפתי-נאצי
היה בעיצומו ,ובתוך כל זה החליטו מדריכי
מחנה אוסאק כי החל מראש חודש אלול
(כמה ימים לאחר סיומו של המחנה) חייב כל
חבר להתחיל ללמוד שני פרקים של משניות
בשבוע .בכל המצבים המשיך המחנה
להתנהל לפי סדר היום הקבוע ,ואולי דווקא
משום המצב המתוח ,החליטו ראשי המחנה,
כנראה בצדק רב ,כי פעולת ההרגעה הטובה
ביותר היא המשך הפעילות השגרתית.
כאמור ,החלטה נוספת הייתה להאריך את
שהותם של חלק מהילדים כדי למנוע מהם
גירוש עם משפחתם ובכך להצילם.

תנועות הנוער בהונגריה
בהונגריה התרכזו תנועות הנוער בהצלה
של ממש ,מכיוון שאפשרויות ההצלה שם
היו רחבות יותר .פעולותיהן העיקריות היו
זיוף ויזות והצלת יהודים מידי "צלב החץ"
ההונגרי-נאצי (ראו בפרקים  )10-9והם
עסקו בחינוך הילדים ששהו בבתי הילדים
(ראו בפרק 11ב).

למחשבה
 מהי החשיבות של פעולות תרבותוחינוך בזמן של סכנה קיומית?
 פרק זה דן רבות בעזרה של נוערלמשפחות ולנוער .בני הנוער הצליחו
בצוק העיתים לגלות את גבורת הרוח
והנפש ולהוות דמויות משמעותיות
לצעירים מהם.
חשבו על דוגמה אחת מהפרק
שריגשה/הרשימה/נגעה בכם במיוחד.
 נסו לבחור לימוד /תובנה /מחשבהשהנכם לוקחים לחייכם מלימוד פרק
זה?
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פרק 6

תהומות הלב :עזרה ותמיכה במחנות הריכוז
אכן היו שמשאת נפשם היחידה הייתה
לדאוג לעצמם וללחמם .אך טבעי הוא שכך
עשו .אולם ,ככל שידיעותינו מתרחבות,
מתברר שדווקא שם ,בדיוטה התחתונה
ביותר של הנאצים ,הגיעו יהודים לרמות
גבוהות ומרשימות של עזרה הדדית.

מחנות הריכוז שאליהם נשלחו יהודי
אירופה ,היו התופעה הקיצונית ביותר
במדיניות הנאצית .שם חברו הטכנולוגיה
והרוע לתעשיית רצח שלא הייתה כדוגמתה
ובצדן עבודת כפייה בתנאים נוראים
מעולםִ ,
שהביאה למוות איטי של האסירים כאשר
כלה כוחם .הסופר יחיאל דינור קצטניק,
בעדותו במשפט אייכמן ,כינה את מחנה
אושוויץ "פלנטה אחרת" – עולם הרחוק
ממושגיו של בן אנוש:

"אושוויץ הוא חור במצפונה של האנושות,
שהדרך למלא אותו היא להרבות אור
וטוב בעולם"

החיזיון היומיומי של אושוויץ-בירקנאו
לא תאם שום דגם של סדר חיים
אנושי שהיה מוכר וידוע לנפשות
הפועלות .שם התחולל הנגטיב של
הקודים המוסריים והערכיים ,שעליהם
התחנכו .שם השפילו אותם כבני אדם,
ושללו את קיומם היהודי ,ובצירוף
עינויים וסבל רב ביקש המוות לתפוס
אותם .תוך חודשיים-שלושה מוצו
מאגריהם הפיזיולוגיים.

צריף הנערים באושוויץ :דגם
של ערבות הדדית במחנות
הריכוז
בחודשי הקיץ  1944קובצו למקום אחד
כמה אלפי ילדים-נערים יהודים ,רובם מגיל
 13ועד  .16הייתה זו שארית הנוער היהודי
באירופה :ציבור כזה של ילדים-נערים שחיו
יחד לא התקיים בפרק זמן זה בשום קיבוץ
יהודי בארצות הכבושות ,אך למרבה הצער
קבוצה זו נכחה דווקא במחנה ההשמדה
אושוויץ .רוב הנערים הובאו מהונגריה,
ואליהם נוספו נערים מגטו לודז' ,קבוצת
נערים ממחנה המשפחות של טרזיינשטט
באושוויץ ,קבוצת נערים משרידי גטו קובנה,
ואולי עוד קבוצות קטנות של נערים מפולין
ששרדו עד כה .הילדים כינו את המקום
" – "Kinderlagerמחנה הילדים .למרות
גילם הצעיר הם עברו התבגרות מהירה ,שכן
שבוע של חיים באושוויץ הביא להתבגרות
בערך של שנת חיים לפחות.

(לאה לנגלבן ,נשים יהודיות באושוויץ ,עמ' )116

עם הגיעו למחנה נותק האסיר ממשפחתו
ומכל מרכיבי הזהות שלו :שמו ,בגדיו
ומטענו הפרטי .החיים בצל רעב מתמיד,
המגורים בצפיפות לא-אנושית וללא תנאים
סניטריים ,עבודות פרך וצעידה ממושכת
אל אזור העבודה בשלג ובחום ,היעדר
בגדים ותרופות ,ענישות אלימות ביותר,
השפלה ,וחיי אימה ופחד – היו מנת חלקם
של האסירים .בתנאים כאלו ,טבעי שהאדם
דואג אך לעצמו ,לשרוד עוד יום ,עוד שעה,
בתקווה שתיגמר המלחמה והוא ייפגש
עם יקיריו .האם למרות כל אלו נותרו להם
מאגרים נפשיים ,מאגרים של נתינה ודאגה
לזולתם ושל מאבק על ערכיהם?

הנערים לא נשלחו לעבודות כפייה כמו
שחויבו הגברים.
משום מה בודדו אותם הנאצים באושוויץ-
בירקנאו בצריפים משלהם .זו תופעה
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(שרה ליבוביץ ואתי אלבוים ,נערה באושוויץ ,עמוד )7
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החוצה שיירי אוכל וכדומה ,להחיות
נפשות רבות".

פרק 6

חריגה במדיניות שנקטו הנאצים באושוויץ-
בירקנאו; וטרם ניתן לה הסבר .אולם הנערים
ממפקדים ממושכים ,מסלקציות
ִ
סבלו
שעוררו אימה ,מעונשים שונים ומשונים על
כל חריגה מכללֵ י הצריף והמחנה .אך בעיקר
הם סבלו מרעב.

(יוסף קליינמן ,חילצת נפשי ממוות ,עמ' )50

"הצפיפות הייתה גדולה מאוד ,אך גדולה
ממנה הייתה האחדות"

הרעב המתמשך נגס בנערים ולא נתן מנוח,
ומי שלא מצא לעצמו מזון נוסף היה על
גבול איבוד השפיות" .כולם היו רעבים ,היינו
מהבוקר עד הערב מדברים על אוכל ,חולמים
על אוכל ורוצים לאכול" (ברגר ,עדות ביד
ושם) .חלוקת האוכל – "מרק" ,מעט לחם,
מעט מרגרינה וכפית ריבה – יצרה בדרך כלל
מהומה ,כיוון שכולם השתוקקו למרק עם
"תוכן" ,קרי – החלק הסמיך של המרק .נושאי
סיר המרק היו בני מזל משום שזכו "לנקות"
את קרקעית הסיר ,ולעתים השיגו במטבח
מנת אוכל נוספת .גם ניידותם במחנה הייתה
גבוהה יחסית .חיפוש מנת מזון נוספת היה
גם פתרון לתעסוקה שחיפשו הנערים בתנאי
הרעב המחפירים והפחד המתמיד ,ועם חיי
הבטלה שנגזרו עליהם .הם יצאו לשוטט
במחנה חרף האיסור החמור ,ועוררו את רחמי
הזונדרקומנדו ,שכניהם בגזרת הצריפים
הסמוכה .המשימה האולטימטיבית הייתה –
החיים.

(מרדכי רימר ,עדות ,גנזך קידוש השם)

חוקי האחווה
כמה עשרות מן הנערים ששרדו את
השואה ,העלו על הכתב את קורותיהם,
ובזיכרונותיהם נתנו מקום מיוחד לעזרה
ההדדית שהייתה בצריפי הנערים :בתהליך
אטי התהוו קבוצות תמיכה גם בין נערים
שלא הכירו זה את זה בעבר; תחילה
לצורך הגנה מפני נערים אגרסיביים
שאיימו על פת לחמם של החלשים יותר,
ובהמשך לשם דאגה הדדית לחלוקה
שווה של מנות המזון ,גם במקרים שבהם
אחד תרם יותר מהאחרים .אצל הדתיים
התארגנו גם עשיריות לתפילה במניין.
אחד הנערים כתב:
"בצריף גרו כאלף נערים והצפיפות
הייתה גדולה מאוד ,אך גדולה ממנה
הייתה האחדות .כל אחד הושיט עזרה
לזולתו ככל ֶשיכל"

רבים ניסו להשחיל עצמם לקבוצות עבודה
או "לזכות" במספר על הזרוע ,שיכליל אותם
במכסת העובדים ,וכך אולי יזכו לחיים.
העבודה בתוך המחנה ,ובעיקר עבודות
שאפשרו ניידות ,העניקו סיכוי לחיים
ובעיקר לעוד מנת מזון ,אך ההיצע היה קטן.

(מרדכי רימר ,עדות ,גנזך קידוש השם).

נער נוסף סיפר:
"אם מישהו נחשד בעבירה ,ניסו
להחביא אותו ממכות במידת האפשר,
או להזהיר אותו .אם מישהו השיג
בדרך-לא-דרך מנה או מידע משמעותי
מתי והיכן מצוי מרק סמיך ,הוא הודיע
לחבריו"

גם פרוסות הלחם שקיבלו ממחנה הנשים
וממחנה הגברים היו מקור חיים ,וגם בין
עובדי המטבח מצאו תומכים:
"זכורים לטוב יהודים טובים ,בעלי
חסד ,שמעולם לא איבדו את צלמם
היהודי ואת רגש הרחמנות על אחיהם,
ותוך כדי עבודתם במטבח היו פה ושם
מנסים ,עד כמה שהיה ביכולתם ,לזרוק

(אביגדור נוימן ,עדות ,גנזך קידוש השם).
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אך לא הסתפקו בכך והסבירו לשמואל את
עקרונות המוסר שלפיהם פעלו" :הסברנו לו
שהגרמנים רוצים להמית את כולנו ברעב,
וכי אם היה גונב לחם מבני עמו ,פירוש
הדבר שהיה מצטרף לגרמנים .תגובתו
של שמואל הייתה' :אתם מזכירים לי את
הרבנים ממונקאץ' ,אבל אתם צודקים'"
(Radil, Men in Extreme Conditions, p.
 .)10לאחר מכן ,שמואל הצטרף לקבוצתם,
והקפיד על חלוקה שווה של המזון ביניהם.

הדוגמאות לכך רבות ואינן מקריות .מסתבר
שקבוצות הנערים חתרו במודע גם להשגת
מטרות מוסריות ולאחריות הדדית ,שהיו
נטועות עמוק במסורת היהודית שעל
ברכיה גדלו .בתהליך טבעי התפתחה בתוכם
ָ
מערכת כללים חדשה המושתתת על נורמה
מוסרית ,כפי שכתבה שרה ליבוביץ:
"ידעתי שהמעשים שאני עושה
מסוכנים ...אבל אחרי כל מה שעברתי
באושוויץ ,אחרי שהרגו את הוריי ואת
אחיי הקטנים ,המעט שנשאר לי היו
הערכים של חסד ונתינה שספגתי
בבית .העזרה לזולת הזכירה לי שעדיין
נותר בי צלם אנוש"
(שרה ליבוביץ ואתי אלבוים ,נערה באושוויץ ,עמ'
.)127

תומס ראדיל ,כיום פסיכיאטר בפראג,
היה נער באושוויץ ,שנשלח מפראג ושּוכן
בצריפים עם הנערים מהונגריה .בעדותו
סיפר שהנערים קבעו ביניהם מעין 'שלושת
הדּברות' ,שלושה צווים שנקבעו בלא
ִ
שינוסחו ,אך היו מקודשים בעיני הנערים:
א .לא תגנוב משום יהודי (הגניבה ממחסני
הגרמנים הייתה לגיטימית כמובן) .ב .לא
תפגע בשום יהודי .ג .עזור לכל יהודי אם
הדבר אינו מסכן את חייך .שלושת הצווים
הללו נבעו מתוך תובנה והסכמה הדדית כי
מי שגורם להחשת מותו של זולתו ,הרי הוא
מסייע לצורר הגרמני שמגמתו היא לכלות
את היהודים .לפיכך ,כל מה שצמצם את
הסיכוי לחיים ,או שהושג במחיר של לקיחת
חיים – נחשב לפשע .ולכן :גניבת פת לחם
מיהודי אחר ,ניצול אסיר חלש ,לקחת את
כובעו של האחר ובכך לסכן את חייו ,לדרוך
על חבר כאשר בורחים מפני הקאפו – כל אלו
היו מנוגדים לצו המוסרי שנקבע במחנה.

אסיר יהודי בשם זילברמן ,שתפקידו היה
ה"-שייסמייסטר" אחראי על "קבוצת הביוב",
הנחה את בני קבוצתו מתוך נימוק מוסרי
אחר .הוא נהג לומר להם:
גם בגיהינום הזה שבו אנו נמצאים,
אסור לנו לשכוח את אשר למדנו ,וגם
כאן עלינו להמשיך ללמוד ככל שנוכל.
יום אחד ,בקרוב ,יהיה סוף לגיהינום
מאתנו יחיה ,ולכן
הזה ,לא ידוע מי ִ
עלינו לעשות את הטוב ולצאת מכאן
כבני אדם.
) (Tomas Radil, Anus Mundi, p. 304

היו נערים שגילו קרובות משפחה ,בעיקר
אחיות ,במחנה הנשים הסמוך .הם ניסו
לחלוק ִעמן את ִּפתם ,גם כשהייתה זו
הפרוסה האחרונה .האחד גילה במחנה
הסמוך את אחותו ,והם היו מדברים מעבר
לגדר ,והוא היה זורק אליה מעט מזון כדי
שתחזיק מעמד .יהושע גליק שוחח עם

ראדיל סיפר על אירוע שבו ניסה שמואל,
נער יהודי בעל גוף ,לגנוב את פת הלחם שלו
ושל שני חבריו בשעה שנכנסו למקלחת.
שלושת הנערים מנעו זאת בכוח משותף,
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הצייר יהודה בקון ,יליד צ'כוסלובקיה ,נשלח
מטרזיינשטט לאושוויץ ושהה בצריפי
הנערים .הוא סיפר כי הנערים חילקו ביניהם
מּפתם הדלה כדי לוודא שאף לא אחד מהם
ִ
יגווע ברעב .אם מישהו מהם נטל משהו
מחברו ,השאר הפסיקו לדבר ִעמו .וכאשר
למחנה הגיעו נערים רעבים ששהו קודם
לכן בגטו לודז' ושרדו ,כל אחד מהנערים
שבצריף הפריש מן המרק שלו כדי לחזק
אותם.
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על ידי השופט איך עשתה זאת ,היא השיבה:

אחיותיו במשך שבועיים מדי ערב במשך
כמה דקות .הוא ניסה להעביר אליהן ממנתו,
אך הן סירבו וטענו שהוא ,הילד הצעיר
במשפחה ,זקוק יותר למזון .אביגדור נוימן
סיפר כי נהג לזרוק לאחותו פתקים בעזרת
אבן.

היו מקרים אחרי סלקציה ,שנשים היו
נבחרות למוות וידעתי לאיזה בלוק הן
צריכות להיכנס .השתדלתי ,אם כי לא
תמיד הצלחתי ,להוציא אותן מהשורות.
לפעמים הצלחתי להכניס בחורות
לקומנדו שיצא מאושוויץ לעבודה כדי
שיצאו מתחומי אושוויץ" .ורה הוסיפה
משפט המעיד על גודל רוחה" :זאת לא
מצדי ,זאת הייתה חובתי!
הייתה גבורה ִ

(פרק מתוך :אסתר פרבשטין ,בסתר המדרגה ,עמ'
)496-485

פרק 6

"אחותי אומרת ,שמה שהכי נתן לה כוח
– היה שבאחד הפתקים האלו כתבתי
לה' :היום אני בר מצווה' .זה עשה לה
משהו ...אני זוכר שהיא זרקה לי לחם,
והיא טוענת שאני זרקתי לה לחם"

(אברהם מילגרום ,עלה ִאתי בגורלי ,עמ' .)197-196

עזרה לשרידי
משפחה באושוויץ

(אביגדור נוימן ,עדות ,גנזך קידוש השם).

אם ובת

בעלי תפקידים

במקרים נדירים היו אם ובתה יחד במחנה,
אך הן והסובבות אותן השתדלו להסתיר את
העובדה הזו ,משום שהגרמנים היו גודעים
את חייה של אחת מהן .עדויות רבות מתארות
כיצד באושוויץ באה לידי ביטוי האימהּות
האם
מצד אחד ,והמסירות של הבת כלפי ֵ
מצד שני .שרה ביינהורן תיארה תמונה אחת
מחייהן ,רגע של ארוחה דלה באושוויץ:

יהודים מילאו תפקידים שונים מטעם
הגרמנים במחנות הריכוז ,בעל כורחם ,או
כדי להגדיל את הסיכוי להישאר בחיים.
יחסם לאחיהם אסירי המחנה לא היה
אחיד ,ולדאבון הלב חלק מהם נאבק רק על
הישרדותו האישית ,או שהיה מוכן לשלם
עבור הישרדותו גם במחיר של התנהגות
לא-מוסרית כלפי האסירים האחרים .ובכל
זאת נמצאו בעלי תפקידים שהושיטו עזרה
ואף הצילו חיים בדרכים שונות.

כל אחת ניצלה רגע של חוסר תשומת
לב ,כדי להגניב לצלחת הפח של
רעותה כף נוספת של מזון ובכך
להגדיל את מנת זולתה ...במשחק
המחבואים הייתה היד של הבת הזריזה
על העליונהִ .אמה ,ששיערה כי היא
זו שתומכת בבתה הצעירה ,הייתה
למעשה הנתמכת ...הבת הייתה מלווה
אותה במבט שחציו רעב וחציו סיפוק,
עד שנעלמו בפי ִאמה .כשהסתיימה
ה"ארוחה" ,הסתיים גם סיבוב נוסף
במשחק ההישרדות הזה ,שהיו בו שני
צדדים חלשים ושניהם – מנצחים .מה
יהיה בסופו ,כיצד יוכרע ,איש לא יכל
לשער.

אנשי הזונדרקומנדו הבריחו לצריפי המחנה
מזון ,לעיתים כחליפין אך לעיתים גם מתוך
רחמים ,בעיקר על הילדים הצעירים .כן עשו
עובדים במטבח המחנה .עובדות המכבסה
הבריחו פרטי לבוש או בד .רופאים בצעו
לעיתים ניתוחים בניגוד להוראות הנאצים,
ואחיות במרפאה דאגו להישרדות של חולים
והעבירו תרופות ועזרה ראשונה במקרים
שונים.
ניצולות אחדות ספרו על הצלת חייהן על ידי
ורה אלכסנדר ,שהייתה ראש הצריף שלהן.
ורה העידה במשפט אייכמן ,וכאשר נשאלה

(שרה ביינהורן ,עלים שעלו מן האפר ,עמ' )185
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יהודית סיפרה שלאחר שנשלחו מאושוויץ
לאמה
לעבודות כפייה בהמבורג ,לא גילתה ִ
שהאם לא
ֵ
שאיבדה את מנת המרק שלה כדי
תיתן לה את שלה" :נשפך לי המרק והייתי
כל כך רעבה ולא יכולתי לבקש עוד מנה.
אבל לא סיפרתי לאימא ...ובכיתי נורא אבל
לא סיפרתי לה כי לא רציתי שהיא תיתן לי
את המנה שלה ,אז ככה הלכתי לישון" (שם).

צילה ליברמן הגיעה למחנה בהיותה ילדה,
והיא תיארה את הפער בין פחדיה לבין
הצורך שלא להכאיב לאמה:
"אני כל כך פוחדת" ,אמרתי ומיד
הרגשתי ששגיתי .הכאבתי לאמי,
ואין בכוחה לעזור .למה הכאבתי לה?
הנה אני מרגישה בדמעות היורדות
מעיניה על זרועי ,על שערות ראשי.
באותו רגע נדרתי נדר לאחי ,שביקש
ממני" :צלינקה ,בכל משך המלחמה
הארורה אל תתלונני בפני אימא .בכל
מצב שתהיי – עלייך לסבול בשקט ולא
להכאיב לה יותר".

פרק 6

(נעמה שי"ק ,יחסי אימהות ובנות באושוויץ-
בירקנאו ,עמ' )23

אמה של יהודית יגרמן נטעה בה תקווה
בכל תקופת המאסר ,אך בה בעת יהודית
מהאם לראות את סבלה,
ֵ
ניסתה למנוע
בעיקר כשהייתה האם תשושה מאוד:

סבתא ונכדיה בשערי אושוויץ (אלבום אושוויץ)

אחים ואחיות

אני ואמא שלי ורות היינו בדרגש
למעלה וחיכינו .והיינו כמו בגיהנום.
אני חשבתי שכל העולם הפך לגיהנום
ושאלה עכשיו החיים וזה העולם .לא
האמנתי שיש בחוץ עולם נורמלי.
ולמזלי ,אימא שלי תמיד הייתה אישה
אופטימית עם המון אמונה בה' ,והיא
תמיד אמרה" :ה' יעזור לנו ויוציא
אותנו מהגיהנום הזה" ...יום אחד אימא
אמרה לי" ,ללינקה ,בואי תראי ,בצריף
הסמוך עומדת ציפור" .ואני אמרתי:
"איפה ,אימא?" והיא אמרה" :הנה ,ואני
אומרת לך שזה סימן לחיים ,סימן מה'
ואני הבטחתי לך מההתחלה שאנחנו
נצא מכאן ,ה' יעזור לנו! הציפור
הקטנה זה הסימן שלנו לחיים" .אמי
היקרה ,אותה אישה מסכנה ,קטנה
ומורעבת שאמונתה הייתה נושא
להערצתי ,מה נורא היה עבורה הדבר
לראות את ילדיה כה עלובים ומזי רעב.

התופעה של אחים או אחיות שהיו יחד
במחנה הייתה נפוצה יותר .הייתה זו תמיכה
פיזית ונפשית שאין לה שיעור .רות זיידמן
זכתה להיות עם כמה מאחיותיה ,וכך סיפרה
על אחד האירועים:
בין הנערות שלא קיבלו את מנת היום
הייתי גם אני .חשתי עצמי אומללה...
כשנכנסתי לצריף פרצתי בבכי ...מיד
הושיטה לי כל אחד מאחיותיי באופן
ספונטני את הספל שבידה ...אחיותיי,
הרעבות כמוני ,לא היססו לחסוך
מפיהן את מעט המרק שלהן ,ויצקו
אותו לספלי .רק מעטים מסוגלים
למעשה כזה בזמנים כה קשים.
(רות זיידמן ,כוכב בעלטה ,עמ' )130

(שם ,עמ' )25
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פרק 6

קבוצות – תחליף למשפחה

לפלשוב .מאז שקמה הקבוצה ראו חברותיה
את עצמן כאחיות לכל דבר .עם הפינוי של
פלשוב נשלחו לאושוויץ ,ושם התאחדה
שוב החבורה .משם נשלחו לברגן בלזן ,ושם
שוחררו ארבעה חודשים לאחר מכן .מערכת
היחסים שנוצרה בתוך הקבוצה הייתה של
אם ובת ,שבה מספר דמויות מילאו את
תפקיד ה'אם' התומכת ,והאחרות את תפקיד
ה'בנות' הנתמכות .לדוגמה ,רבקה הורוביץ
הייתה הדינמית שבחבורה ודאגה לצרכים
הגשמיים של הבנות .רבקה אנגלרד הובילה
בתחום הרוחניּ" :כּולה הייתה רוחניות" .גם
ברגעים הקשים ביותר באושוויץ שקדה
הצעירה על טיפוח הערכים שעליהם גדלו
הבנות ושברוחן חונכו.

במחנות הריכוז התפתחו קבוצות שקראו
לעצמן "אחיות" או "אחים" ("לאגרס
שווסטרס") ,על אף שלא הייתה ביניהם
קרבת דם .הקבוצות כללו בדרך כלל שניים
עד עשרה חברים או חברות ,שהמשותף
ביניהם היה ערכים וחינוך דומים ,קרבה
של אזור המוצא ,או קרבת משפחה רחוקה.
בלא החלטות רשמיות ,חברי הקבוצה חילקו
ביניהם תפקידים לצורך השמירה וההגנה
ההדדיים ,וביניהם התפתחו רגשות של
מסירות וסולידריות ברמות גבוהות מאוד.
בין הקבוצות היו גם בנות או בנים דתיים,
שחינוכם הושתת על אמונה ,גמילות חסדים
וניסיון לשמור על ערכים כמו תפילה גם
במחנות .כמו במשפחה ,גם קבוצות אלו
אפשרו אחווה ותמיכה בזולת ,ובכך יכלו
הצלם האנושי ,ולחזק
לשמור על הרגש ועל ֶ
את כוח העמידה.

רחל שנצר סיפרה:
לעתים היינו מטיילות באושוויץ אחרי
העבודה .היה זה לא הרחק מן המקום
שבו שרפו את הגוויות ,והעשן היה
מחניק .אבל רבקה הייתה יוצאת עם
מאתנו ומדברת על
אחת או שתיים ִ
העבר ,בדיוק כמו ב'שיחות ההשקפה'
ב'בית יעקב' מלפני המלחמה .למה
דיברה ִאתנו על העבר ,ולא על ההווה
ולא על העתיד? הרי היינו בלית ברירה
בתוך ההווה ,ועתיד לא ראינו .אז דיברנו
על העבר .אבל דיברנו וכך התעודדנו.
(יהודית תידור באומל ,קבוצת ה'צנרשאפט' כדוגמה
להתארגנות נשים ,עמ' )113

מתוך אלבום אושויץ

הסולידריות של הקבוצה באה לידי ביטוי
במאמצים לארגן תוספות למנת המזון
הבסיסית ,ובניסיונות לרכז את החברֹות
במקום עבודה אחד ,במתפרת מדריטש
שבפלשוב .המזון חולק תמיד באופן שווה
בין כל החברות .למרות היותה של הקבוצה
בנויה על חוסנה הפנימי ,הן דאגו גם
ליהודים אחרים שהיו במחנה .למשל ,לילה
אחד הן הבריחו כמות גדולה של ריבה,
וחילקו אותה בין כל האסירות .שתיים מבנות
הקבוצה ,צילה אורליאן וטילה רינדר ,היו

הצנרשאפט – העשירייה
החוקרת פרופ' יהודית באומל שוורץ עקבה
אחר התגבשותה של קבוצה בת עשר
נערות ,רובן תלמידות 'בית יעקב' מקרקוב.
קבוצת 'הצנרשאפט' החלה להתגבש
במחנה פלַ שוב ב .1943-מקצת הבנות
הגיעו למחנה במרץ  ,1943עם חיסול גטו
קרקוב; אחרות הגיעו לאחר מכן ,כשחוסלו
הגטאות בדרום פולין ושרידיהם הועבר
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והשפלה קיצונית ,התמיכה ההדדית
והסולידריות משפרות את איכות החיים
ועשויות לסייע להישרדות .הקבוצה מסייעת
לפתח מערכות של חוסן נפשי ולהגיש עזרה
חומרית – בעיקר מזון ,ניקיון והגנה .גם
כשהתמיכה היא רגשית בלבד ,יש לקשר זה
כוח לבנות חלומות משותפים ,למנוע ייאוש
ולהעניק נחמה .ואכן ,בין אם היו אלה שני
ידידים ,אחים או קבוצה ,הם היוו מקלט
נפשי ותחליף למשפחה ,ובעזרתם ניצלו,
לפחות זמנית ,אסירים רבים.

אחיות במרפאה שבאושוויץ ,וסיפקו תוך
סיכון תרופות לא רק לחבורה אלא לאסירים
ואסירות רבים במחנה ,ועל כך כונו "המלאך
בלבן".

מסתבר גם שהצורך לתת עזרה חזק כמו
הצורך לקבל עזרה ,ושהענקת תמיכה היא
ביטוי של כוח וגם מקור של כוח לנותן,
לא פחות מאשר למקבל .עקב השינויים
התכופים במצבם ,לעתים מי שהיה ביום
אחד התומך ,יכול היה להיות למחרת היום
– הנתמך ,ולהפך .התמיכה בזולת ביטאה
את השימור של הרגש והצלם האנושי ,ובכך
מנעה את הדיכוי של הדימוי העצמי ,וחיזקה
את הזהות ואת כוח העמידה.
ויקטור פרנקל כתב בזיכרונותיו כי העזרה
ההדדית נתנה משמעות לחיים של האסירים,
והייתה מקור של כוח גם לנותן:
אנחנו שחיינו במחנות ריכוז זוכרים
את האנשים ,אשר היו עוברים מצריף
לצריף כדי לעודד את רוחם של אחרים,
כדי לפרוס להם מפרוסת לחמם
האחרונה .אפשר ליטול מן האדם
הכול חוץ מדבר אחד :את האחרונה
שבחירויות אנוש – לבחור את עמדתו
במערכת נסיבות מסוימות ,לבור את
דרכו.

מתוך אלבום אושויץ

המשמעות של העזרה
ההדדית במחנות הריכוז

(ויקטור פרנקל ,האדם מחפש משמעות ,עמ' )86-85

עזרה במחנה הריכוז הייתה לעתים הצלת
חיים במלוא מובן המילה ,כיוון שפרוסת
לחם ,כובע ,או אפילו פיסת בד ,יכלו להציל
חיים באותה מציאות נוראה .אך לכל גילוי
של עזרה הייתה משמעות נוספת .מחקרים
במדעי החברה מצביעים על כך שבתנאים
קיצוניים ,וכמובן בתנאים של אכזריות
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פרק 6

המסירות לחברות הקבוצה דרשה העזה
וסיכון .לא פעם ,בעת סלקציה באושוויץ,
הוצאה אחת מהן מהשורה .מיד משכוה
האחרות חזרה לשורתן .במצעד המוות,
תמכו החברות באחת מהן שנחלשה ,כל אחת
על פי התור ,וכדי לעודד אותה הזכירו לה
את אחיה שבארץ ישראל .במקרים אחרים
נשאה הדאגה לזולת אופי רוחני :כמה
פעמים בשנת  1943הוציאו הבנות מהמחסן
ספרי קודש שהובאו לפלשוב מספריות,
ישיבות ובתי כנסת בגטו קרקוב ,והעבירו
אותם בחשאי לרבנים שבמחנה .מרבית
התכונות שהזכרנו המשיכו לאפיין את בנות
הצנרשאפט גם לאחר המלחמה ,והן המשיכו
למלא תפקידים חינוכיים בקהילות יהודיות
בעולם.
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למחשבה
במהלך הפרק נפגשנו עם דבריו של
ויקטור פרנקל:

פרק 6

"אפשר ליטול מן האדם הכול חוץ
מדבר אחד :את האחרונה שבחירויות
אנוש – לבחור את עמדתו במערכת
נסיבות מסוימות ,לבור את דרכו".
(ויקטור פרנקל ,האדם מחפש
משמעות ,עמ' )86-85
חשבו על דוגמה מתוך הפרק המבטאת
משפט זה.
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פרק 7

אמיצי הלב :מחנות משפחה ביער
ביום בהיר אחד הגיע מכתב לאבא.
כותב אותו טוביה ביילסקי" .חיים
לייב ,קח את אשתך עם הילדים .אם
יש לך קוצ'רה כינוי לרובה תביא .ואם
אין לך ,אל תביא .תיקח את אשתך
ואת הילדים ותצא ,אני אשלח אנשים
להביא אתכם".
למשפחות הייתה בעיה של יציאה
מהגטו .צעירים עוד איכשהו יכלו
להיקלט אפילו בגדודים פרטיזנים
של גויים ,אבל משפחות – בשום
פנים ואופן לא ...וביילסקי עם אחיו
החליטו להקים גדוד פרטיזנים מיוחד
למשפחות יחד עם קבוצה או שתיים
של פלוגה לוחמת.
קרובי המשפחה הסתכלו על זה לא
טוב .אמרו" :מה אתם תעשו ביער? לאן
תלכו? פה יש לכם קורת גג .לא מתים
מרעב ,יהיה טוב ,הכול יסתדר .וביער מי
יודע "...אבא שמע וכרגיל הוא הפעיל
גם את השכל שלו .וכעבור יום-יומיים...
יצאנו קבוצה של עשרים וחמישה איש.
בינינו היה גם ילד קטן מאוד שנשאו
אותו על הידיים.

שטחי היערות בפולין שבהם יכלו פרטיזנים
לפעול היו מצומצמים ביותר ,ורובם היו
בדרום-מזרח פולין .האזורים שבהם היו
יהודים שהצטרפו לפרטיזנים היו בעיקר
בבלרוס ,דרום ליטא ויוגוסלביה ,שם היו
שטחי יערות גדולים .התנגדות הפרטיזנים
לקבלת יהודים לשורותיהם והרתיעה של
צעירים יהודים מנטישת המשפחה ,הביאה
להתארגנות עצמאית של פרטיזנים יהודים.
הדבר בלט במחנה משפחות.

(צילה יופו (דבורצקי) ניצולת מחנה ביילסקי ,עדות
ביו -טיוב)

מחנה משפחה איגד קבוצה של יהודים:
גברים ,נשים וילדים ,בודדים או משפחות,
בגילאים שונים ,שמצאו יחד מקלט ביער.
הדבר היה מצוי בעיקר ביערות מזרח
פולין ,שהיו בחזקת ברית המועצות .על פי
האומדן היו בפולין ארבעה מחנות משפחה
יהודיים שמנו יחד כאלף איש ,ובאוקראינה
היו שלושה מחנות שהכילו כחמש מאות
איש .בבלרוס היו כעשרה מחנות משפחה
עם למעלה מששת אלפים יהודים סך

אחת מדרכי ההתנגדות למשטר הנאצי
הייתה הצטרפות לפרטיזנים ששהו ביערות
כמקום מסתור .בצד התמודדות עם הקושי
לשרוד ביער ,בדאגה למזון ולתנאי קיום –
ובמיוחד בחורף – יצאו הפרטיזנים ִמדי פעם
לפעולות חבלה במטרה לפגוע במאמץ
המלחמה הגרמני.
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עבור היהודים הייתה זו דרך נדירה למדי
להצלה בשל הקשיים הרבים שהיו כרוכים
בה :רבים מבין הפרטיזנים הגויים סירבו
לקבל יהודים לקבוצתם ,ולעתים אף הרגו
את המנסים להצטרף אליהם .מרבית
היהודים היו עירוניים ,החיים ביער היו זרים
להם ,והם היו חסרי כלים להתמודד עם
הקשיים ביער .כמו כן ,האוכלוסייה האזרחית
שהייתה מקור לאספקת המזון לשוהים
ביער ,לא רצתה לסייע ליהודים .פעמים
רבות ,הייתה זו אוכלוסייה אנטישמית שאף
סייעה לגרמנים במצוד אחרי היהודים.
היהודים שביקשו להצטרף לפרטיזנים היו
צריכים להיות צעירים ובריאים כדי להצליח
לשרוד ,והם נאלצו להשאיר את המשפחה
מאחור .הדבר העיק מאוד על הצעירים ,ויש
שנמנעו בשל כך לצאת ליער.
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הנהגת טוביה

הכול .אחד מהם היה מחנה המשפחות של
משפחת ביילסקי ,שהיה המחנה הגדול
והידוע ביניהם.

טוביה ניחן בשילוב של פיקחות וחכמת חיים,
עם יכולת טובה לתקשר עם אנשים .הוא ידע
להיות דיפלומט ,ולטפל באנשים ביד חזקה
מחד ,ובעדינות מאידך .הוא תבע שיישמעו
לו ,וממי שלא רצה לקבל את מרותו ,ביקש
טוביה שיעזוב .אברהם וינר מעיד כי:

פרק 7

הקמת מחנה ביילסקי
מחנה ביילסקי מנה בשיאו  1,230יהודים.
האבדות בקרב אנשי המחנה היה
ֵ
אחוז
נמוך ביותר ביחס למחנות אחרים ,כ5%-
בלבד .משפחת ביילסקי הייתה משפחה
יחידה שהתגוררה בכפר הקטן סטנקביץ.
לאחר פלישת הגרמנים לברית המועצות
נרצחו יהודי נובהרדוק (נובוגרודק) הסמוכה,
בסוף  ,1941וביניהם ההורים לבית ביילסקי,
כלתם – אשתו של הבן זוס ,ונכדתם – בתו
של זוס .ואז החליטו האחים עשהאל ,זוס
ואהרון ביילסקי להקים מחנה ביער .הם
צירפו אליהם יהודים נוספים שרצו להילחם
למען חירותם .לאחר מספר חודשים
הצטרף אליהם אחיהם הגדול טוביה ,והוא
מונָ ה למפקד המחנה בשל ניסיונו הצבאי.
בתחילת  1943היו במחנה כ 30-איש.
בתחילת  1943התגברו התקפות הגרמנים
כלפי האוכלוסייה האזרחית באזור ,ובמחנה
התפתח ויכוח פנימי על דרך פעולה :הרחבת
המחנה לצורך הצלת יהודים נוספים או
שמירה על הגרעין המצומצם ולחימה
בגרמנים .סיפר על כך טוביה:

"לטוביה היה לב יהודי חם במיוחד .היה
מלא על גדותיו כאב לאומי ואהבה
לאומית ליהודים ...באפשרות שניתנה
לו להציל ראה זכות גדולה"
(נחמה טק ,משפחת אנשי היער ,עמ' 52).

הפרטיזנים הסובייטים והיחסים עימם
תכונות ההנהגה נדרשו מאוד לטוביה
במגעיו עם הפרטיזנים הסובייטים שחיו
ביערות .הם ראו במחנה היהודי נטל ותחרות
על אותם מקורות מזון אצל הכפריים
הבלרוסים .הפרטיזנים הרוסים היו חיילים
שנותקו מיחידותיהם בעת המתקפה
הגרמנית במבצע ברברוסה (שפלשה
לברית המועצות ב ,)1941-או שבויי מלחמה
שנמלטו מהשבי הגרמני אל היערות .הם
הפכו לכנופיות שהרגו ושדדו גרמנים כדי
להתקיים .הרוסים הקימו פיקוד מרכזי
שיאגד את קבוצות הפרטיזנים לגוף אחד.
טוביה שידע לדבר בשפתם יצר קשר אישי
עם אחד המפקדים ,והפך אותו מאויב
לידיד .יחד הם שילבו כוחות בפעולות נגד
הגרמנים ,וחילקו ביניהם את הכפרים שמהם
יילקח המזון .בשלהי  1942התמנה גנרל
רוסי חדש למפקד האזור .הוא העריך את
תרומת הביילסקים למאבק המשותף ,והגן
עליהם ממתקפות אנטישמיות של מפקדים
בבריגדה שלו .בסוף  1943הוא תבע מטוביה,
במסגרת ארגון הכוחות ,לפצל את מחנהו:
מחנה ללוחמים ומחנה נפרד למשפחות.
טוביה נענה לכך ,מכיוון שידע מתי לעמוד
על שלו ,ומתי נכון יותר להסכים לדרישות
כדי להבטיח את קיום אנשיו ביער .עם זאת,

היו מהקשישים אשר יעצו שלא
להביא עוד אנשים מהגטאות ,כי 'לא
יהיה אוכל' ,כי 'מחנה גדול עלול יותר
להיתפס' כי 'יהרגו את כולנו' .אזי
השתיקו אותם גם בתוקף המשמעת
וגם בלחץ על מצפונם' :וכי מה מטרתנו
כאן ,להציל רק את עורנו אנו? כל זמן
שאפשר להציל עוד יהודי מציפורני
הנאצים נְ ַחלץ אותו ...הלוואי והיו לנו
עשרת אלפים יהודים ,את המזונות
נשיג'.
(טוביה ביילסקי ,יהודי-יער ,עמ' )63-62
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מטרה בפני עצמה .עם זאת ,גם בשל
הדרישות הסובייטיות ,לוחמי המחנה
השתתפו בלא מעט פעולות נגד הגרמנים.
לפי הדוחות שהגיש טוביה בתום המלחמה,
הם הרסו שתים-עשרה רכבות ופוצצו
שלושים וארבעה קרונות רכבת .הם חיסלו
שישה-עשר כלי רכב גרמניים ,והרגו 260
חיילים וקצינים גרמניים .היחידה הנפרדת
של זוס ביילסקי פגעה ברכבות נוספות,
והרגה עוד  120חיילים וקצינים גרמניים.
ב 1944-טוביה העביר לידי הסובייטים שלל
שנלקח מהגרמנים :אלפי רובלים ומרקים,
 250מטבעות זהב וכסף ו 2-ק"ג של זהב
וכסף.

הוא הצליח להשיג הסכמה שגם למחנה
המשפחות תהיה קבוצה קטנה של לוחמים
שתגן עליהם.

מזון ונשק ודרכי השגתם
הדרך להשגת המזון הייתה בלקיחתו
מהאיכרים הבלרוסים .חלק מהאיכרים
תמכו בפרטיזנים וחלקם לא .האיכרים
עצמם היו במצב קשה :מצד אחד הם ניסו
לדאוג לפרנסתם ,ומצד שני הן הגרמנים והן
הפרטיזנים לקחו מהיבול שגידלו .ברגישותו
המוסרית טוביה הבין שכדי להתקיים אין
ברירה אלא לקחת מזון מהאיכרים ,אך דאג
לפקח שזו תהיה לסירוגין .הוא תיאם עם
הפרטיזנים הרוסים כך שלא ייקחו מאותו
איכר פעמיים ,והורה באופן חד-משמעי
מעבר למוצרי מזון בסיסיים.
שאין לקחת ֵ
על לקיחת רכוש מאיכר ,כמו מעיל ,העניש
בחומרה ואף דאג להשיב את החפץ הנגזל.

מרכיבי המחנה

השגת הנשק אף היא לא הייתה משימה
קלה .לוחמי המחנה יצאו לכפרים והחרימו
נשק שהחביאו האיכרים ,במיוחד ממשתפי
הפעולה עם הגרמנים .כמו כן הם לקחו
נשק מגרמנים או מרוסים שנפגעו במהלך
הלחימה.

ההרכב החברתי של המחנה

מחנה המשפחות של ביילסקי ,מאי 1944

פעילות מבצעית

במחנה התקיים ריבוד חברתי ברור שבו
הייתה עדיפות ללוחמים ולבעלי מקצוע
שתרמו לחיי המחנה .העילית במחנה מנתה
את האחים ביילסקי ,נשותיהם ,קרוביהם

טוביה ראה בפעילות הלוחמה נגד הגרמנים
חלק מהאסטרטגיה של קיום ביער ,ולא
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קבוצת הלוחמים החמושים מנתה כעשרים
עד שלושים אחוזים מאנשי המחנה ואף
כללה מעט נשים .יושבי המחנה הגנו על
עצמם מפני הגרמנים ומאויבים שכנים ביער
באמצעות איסוף מודיעין ולחימה נגדם
בעת הצורך .הם חולקו לקבוצות שקיבלו
אחריות על הפעילות במחנה ,כגון בניית
המחנה מזמלינקות (צריפי עץ מוסווים
בענפים כשחלקם בנוי בתוך הקרקע);
חטיבת עצים; בישול המזון וחלוקתו; ייצור
נקניק ,הפעלת טחנת קמח ומאפייה .במחנה
המשפחות היו סדנאות לתיקון כלי נשק
וייצור קתות חדשות לרובים ,להכשירם
לשימוש הלוחמים .וכן נפחייה ,בורסקיה
(בית מלאכה לעורות) ,מתפרה ,מכבסה ,שען,
נגרייה ,מספרה ,סנדלריה ,חייטים וכובענים,
רפתנים ואורוותנים .במחנה הייתה גם
מרפאה .טוביה דאג גם לכתיבת תולדות
ה"אוטריאד" המחנה בידי אחד מתושבי
המחנה.
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של מבוגרים .למעשה ,גם בית הספר נוסד
לא רק למען הלימודים ,אלא לשם בידול
הילדים מהאווירה שסביב החיילים.

וחבריהם ,וכן עובדי המפקדה .מתחתם היו
הצעירים נושאי הנשק ובעלי מלאכה שתרמו
לקיום המחנה .רוב הציבור ,חסרי מקצוע
ונשק ,כונו בשם הגנאי 'מלבושים' .עם זאת,
טוביה התעקש על הצלתם ,ועל חלוקת
האוכל והמוצרים שווה בשווה בין כולם .רק
ללוחמים היה היתר לקחת דבר אחד לעצמם
מהשלל שהביאו למחנה .דווקא במציאות
הזאת ,יהודי העיירות ,הפשוטים יותר
בהיררכיה החברתית ,היו אלו שמקצועם או
כשרונם המעשי היה נחוץ ביותר ביער .כך
נוצרה אווירה במחנה שנתנה להם עדיפות
על היהודים הלמדנים והאינטלקטואלים.
תמרה רבינוביץ המחישה זאת באמצעות דו
שיח שהתקיים ִעמה במחנה:

שמירת מצוות וחגים
במחנה היה בית כנסת ,רב ובית דין והתקיימו
תפילות במניין .טוביה דאג שבמחנה
יתאפשר לקיים מצוות לכל מי שרצה בכך,
כשרה והשתדלו לקיים את
והייתה שחיטה ֵ
הלכות החגים ומנהגיהם .טוביה העיד כי
"בפסח הייתה המצה מצויה בשביל כל מי
שלא רצה בחמץ ,וגם בשביל מי שרצה חמץ
ומצה" .רעיה קפלינסקי סיפרה שעד היום
היא זוכרת את טעם המצות הללו (מתוך
הסרט "האחים ביילסקי :ירושלים ביערות").

פרק 7

 -האם למדת בבית ספר תיכון?  -כן

המצוד הגדול ומבחן המנהיגות של
טוביה

 האם למדת באוניברסיטה?  -כן מה יֵ צא לך מזה? את יכולה לעשותמזה מרק יותר סמיך?  -לא.

הגרמנים השקיעו מאמצים רבים בלכידת
הפרטיזנים .נודע להם על מחנה ביילסקי,
והם ניסו בכל דרך לאתרו ולחסלו .בקיץ
 1943הגרמנים פתחו במבצע צבאי גדול
לצורך חיסול המחנה .הם הקיפו את אזור
היער ואחר כך חדרו לתוכו .מבצע זה העמיד
את טוביה במבחן מנהיגות יוצא דופן:
היכולת לנייד בתוך היער מחנה שבו מעל
אלף איש וציוד רב ,הצריכה הנהגה ברורה
ויכולת שליטה ֵמרבית על האנשים .טוביה
קרא לאנשים שלא לאבד ראש ,והדגיש
את החובה להישמע להוראותיו .הגרמנים
החלו להיכנס למעבה היער ,והשאלה כיצד
יוכלו אנשי המחנה להינצל מידם – הייתה
נראית ללא תשובה .טוביה הורה לנסות
להגיע אל אזור קרחת במעבה היער .הקושי
הגדול היה להתגבר על הביצות שהקיפו את
קרחת היער .טוביה החליט באומץ ובנחישות
לנייד את כל המחנה דרך הביצות אל קרחת
היער .ההנחה שלו הייתה שהביצות ייראו
כבלתי עבירות לגרמנים ,ולא יעלו בדעתם
שהיהודים ,כולל אנשים מבוגרים ,חולים
וילדים ,עברו את הביצות .וכך כשכולם
אוחזים בחבלים וחגורות שנקשרו זה לזה,

(נחמה טק ,משפחת אנשי היער ,עמ' )150

הילדים במחנה המשפחות ביער
במחנה היו כשלושים ילדים ,חלקם ללא
הורה .ביילסקי נתן הוראות מיוחדות להברחת
ילדים מתוך הגטאות ,במיוחד יתומים.
מטרתו הייתה לדאוג לדור העתיד של העם
היהודי .כדי שהילדים יהיו תחת השגחה,
התקיים במחנה מעין אימוץ בלתי רשמי.
במה משחקים ילדים ביער? באופן טבעי
הילדים שיחקו במשחקי דמיון הלקוחים
מהווי היום-יום של חייהם :כמו חיילים
נוקמים בגרמנים ,או שגרת החיים בגטאות.
טוביה הורה שלמרות המזון המצומצם ,תינתן
לכל ילד מנת חלב יומית .בשעות היום דאגו
שלילדים תהיה מסגרת שבה עסקו בלימוד
תנ"ך ,סיפורים ,טיולים ביער והתעמלות .לא
היה קל לשמור על שפה נקייה והתנהגות
ההולמת את גיל הילדים ,ובעל-כורחם הם
נחשפו במחנה לשפה קלוקלת ולהתנהגויות
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של ביילסקי בהיסטוריה ,בהצלה של
יהודי מציל יהודי ,המקום הוא גדול!

עבר מחנה של כ 1,200-איש את הביצות.
ההליכה הייתה איטית בשל הצורך להתנהל
בתוך מים ,על קרקע לא יציבה ,בלי לאבד
אף אחד .המעבר התנהל בזמן שהגרמנים
דולקים אחריהם ,ונמצאים במרחק של
מאות מטרים מהם בלבד .יכולתו של טוביה
לקבל החלטה כזו ולבצע אותה – הצילה את
חיי כולם .המחנה הוקם מחדש בקרחת היער.

(צילה יופן ,עדות ביו-טיוב)

השחרור
ביולי  1944שחררו הרוסים את בלרוס
ושחררו את האזור מידי הגרמנים .הם קראו
לכל הפרטיזנים ביער לצאת ולהתכנס
בנובהרדוק לטקס וקבלת אות כבוד .טוביה
ארגן את המחנה ליציאה מסודרת ,מלאה
בגאווה יהודית ,בצד חששות על הצפוי
בעתיד .את היציאה תיאר טוביה כך:

מחנה ביילסקי בבריחה מהגרמנים

פרק 7

זזה התהלוכה הגדולה של 1,230
יהודים .הייתה יציאת היער וזה היה
המראה :רוכבים סיירים ,אחריהם
צועדים רגלים מזוינים ,סוסים
מושכים בשיירת עגלות .רוב הקהל
הולך ברגל אחרי העגלות ,שבהן ניתן
מקום רק לחולים ולחלשים ביותר,
ועדר פרות אחרי הקהל .יוצאים ושרים.
שרים הכול :את שיר הפרטיזנים
ואת "התקווה" ,מכל אשר יעלה על
השפתיים .הרוחות גאו .איזה מפנה?
מה יביאו החיים החדשים? היכן
הקרובים? מה יהיה עתה?

האחים ביילסקי

למחשבה
מהם הערכים אשר הובילו את טוביה
ביילסקי בהנהגתו? כיצד באו ערכים
אלו לידי ביטוי?

(טוביה ביילסקי ,יהודי-יער ,עמ' 240)

את פועלו הגדול של טוביה ביילסקי סיכמה
צילה יופן (דבורצקי) ניצולת המחנה:
ביילסקי הייתה לו מין מנהיגות טבעית
משלו ...אז ביילסקי הציל את חיינו
והציל את חייהם של ...אלף מאתיים
אישֶ ,שבנו משפחות כל אחד .תכפיל
ותשליש ותרביע ,ותראה כמה אנשים
יצאו מזה .ובזה אני חושבת שהמקום
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פרק 8

מלב אל לב :סיוע לפליטים
יומין שהתפרסמו בגדולי התורה שלהן ,וכונו
"שבע קהילות" .על שתי קהילות מתוכן גזרו
הנאצים גירוש אכזרי לגבול הצ'כי ,ללא יעד
ידוע או אישור להיקלט באחת המדינות.
היהודים הועלו על דוברה על נהר הדנובה
באישון ליל ,ביום טוב הראשון של חג הפסח
הדוברה נעה על הדנובה ,בגבולות של שלוש
מדינות שעל גדות הדנובה – אוסטריה ,צ'כיה
והונגריה .כשנעצרה הדוברה מול פרשבורג,
הגיעה הידיעה לעיר.

פרק 8

התופעה של גירוש יהודים ממקומות
מגוריהם והיווצרות של פליטים יהודים
– היא תופעה מצויה בקורות עמנו .גירוש
של קיבוצים יהודים ממקום מושבותיהם
התקיים פעמים רבות בימי הביניים ,והגירוש
המפורסם ביותר הוא גירוש ספרד ופורטוגל.
תופעת הגירושים הצטמצמה בעת החדשה
למרות העלייה באנטישמיות ,אך לא פסקה.
עלייתם של הנאצים לשלטון יצרה תוך שנים
ספורות מצבים חסרי תקדים של עקירת
יהודים מבתיהם ,גירושים המוניים והפיכת
רבבות יהודים לפליטים בזמן קצר :משפחות
נותרו ללא קורת גג; ללא יעד שמוכן לקבל
אותם; ברוב המקומות שאליהם גורשו ,היו
קהילות יהודיות מקומיות ,ואחיהם נחלצו
לעזרתם וסיפקו להם אפשרות קיום ,למרות
המאמצים הגדולים שהיו כרוכים בכך,
וכללו עקיפת חוקים ,סיכון וחלוקה במעט
המשאבים שהיו בידיהם .בפרק זה נלמד
על כמה אירועים המייצגים את הסיוע של
יהודים לפליטים היהודים הנרדפים.

אהרון גרינהוט הפעיל את קשריו ,ובמאמצים
רבים השיגו רשות להוריד את הנוסעים
ולאפשר להם שהות של  24שעות בקהילת
פרשבורג .הוא וחבריו הביאו את הפליטים
המבוהלים והרעבים לעיר בעיצומו של החג,
והקהילה נחלצה לעזרתם מיד:
פנינו לאחת הנשים ,גב' רחלה אונרייך.
היא לקחה את הסיר הגדול של המרק,
עטפה את הקניידלך ורצה עם ילדיה
להביא לפליטים .ממסעדות מקומיות
הביאו את האוכל ,ומהבתים רצו כולם
עם סירים חמים אל המקום שם היו
היהודים .קודם כול האכילו אותם .גב'
אונרייך ארגנה ועדת נשים שאספו
בגדים עבורם ,כי היה קר מאוד.

א .פליטים בספינה בנהר הדנובה
ביום טוב ראשון של פסח תרצ"ח ()1938
הגיעו שליחים לביתו של אהרון גרינהוט,
מפעילי הקהילה בפרשבורג (ברטיסלבה)
בירת סלובקיה ,והודיעו כי בדוברה רפסודה
גדולה ששטה על פני נהר הדנובה באזור
פרשבורג נמצאים יהודים פליטים שגורשו
מאוסטריה .גרינהוט מיהר לנסוע למקום
בעיצומו של החג ,ונדהם לגלות שעל
הדוברה הפשוטה שטים ללא קורת גג
כשבעים נפש ,בראשות הרב הקשיש הרב
פרלס .היו אלו יהודים מאוסטריה ,שגורשו
על ידי בני ארצם האוסטרים לאחר סיפוחה
של אוסטריה לגרמניה (האנשלוס) .הם חיו
באזור המזרחי של אוסטריה (בורגנלנד),
שבו התקיימו קהילות יהודיות עתיקות

(אהרון גרינהוט ,עדות ,בידי אסתר פרבשטין)

אולם גם הממשל הסלובקי לא רצה בהם,
והם שוב גורשו לדנובה ,הפעם לספינה יציבה
יותר שרכשו עבורם יהודים מפרשבורג.
הספינה הועמסה במזון" :כולם השתתפו,
כולם עזרו ,רצו והעמיסו דברים ,ובתוך שעה
הייתה הספינה מוכנה ויצאה לדרך" (שם).
כשהגיעו למים הטריטוריאליים של הונגריה
שוב ביקשו הפליטים לרדת ,אך לשווא:
כלבים נשלחו למנוע את ירידתם .לבסוף,
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לפליטים מזון ובגדים .רינגלבלום עצמו
יצא אל הפליטים לזבונשין ,ובעזרת פעילי
הצלה נוספים נמצאו מבנים בבעלות
יהודים שהועברו לרשותם ואפשרו הקמת
מחנה זמני .לאט-לאט ריככו שלטונות פולין
את עמדתם והרשו להם להיכנס לפולין.
כאן נתגלתה הערבות ההדדית של יהודי
פולין :המגורשים קיבלו עזרה לא רק מבני
משפחתם שגרו בפולין ,אלא גם מקהילות
יהודיות שלא הכירו אותם בעבר .חלק
מהפליטים נשארו בפולין ,ואחרים הצליחו
להגר לארצות החופש.

ניתנה לספינה רשות עגינה זמנית על אי
סמוך לדנובה ,בתנאי שלא יעזבו אותה.
יהודי הונגריה ביקרו אותם בכל יום .כך
המשיכו הפליטים לנדוד כשישה שבועות
בדנובה לאורך החופים של צ'כיה ,הונגריה,
אוסטריה ,ושוב לצ'כיה ,בתנאים סניטריים
גרועים ותחת משטר כבד .הנוסעים הגיעו
לסף ייאוש ,אחרי הפלגה ממושכת בחום
הקיץ ,ללא פתרון נראה לעין .העולם ידע על
כך ,אך שתק.
מי שלא שתק היו אחיהם היהודים .גרינהוט,
בעזרתם של הרב מיכאל דב וייסמנדל וגיזי
פליישמן ,פעלו כדי להביא לסיום המסע.
הם שלחו מכתבים למרכזי הצלה בעולם
החופשי במטרה להשיג עבורם אשרות
למדינות חופשיות ,ולמלא את שאיפתם של
רוב הנוסעים לעלות לארץ ישראל .לבסוף
העלו המאמצים פרי ,הסרטיפיקטים הגיעו,
וחלק מהנוסעים הצליחו גם לממש אותם
ולעלות לארץ ישראל בדרך-לא-דרך.

פרק 8

ב .פליטים בשלג :הגירוש האלים הראשון
מגרמניה לפולין
כמה חודשים לאחר גירוש היהודים
מאוסטריה ,גורשו יהודים באלימות
מבתיהם לראשונה מגרמניה .באוקטובר
 1938כ 5,800-יהודים בעלי אזרחות פולנית
שחיו בגרמניה גורשו בפתאומיות ובאכזריות
מבתיהם לאזור שבין גרמניה לפולין .אירוע
זה ,שהיה מהראשונים באלימות הנאצית,
נודע בכינוי "גירוש זבונשין" על שם עיר
הגבול שאליה גורשו .השלטונות הפולנים
אסרו עליהם לעזוב את העיר ,כדי לאלץ את
גרמניה לקבלם חזרה .וכך היהודים נקלעו
למצב שבו אין להם קורת גג ,ורועדים מקור
ומפחד מפני העתיד ,ובלתי רצויים באף לא
אחת מהמדינות שבהן חיו בעבר.

עמנואל רינגלבלום

רבני הקהילות בפולין קראו לפתוח
את דלתות הלב והבתים לפליטים אלו.
אחד מהם היה הרבי מבובוב ,רבי בן ציון
הלברשטאם ( .)1941-1894באגרת מיוחדת,
שכונתה 'איגרת הקודש' ,קרא להגיש סיוע
לפליטים .מאוחר יותר הרבי נהרג על קידוש
השם בלבוב.

הראשונים שנחלצו לעזרת פליטי זבונשין
היו ארגוני סעד בפולין בוורשה ,ובראשם
עמנואל רינגלבלום ,ההיסטוריון שהיה גם
פעיל בתחום הסוציאלי ,ויצחק גיטרמן,
נציג הג'וינט ,הקימו ועד מיוחד שסיפק

פליטים יהודים בזבונשין1939 ,
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בעיירות הליטאיות

איגרת הקודש

הבריחה לליטא שהתרחשה עם פרוץ
המלחמה ובעיקר עם הכרזת ליטא כמדינה
עצמאית (ראו הרחבה בפרק  )2הביאה לכך
שאלפי פליטים ,משפחות ,תנועות נוער ובני
ישיבות ,נמלטו לווילנה ונהיו במעמד של
פליטים .בשלב הראשון הדאגה לקיומם
הייתה על ארגוני הצלה ,כמו 'ועד ההצלה
של הרבנים' ו'הסוכנות היהודית' .אולם
כאשר פוזרו היהודים בעיירות השונות לפי
צו הממשלה הליטאית ,נחלצו יהודי העיירות
לעזרתם .לאחר מכן פוזרו גם בני הישיבות
מליטא בין העיירות ,וקבלת הפנים שזכו לה
הייתה מרשימה .הרב שטיין ,תלמיד ישיבת
טלז ,כתב ביומנו:

ב"ה ג' לסדר "לישועתך קיויתי ד'"
תרצ"ט באבוב יע"א .י"ב בטבת תרצ"ט,
 3בינואר 1939

פרק 8

כי מי האמין כזאת אשר בדור אחרון הנוכחי
שמתפארים ומתגאים עם ההשכלה
שפרשה כנפיה בכל המדינות ,וזיככה את
טבעי בני אדם להתנהג בחמלה ויושר זה
עם זה ,עד כי גם על צער בעלי חיים הגיע
רחמנותם – 1איך בפתע פתאום נהפכו
לאכזר כיענים במדבר...
מדי דברי זכור אזכור עוד את אחינו
המגורשים מארצות מגוריהם ,ועל
צוואריהם נרדפו בשצף קצף בעירום
ובחוסר כול .ותחת היותם במנוחות
שאננות ובתים מלאים כל טוב,
מתגוללים עתה במצור ובמצוק,
ונסתם כל חזון מתי יעלו מבור תחתיות.
אוי לנו שכך עלתה בימינו .יכמרו נא
רחמיכם על האומללים האלו לתמכם
לתמוך בהם בכל מה דאפשר ,עד עת
בוא דברו להוציא ממסגר אסיר .ישלם
ה' גמול טוב לנדיבים בעם ,אשר כבר
הושיטו להם יד עזרה עד הלום ,ותהי
משכורתם שלמה ,ובדרך זו ילכו ולא
ייעפו ,ויתנו ויחזרו ויתנו.

העיר טרישיק מצאה חן בעיניי,
האנשים שם תמימים וישרי לב ,וכולם
מחכים לבואם של בני הישיבה.
(הרב חיים שטיין ,מטלז עד טלז 3-2 ,במאי .)1941

הרב אביגדור אפין תיאר את תלמידי ישיבת
קלצק שבפולין המזרחית ,שגורשו מווילנה
לינובה שבליטא ,וחיפשו קורת גג לראשם.
המשפחות אימצו בחום את הבחורים .כאשר
נאלצו לעזוב גם את המקום הזה ,התרחשה
פרידה מרגשת ומיוחדת של בני העיירה מן
הבחורים הפליטים:

ועוד אני מדבר בתפילה וחותם בברכה,
הדורש שלומכם וטובתכם כל הימים,
					
הקטן בן ציון הלברשטאם

העיר כולה יצאה ללוות אותנו לקראת
עלותנו על המשאיות .נותני האכסניה
טובי הלב שלי ,היו גם הם במקום
וליוו אותי בדמעות בעיניהם .בלילה
שלפני הנסיעה הייתה בעלת הבית
ערה כל הלילה ,אפתה והכינה עבורי
מזון וצידה לדרך .גם לסאלוק המשיכו
לשלוח לי חבילות .כשעמדה המשאית
לנסוע ,פשט בעל הבית שלי את
פרוותו והושיט לי אותה כדי שיהיה לי
במה להתכסות בדרך .סירבתי בתוקף

(איגרת הקודש של הרבי מבאבוב .הפרדס תרצ"ט,
שנה י"ב חוברת י"ב עמ' )2-3

ג .פליטי פולין בליטא – בני הישיבות
 1הרב התכוון להדגיש את הצביעות של הגרמנים :הם
אסרו את השחיטה היהודית ,בטענה שהיא גורמת לצער
בעלי חיים ,אבל אין הם חסים על בני האדם היהודים.
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לקבל זאת ,אבל הוא ממש בכה בפניי
כאלו היו בעלי הבתים
שאקח זאתֵ ...
היקרים והלבביים של ינובה.
(הרב אביגדור אפין ,אספר בגבורות ,עמ' .)42

ד .פליטים בשנחאי ממזרח וממערב
בקיץ  1941הגיעו למזרח הרחוק פליטים רבים
שיצאו מליטא דרך ברית המועצות – רובם בני
ישיבות וחברי תנועת נוער (ראו הרחבה בפרק .)5
הם פגשו בשנחאי יהודים מאוסטריה ומגרמניה,
שנמלטו החל מקיץ  .1938ראשית ההגירה
מאוסטריה הייתה תוצאה של מדיניות ההגירה
הכפויה של אדולף אייכמן ,ואילו הבריחה
מגרמניה הייתה תוצאה של ליל הבדולח,
מנובמבר  1938עד קיץ  .1939שערי העולם
היו סגורים בפניהם ,ולכן נענו לאפשרות להגר
לשנחאי ,למרות היותה עבורם "סוף העולם".

תלמידי ישיבת מיר בשנחאי ,סין

שנחאי הייתה עיר בינלאומית בסין מהעידן
הקולוניאלי הבריטי .היא נכבשה בידי היפנים
ב ,1937-והוקמה בה ממשלת בובות סינית .לא
הופעלה בה ביקורת דרכונים ולא נדרש דרכון
אליה ,אלא רק כרטיסי נסיעה .באותה העת
המדיניות של היפנים כלפי היהודים הייתה
נוחה משיקולים פוליטיים שלהם .אולם המעבר
לשנחאי נעשה מסובך ביותר לאחר פרוץ
המלחמה וחיבור איטליה לברית עם גרמניה
('מדינות הציר') :הנתיבים הימיים נסגרו ונותרה
רק הדרך היבשתית – דרך ברית המועצות –
דרכה הגיעו הפליטים מליטא .קבוצת הפליטים
היהודים מפולין ומליטא שמנתה כ1,500-
יהודים הייתה האחרונה שהגיעה לשנחאי
באוגוסט  .1941קבוצה זו כללה את הרבנים
והתלמידים מישיבת מיר ובני ישיבות נוספות,
שהגיעו מליטא דרך ברית המועצות ליפן ,ומשם
נשלחו לשנחאי .לאחר שיפן תקפה את ארצות
הברית ב 7-בדצמבר  ,1941סגרו השלטונות
היפנים את הכניסה של פליטים מאירופה
לשנחאי (ראו הרחבה בפרק .)3

עם הגיעם של הפליטים מליטא ומפולין,
יהודי בגדד נחלצו מיד לעזרת אחיהם
הבלתי מוכרים מאירופה .והקימו את
'הוועדה לסיוע לפליטים יהודים אירופים
בשנחאי' .הם סייעו לפליטים במציאת מקום
מגורים ,פרנסה והסתגלות לתנאי החיים
החדשים .בין יהודי בגדד בלטו בעזרתם
לפליטים משפחות ששון ,כדורי ועזרא.
הם פעלו במימון עצמי שלהם ובתמיכת
ארגון הג'וינט מארצות הברית .בעדויותיהם
הדגישו הניצולים משנחאי את העזרה
והסיוע הראשוני שקיבלו מהיהודים אלו:
מאות ארוחות כשרות חולקו חינם במטבחים
ציבוריים שהוקמו ,הוגשה להם עזרה
רפואית ,והם התגוררו במגורים ב"היים" בית.
גם קהילת יוצאי רוסיה באה לעזרתם.
בראשה עמד הרב מאיר אשכנזי ,לשעבר
רבה של וולדיווסטוק שברוסיה .ביתו היה
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כאשר הגיעו לשנחאי קבוצות הפליטים
מגרמניה ומאוסטריה ,הם מצאו בה שתי
קהילות יהודיות ותיקות יותר :קהילה ותיקה
ומבוססת של יהודים יוצאי בגדד שמנתה
כ 800-600-נפש ,וקהילה נוספת של יהודים
יוצאי רוסיה ,שמנתה כ 4,000-3,000-נפש,
שהתיישבו יחד באזור הצרפתי של העיר.
היהודים מעירק הגיעו לשנחאי באמצע
המאה התשע-עשרה בעיקר לצורכי מסחר.
היהודים מרוסיה הגיעו לשנחאי לקראת סוף
המאה התשע-עשרה ,בבורחם מהפוגרומים
ומשינויי השלטון .הם זכו לפרסום רב בשני
תחומים :רפואה ומוזיקה.
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ארגוני הסעד השונים נחלצו לעזרתם (ראו
הרחבה בפרק  ,)4ולמרות זאת רבים מהם היו
הראשונים למות מרעב ומקור.

לבית לפליטים וגם את משכורתו חילק
בין הפליטים .הודות למאמציו הועמד
לרשות בני הישיבות בית הכנסת המפואר
"בית אהרון" ,שנבנה על ידי אחד האנשים
האמידים מבגדד ועמד שומם.

הרב יהושע משה אהרונסון כתב על
הירתמות אישים מכל החוגים לעזרה
לפליטים בוורשה:

פרק 8

הפליטים היהודים בשנחאי נותקו מקרוביהם
באירופה והיו בחרדה לעתידם .הנתק היה
כמעט מוחלט לאחר המתקפה היפנית על
פרל הרבור בדצמבר  .1941מאז אף נאסרה
העברת תמיכה כספית מארגוני הסיוע
בארצות הברית ליהודים בשנחאי .כאשר
נודע לנאצים על היהודים הרבים הנמצאים
בשנחאי ,הם ביקשו מיפן להעבירם אליהם.
למרות היותה חלק ממדינות הציר ,יפן לא
הסגירה לגרמניה את היהודים שבתחומה
ולא גירשה אותם למחנות באירופה ,והם
נשארו שם עד תום המלחמה.

כדי להקל על המצוקה המחרידה
של רבבות יהודים אומללים וחסרי
אונים שהיגרו לוורשה מהפרובינציה,
נזקקה פעילות בהיקף רחב ,שבה נטלו
חלק הרבה רבנים ,רופאים ,עיתונאים,
נואמים וחלק גדול מהעילית של ורשה.
היות שעדיין נמצאו בוורשה יהודים
עשירים ,התמקד תפקידנו באיסוף
אספות
נדבות מבית לבית ,עריכת ֵ
שמטרתן לעורר רחמי לבבות יהודיים
על אחים הנתונים בצרה ,ולבקש את
האמידים שיסייעו ביד רחבה .איסוף
נדבות לא היה משימה קלה בתקופת
אימים זוועתית של הרג ורצח יום-
יומי ,שהקהו את חושיהם של היהודים
באדישות מקפיאה .היו נדיבים
שמצבם היה קשה והם היו נתונים
בסכנה גדולה יותר מן המקבלים ,על
כן בעת הצורך לּוותה העזרה בעידוד
וניחום רוחם של הנותנים ...בדרשה
שנשאתי במשך כשעה ומחצה
ביקשתי והתריתי" :לא תעמוד על דם
רעך!" כמו כן אמרתי שעלינו להסתכל
על היהודים מן הפרובינציה ,אך אתמול
היו הם סוחרים ,בעלי בתים ,גבירים,
ובין יום הפכו לחסרי כול ...הלבבות
היהודיים נפתחו ובעקבותיהם גם
הכיסים ,ובכך הוכיחו כי על אף הכול,
נשארו הם בני אברהם יצחק ויעקב.
הרב אנגלרד ,הרבי מראדזין ,היה שותף
עמי בעבודתי .היינו עוברים מבית
לבית ועורכים אספות ,ראינו ברכה
במעשה ידינו.

בתחילת שנת  1943הורה השלטון הצבאי
היפני לרכז את כל הפליטים היהודים בתוך
שטח מוגדר שהיהודים כינו אותו "גטו".
הגטו לא נסגר באופן הרמטי ,אך התנאים
בו השפיעו לרעה על הפרנסה ועל המגורים.
לפני תום המלחמה ביולי  ,1945כאשר בעלות
הברית הפציצו את יפן ,נפלו פצצות אחדות
בטעות בתחומי הגטו ,הרגו ופצעו עשרות
יהודים .לאחר המלחמה התחדש הקשר של
הפליטים עם העולם ,ורוב הפליטים יצאו
מיפן לארצות הברית ,לאוסטרליה ,לדרום
אפריקה ולארץ ישראל.

ה .גלות בתוך גלות :פליטים בגטאות
פולין וליטא
המקרה הבולט ביותר של פליטים שהציפו
את הקהילות הוותיקות ,התרחש בפולין
ובליטא עקב גירושם של יהודים מבתיהם
בעיירות ובקהילות קטנות לגטאות הגדולים.
במרוצת הזמן גורשו גם קבוצות יהודים
מגרמניה לגטאות פולין וליטא .מצבם של
הפליטים מגרמניה היה קשה ביותר ,ועקב
התנאים הנוראים בגטו התקשו היהודים
המקומיים להתמודד עם קליטתם ואירוחם.

(הרב יהושע משה אהרונסון ,עלי מרורות ,עמ' )61-60
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גם קבוצות של פליטים יהודים מגרמניה
שברחו לצרפת ולהולנד נתקלו בקשיים
ובאדישות מסויימת .היהודים המקומיים
שסבלו מאנטישמיות ,חששו מפני שהותם
הבלתי חוקית של הפליטים ,ולדאבון הלב
היו גם תופעות של ניכור .כך לדוגמה,
כאשר נבנה בהולנד מחנה ווסטרבורק ,שבו
נעצרו היהודים חסרי האזרחות מגרמניה,
לא נשמעה תגובת מחאה מפי יהודי הולנד.
הם קיבלו את העובדה שזהו היחס שנקבע
לאזרחים בלתי חוקיים ,ולא פירשו את
התופעה כאנטישמיות .עם זאת ,הם דאגו
למזונם ושמרו על קשר ִעמם .בכל המקרים
שצוינו קמו ארגוני סעד שהתעלו מעל
המציאות הקשה והושיטו יד תומכת.

שטח ורוד -הונגריה בין מלחמות עולם
שטח ורוד כהה -הונגריה המורחבת ,שטחים שסופחו להונגריה

יהודים לעזרת יהודים בהברחת הגבול
להונגריה

ו .הונגריה – ארץ מקלט לפליטים יהודים
עד אביב  1944הייתה הונגריה המדינה
היחידה בתחום ההשפעה הגרמנית ,שבה
ניהל קיבוץ יהודי גדול חיי שלווה יחסיים,
למרות החקיקה האנטי-יהודית וההגבלות
הכלכליות כלפיהם .מלבד הגירוש החד-
פעמי של היהודים חסרי הנתינות לקמניץ-
פודולסקי בקיץ  1941ורציחתם שם על ידי
הנאצים ,היהודים בהונגריה לא היו בסכנת
חיים .בתור שכזו ,שימשה הונגריה מקלט
לאלפי פליטים יהודים שנמלטו אליה
מארצות סמוכות – בתחילה מאימת הכיבוש
הגרמני ,ומאוחר יותר מאימת הפתרון הסופי.
הבריחה להונגריה הייתה תוך סכנה כפולה:
האחת ,הברחת הגבולות הסגורים והמוגנים
על ידי משטרות הגבולות הסלובקים
וההונגרים ,והשנייה ,השהייה בהונגריה ,שם
ארבה להם משטרת הזרים שהחזירה את
רוב הנתפסים חזרה מעבר לגבול או כלאה
אותם במחנות מיוחדים בהונגריה.

מעברי הגבול הצריכו עזרה של יהודים
משני ִצדי הגבול .ואכן ,עם תחילת גירוש
יהודי סלובקיה ,החלה ועדת ההצלה יחד עם
חברי התנועה הציונית החלוצית -בבודפשט
בארגון הברחת גבולות בקנה מידה גדול
להונגריה ,מפעל ההברחה כונה בשם
הצופן 'טיול' .בשני ִצדי הגבול פעלו חברים
מתנועות הנוער .המעבר בגבול התבצע
בעזרת מבריחים מקצועיים ,תושבי ספר
ואיכרים מקומיים שהיו להם שדות משני
עברי הגבול .אליעזר כהן תיאר את בריחתו
מסלובקיה להונגריה ,במסגרת התנועה
הציונית:
הייתי בהכשרה כשיומיים-שלושה
לפני תחילת הגירושים הגיע אלינו
חבר הנהגת התנועה מסלובקיה ...ואמר
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זרם הפליטים הגדול להונגריה משכנותיה
סלובקיה ופולין החל עם השילוחים
למחנות המוות של היהודים בקהילות אלו.
ראשית השילוחים מסלובקיה היו באביב
 ,1942ואלפים החלו לחצות את הגבול עד
שהשילוחים פסקו בקיץ של אותה שנה.
מפולין ברחו יהודים בשנים ,1943-1942
ביניהם שרידי גטאות פולין .הברחות הגבול
היו קשות ומסוכנות ,הן מצד תנאי הדרך
והן מצד משטרות הגבול ,שברוב המקרים
החזירו את הפליטים לארצות המוצא.
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 1943הגיעו אליו שרידי גטאות אחרים,
ונטמעו בין חמשת אלפים היהודים שעבדו
בעבודת כפייה למען הגרמנים .ככל שנמשך
'מבצע ריינהרד' לחיסול יהודי פולין ,הבינו
רבים מהם שעליהם לחפש כל דרך להימלט
מפולין.

שקיבלו ידיעות שיתחילו גירושים
מסלובקיה ...עוד באותו ערב החלטנו
שכולנו נעבור להונגריה ...הלכנו לחפש
מבריחים שיעבירו אותנו בלילה דרך
הנהר וואג ואמנם מצאנו כאלה...
הצלחנו להעביר את כל שלושים
החברים להונגריה בקבוצות קטנות...
עברנו בסירה לצד ההונגרי ובצד השני
חיכו לנו שני איכרים .חיכינו בביתם עד
לפנות בוקר ,ואז הובילה אותנו אישה
אחת לכפר הסמוך .לתחנת הרכבת
כבר הלכנו בעצמנו ושם חיכתה לנו
חברה מהתנועה ההונגרית .היא נתנה
לנו כסף וכרטיסי רכבת לבודפשט.

האפשרות היחידה לברוח מפולין הייתה
לחצות את הגבול לסלובקיה הסמוכה.
בסיוע יהודים התארגנו קבוצות של יהודים
במטרה להגביר את ההברחה לסלובקיה.
עלויות ההברחה היו גבוהות ,ורק מעטים
יכלו לעמוד בהן .שליחיה של קבוצת
העבודה המתינו להם בגבול ודאגו להגנתם
עד שיחצו שוב את הגבול ,והפעם להונגריה.

פרק 8

החברה הייתה אורה וצלר ,חברת תנועת
הנוער "מכבי הצעיר" ,שמשפחתה
התגוררה באחד מכפרי הגבול ,ולאחר
שעברה לחיות בבודפשט ,נתבקשה
לשוב לכפר מולדתה יחד עם חברה
לסייע לפליטים החוצים את הגבול.

בזמן הקצר שבו שהו בסלובקיה ,נקלטו
הבורחים בקהילות היהודיות הסלובקיות
הקרובות לגבול הפולני .יהודי המקום סיפקו
את כל מחסורם עד תחילתו של השלב
הבא במסע הבריחה הארוך .הרב אלתר
ויינברגר מטורקא סיפר כיצד נחלץ הרב
מאיר גרינבורג מעיירת הגבול מיקולאש
שבסלובקיה לסייע לבורחים מפולין .הוא
העמיד גוי סלובקי שיביא את הפליטים
מהגבול לביתוִ ,שיחד שוטרים סלובקים
בעיירתו כדי שיעלימו עין מהפליטים ששהו
שם זמנית ,ונתן להם מחסה חם:

(אשר כהן ,המחתרת החלוצית בהונגריה ,עמ' )40

הברחת הגבול מפולין לסלובקיה ומשם
להונגריה הייתה מסובכת ביותר ,והיא נעשתה
בעזרת יהודים משלוש מדינות :יהודים בעלי
יוזמה מפולין שיצרו קשר מעבר לגבול,
הדריכו ומימנו את היציאה ,אנשי 'קבוצת
העבודה' מסלובקיה שקלטו אותם בגבול
הסלובקיּ ,וועדות העזרה וההצלה בהונגריה.
שיתוף הפעולה בין הקבוצות הללו שפעלו
בזמן שבו כל יחיד דואג למשפחתו ,מרשים
מאוד והגשים הלכה למעשה את הרעיון
ש"כל ישראל ערבים זה לזה".

וכל הפליטים ...מצאו מקום מקלט
בביתו ,וגם זוגתו ,הרבנית הצדיקה
שתחיה ,עמדה לעזרתו והייתה
מקבלת את פני כל אדם בסבר פנים
יפות ובאש"ל אכילה ,שתייה ולינה,
והייתה סכנת נפשות ממש ליתן מקום
לאנשים יהודים זרים ,ובאופן פלא הם
ארגנו ֶּפתח הצלה ליהודי סלאוואקיי
סלובקיה ופולין.

דוגמה בולטת לגילוי הסולידריות היהודית
בהירתמות לסיוע במפעל ההצלה והדאגה
לפליטים התגלמה במבצע הצלה יוצא
דופן מגטו בוכניה שבגליציה המערבית
בפולין באמצע  .1943גטו בוכניה שכן לא
רחוק מקרקוב ,היה אחד הגטאות האחרונים
ששרדו ,לאחר שרוב היהודים שחיו בו נשלחו
למחנה המוות בלז'ץ בשנת  .1942בשנת

(הרב אלתר ויינברגר ,בית יצחק ,עמ' צ–צא)

על מבצע מיוחד זה כתב חוקר יהודי הונגריה
ד"ר רוברט רוזט:
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טייכטל 2,שהגיע להונגריה במעמד של
פליט מסלובקיה:

"הטיול" מפולין ,מבצע שנעשה בידי
יהודים בני שתי קהילות הנתונות
במצור במטרה לסייע ליהודים מקהילה
שלישית ,הוא תופעה שאין לה אח וַ ֵר ַע
בתולדות השואה .הסיכונים שבהם
הסתכנו המצילים היו גדולים ,והם היו
מודעים לכך שהצלחת הפעולה לא
תביא להם עצמם כל תועלת ישירה.
ואולם ,מתוך רגשי סולידריות ,אהדה
ואף אמפתיה ליהודים שעדיין שרדו
בפולין ,הסתכנו הפעילים בסלובקיה
ובהונגריה כדי להציל כל מי שיכלו
להצילו ...ה"טיול" מפולין הוא דוגמה
חשובה לגילוי הומניות בעת מצוקה,
מלמד שאם הייתה אף הזדמנות
קלה שבקלות לסייע לאותם הנתונים
במצוקה חמורה אף יותר מזו שבה היו
נתונים הם עצמם ,היו בימי השואה
יהודים המוכנים לעשות מאמצים
גדולים מאוד כדי להביא את אחיהם
לחוף מבטחים.
(רוברט רוזט ,מפולין להונגריה ,עמ' )144-131

ההגנה על הפליטים בבודפשט
מספר הפליטים היהודים בבודפשט
בתקופה זו הגיע לכ .15,000-אך מצבם
של הפליטים שהצליחו להגיע להונגריה,
ובעיקר לבודפשט ,היה עגום ביותר.
שלטונות הונגריה נהגו כלפיהם בנוקשות
ובאכזריות .עונש חמור הוטל על תושבים
יהודים שניסו להחביא פליטים בביתם,
ובמקרים רבים יהודים הונגרים נעצרו בשל
עזרתם לפליטים .המחלקה לביקורת זרים
ערכה מפעם לפעם מצוד על הפליטים
בבודפשט ובערים שבקרבת הגבול ,ופליטים
שנתפסו נמסרו לשלטונות הרייך על ידי
מפקדי המשטרה והז'נדרמים ההונגרים.
הרב משה שטרן מדברצין מתאר את הקושי
במעמד הפליט דרך דמותו של הרב יששכר

(משה שטרן ,הרב י' ש' טייכטל ,אמונה צרופה בכור
השואה א ,עמ' )210

הפליטים נתמכו כספית בידי ועדות ההצלה
בבודפשט (הציונית והחרדית) .החשש
העיקרי היה מפני משטרת הזרים שטיפלה
באכזריות בכל שוהה לא חוקי ,ולכן הפליטים
היו זקוקים לאישורים מתאימים ,חוקיים
או מזויפים .אנשי 'ועדת העזרה וההצלה
הציונית' סייעו בהשגת אישורים לפליטים
ואף איתרו עבורם מקומות מקלט .אחד
 2הרב יששכר שלמה טייכטל מפישטיאן שבסלובקיה,
מחבר הספר "אם הבנים שמחה" (בודפשט תש"ד).
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פרק 8

בחורף תש"ג באחד הימים בהיותי
בבית המדרש מעוטף בטלית ועטור
בתפילין ,בא אליי איש אחד וברטט
ובפחד גדול ולבן כשלג מיראה ,הגיד לי
בחשאי באוזני :הדיין מפישטיאן בעל
ה'משנה שכיר' הרב טייכטל ,מתפלל
שם באחת הזוויות בבית המדרש .רצתי
להקביל פניו ולא מצאתיו ,שאלתי את
פי המבשר היכן הוא מתפלל ,והשיבני
שעדיין מתפלל באותה זווית ,אלא
שהוא מחופש כאיכר הונגרי מחמת
פחד היותו פליט מסלובקיה .הבטתי
אל פניו והכרתיו ,חיבקתיו ונישקתיו
כשדמעות זלגו מעיניי ,ולא יכולתי
להוציא הגה מפי ,וגם הוא הכירני ופרץ
בבכי ואמר לי' :אוי לי שכך ראיתני'.
ביקשתיו לבקרני – כי ידעתי שלבקרו
אי אפשר – ובתימהון השיבני' ,הלא
מתחייב אני בנפשי אם אלך לביתו של
יהודי והמשטרה תמצא אותי אצלו',
והוסיף לבאר את מצבו המר והנמהר,
שלעולם מצד ההלכה פיקוח נפש לא
היה רשאי להיכנס לבית המדרש ,אלא
היה צריך להתפלל בביתו ,אבל זה אי
אפשר לו ,על כן ְמ ַס ֵּכן הוא את עצמו
בבואו לבית המדרש ,אבל ללכת לבית
יהודי ולסכנו – חלילה וחלילה.
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ללכת אל המטרונית ,לבקש לפניה
רחמים על ַעם ישראל .לקחתי איש
ִעמי והלכתי לדבר על ישראל ,ודיברתי
אולי קצת קשות ...הדברים עשו עליה
רושם כביר ,הסתכלה עליי ,חשבה כמה
דקות ,ולבסוף ענתה לי ,תבוא אליי
בעוד שבוע ...ושוב הופעתי לפניה,
ויספרו שבאו
ואמרה ,יבואו האנשים ַ
מפולין כגויים ,ויקבלו אותה ההכרה
כשאר הפולנים ...ומעתה חיו כבני אדם
ולא כאנשים רדופי רוח ...תיכף הודעתי
לרבי מיכאל דב וייסמנדל זי"ע ,והוא
החל בהעברת האנשים בגבול בין פולין
לסלובקיה ,ומסלובקיה להונגריה,
וכשבאו לתוך גבול הונגריה ,קיבלו את
הניירות הדרושים להם ,ונעשו לאנשים
חופשיים .לצערנו לא נשארו יהודים
בכל פולין רק בגטו של בוכניה ,ומשם
הבאנו אנשים כל כמה שאפשר.

המפעלים החשובים שעם הזמן התפתח
למפעל רב ממדים היה זיוף תעודות :צוות
שלם של חברי הנוער החלוצי מסלובקיה
עבדו לילות כימים ,ובכלים משוכללים
הכינו כמויות של תעודות מזויפות למיניהן.
אך גם התעודות המזויפות לא תמיד הועילו,
ופליטים שלא ידעו את השפה ההונגרית
חששו שמא סודם הכמוס יתגלה ,ולכן נזהרו
מלפתוח את פיהם בפרהסיה.

פרק 8

אחת מפעולות ההצלה הבולטות התקיימה
על ידי הרב ברוך רבינוביץ ,הרב הצעיר
ממונקץ' ,שהיה בעצמו במעמד של פליט
בבודפשט בשנים  .1943-1942את מפעל
ההצלה שלו החל באופן פרטי ,כפי שתיאר:
כל אלה הפליטים באו בבוקר אליי
לבקש ִמ ְכסתם ביום ,רשמתי לפניי את
כל מה שצריך לאותו יום .כשחזרתי
מהתפילה טלפנתי לאנשי בודפשט,
בכל פעם לאנשים אחרים ,לפי
הצורך באותו יום ,והם נתנו את חלקם
בתצרוכת היומית ,ושלחו אליי הביתה,
ובערב נתתי לכל אחד מה שביקש .ה'
יזכור אותם לטובה.

(שם)

היחס של יהודי הונגריה כלפי הפליטים
שחיו בקרבם נע בין שני קטבים מנוגדים:
מחד ,היו יהודים שסיכנו את חייהם כדי לתת
מחסה לפליטים ,ומאידך ,היו יהודים שראו
בפליטים גורם המסכן את חייהם וקיומם,
והגיבו בהתאם :בשוויון נפש ,בדחייה,
בגירוש מן המקום ובמקרים קיצוניים גם
בהלשנה .הנער רומי כהן מסלובקיה ,שנע
כשנתיים בהונגריה במעמד של פליט ,תיאר
זאת בספרו "ברית אברהם הכהן":

(הרב ברוך רבינוביץ' ,בינת נבונים ,מבוא)

מציאות זו הניעה אותו לחפש פתרון כללי
ויציב לבעיית הפליטים מפולין .הוא היה ער
לכך שיחסה של ממשלת הונגריה לפליטים
פולנים היה שונה מיחסה ליהודים מפולין:
הפולנים הנוכרים שברחו להונגריה קיבלו
תעודות חוקיות לשהותם ,לפי הסכם
שנחתם עם הממשלה ההונגרית בחסות ועד
פולני-הונגרי ,והרב נחלץ להשיג גם ליהודים
אפשרות שהות חוקית ,שנתנה להם הגנה
יחסית ,אם כי לא מלאה .בזיכרונותיו כתב
הרב רבינוביץ כיצד שכנע להנפיק תעודות
שהייה גם עבור היהודים הפולנים:

נתמלא לִ בם נאמנות לשלטון ,וייראו מאוד
להפר את חוקי המדינה .היו מהם שנמנעו
מלסייע בידי פליטי חרב ,ששהו שם לבלי
חוק ובלי מסמכים חוקיים .והיו מביניהם
שטעו לחשוב כי הפליט יש לו דין 'רודף' .אך
אף על פי כן ,היו רבים וטובים שמסרו נפשם
להציל את שארית פליטת עמו ישראל.
(רומי כהן ,ברית אברהם הכהן ,עמ' תל"ו)

הייתה שם מטרונית אחת ,ששמה
סאפארי ,והיא נעשית לפטרונית של
פליטי הצבא הפולנים ...ונפל ברעיוני

הוא גם סיפר על אחת הדרכים שבהן סייעו
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יהודים בהסתרתו .כרבים אחרים ,הוא החליף
מקום מגורים כל הזמן ,או לן במקומות
ציבוריים .באחד הימים ביקש לישון בבית
המדרש:
השמש כי עליו
כשיצאו כולם אמר לי ַ
לנעול את בית הכנסת ,ואין בידו לתת
לי רשות ללון שם .בכיתי לפניו שאין
לי מקום אחר ללון ,ואם אשאר בחוץ
השמש
מאיימת עליי סכנת מוות ודאיַ .
היה מפליטי פולין וידע את כל אשר
נעשה בבירקנאו ובמיידאנק ,הבין
לרוחי וידע היטב מה יקרה לי אם
אלון ברחוב העיר .לכן הסכים שאישן
בעליית הגג .אך ִהתנה ִעמי שבשעה
חמש לפנות בוקר ,כשבאים ה'בעלי
בתים' ללמוד ,כבר לא אהיה שם ,שחס
ושלום לא ייוודע בשום אופן שבעולם
לאחד מהם ,שהעז לתת רשות לפליט
יהודי ללון בעליית בית הכנסת.
פרק 8

(שם)

ולמרות הסיכון ,יהודי בודפשט נחלצו
לסייע לו לפדות את אביו הפליט שנעצר,
כיוון שרומי התקשה להשיג את הסכום
הדרוש לפדיון אביו .הוא הגיע לבית הכנסת
ושם בכה והתפלל כדי למצוא מוצא ,ואחד
האנשים ראה אותו ,והציע לעזור לו .אולם
היה זה בשבת ,והיהודי היסס אם לחלל את
השבת.
מיד קפץ הרב באב"ד זצ"ל ואמר' :תן לי
לעשות ולקיים את המצווה היקרה הזו
של פדיון שבויים והצלת נפשות! אני
בעצמי אקח את הכסף בשבת מהיכן
שתאמר לי!' כששמע היהודי עד היכן
הדברים מגיעים ,נתן לי את כל הסכום
– חמשת אלפים דולר טבין ותקילין.
(שם)

יהודי בודפשט דאגו גם לילדי הפליטים,
כפי שמסופר בפרק 11ב על בתי הילדים.
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פרק 9

חותם הלב :ניסיונות הצלה בעזרת דרכונים וקונסולים
צרפתית ,והזהיר אותו את הקונסול
שלא ייפול ברשת שלי בנוגע למתן
ויזות...

פרק 9

מקום של כבוד בקרב חסידי אומות
העולם שמור לקונסולים ששירתו בארצות
הכיבוש ,והצילו יהודים על אף שפעילותם
הייתה הפרה של כללי העבודה הרשמיים
ובניגוד להוראות ברורות מטעם ממשלתם.
הקונסולים ידעו בעת שהגישו את העזרה כי
בעתיד יצטרכו לתת את הדין על מעשיהם,
ולמרות זאת הם המשיכו במעשיהם
לצדם פעלו יהודים שיצרו גשר
האצילייםִ .
בין הקונסולים לבין היהודים הנרדפים.

השפעתי עליו שלא ישמע לסגנו ,והוא
אמר לי שאני יכול להודיע לפליטים
שכל הרוצה יבוא ויקבל ויזות .כמובן
שתיכף הכרזתי זאת בין הפליטים ,ואני
עזרתי לו במלאכה בשימת חותמת בכל
דרכון והוא חתם אחר כך .הוא לא אכל
ולא שתה כל היום עד שעה מאוחרת
בלילה .ובמשך זמן קצר נתן כמה
אלפי ויזות ,והוכרחנו לברוח משם דרך
ספרד .כשבאנו לגבול ספרד כבר היה
צו המינסטריום הממשל בפורטוגל
שכל הוויזות שנתן הקונסול הנ"ל
אין להן שום ערך ...בעוד אנו עומדים
ומתחננים לשומרי הגבול ,הופיע
הקונסול הנ"ל ואמר לנו לחכות קצת...
וכעבור שעה או שעתיים הוא בעצמו
פתח לנו את הגדר ,ולכל מי שהיה ויזות
ממנו נתנו לעבור את הגבול .משם
עלינו על רכבת ההולכת ישר לליסבון
בירת פורטוגל ...נודע לנו שלא ירשו לנו
להיכנס לליסבון ...התקשרנו עם ראש
הקהל בליסבון ,שלמד בבית ספר אחד
עם ד"ר מנדס ,ובהשפעתו נתנו לחלק
מהפליטים לנסוע לליסבון ,ואת השאר
שלחו לערים אחרות .אני ומשפחתי
הגענו לליסבון ושם ביקר אותנו ד"ר
מנדס.

משפחת קרוגר – האב ,האם וילדיהם – היו בין
אלפי פליטים שברחו מבלגיה לצרפת ,לאחר
שבלגיה נכבשה במאי  ,1940וחיפשו דרך
לעולם החופשי .משאת הלב הייתה לקבל
דרכון לפורטוגל וממנה יוכלו לצאת לאחת
הארצות החופשיות .אולם הגבול הספרדי
היה סגור .ובריחה בלתי לגלית הייתה כרוכה
בטיפוס בדרך ההרים הפירנאים ,דרך קשה
ומסוכנת ביותר .הרב חיים קרוגר תיאר כיצד
ניצלה משפחתו וכן רבים אחרים בעזרת
הקונסול הפורטוגזי בבורדו שבצרפת ,ד"ר
ארסטידס דה סוזה מנדס:
ביוני  1940אחרי טלטולים רבים...
והפצצות של האווירונים ,הגענו
לבורדו .שם מצאנו עוד אלפים מאחינו
מתגוללים בחוצות וחונים במגרש
הגדול שעל יד בית הכנסת .לפנות ערב
הגיעה מכונית גדולה עם נהג ...ופתאום
נעצרה על ידינו והקונסול ארסטידס
דה סוזה מנדס יצא ודיבר ִאתי .הוא
הזמין אותי לבוא ללון בביתו עם זוגתי
הרבנית וחמשת ילדינו ...בבוקר חזרנו
לאחינו המתגוללים בחוצות ,ואחר כך
ַשבתי לדבר ִעמו ולהסביר לו שיש לנו
רק הצלה אחת – אם ייתן לנו ויזות
לפורטוגל .באמצע שיחתנו שמע סגן
הקונסול מה שדיברתי ִאתו בלשון

הרב חיים קרוגר – ניו יורק.
(אתר חסידי אומות עולם ,יד ושם)
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אשרות הכניסה לפורטוגל

ולא עצר לנוח לרגע .כשהסתיימה העבודה
הוא קרס מאפיסת כוחות .בשבוע שבין
ה 15-ל 22-ביוני  1940סוזה מנדס הוציא
 1,575דרכונים.

לאחר שפריז נכבשה ביוני  ,1940החלה
תנועת בריחה של עשרות אלפי פליטים.
הם נשאו על גבם מזוודות ,תרמילים ,סלי
אוכל ,מזרנים ,שמיכות ,וכל מה שיכלו
לקחת בבהלה .משפחות ובודדים ,צעירים
וקשישים ,אלמנות ונשות חיילים הרכיבו את
השיירות שנעו באיטיות ובצפיפות דרומה,
מתוך כוונה לחצות את הגבול לספרד ומשם
אל פורטוגל ,שממנה קיוו להפליג לאמריקה.

השמועות על פעולותיו של סוזה מנדס
הגיעו לליסבון ,והממשלה הפורטוגזית
הורתה לו להתייצב מיָ דית במולדתו ולתת
דין וחשבון על מעשיו .שני גברים אף נשלחו
ללוותו חזרה לפורטוגל .בדרכם ,עדיין
בצרפת ,הם עברו ליד הקונסוליה הצרפתית
בעיר הגבול ביון .סוזה מנדס ראה מאות
אנשים מתקהלים מחוץ לקונסוליה ,וללא
שהייה נכנס לקונסוליה וחרף מחאותיו של
הקונסול המקומי ,הורה להנפיק מיד אשרות
עבור כל המבקשים .הוא חתם בעצמו על כל
האשרות ,והוסיף כמה מילים בכתב ידו .כפי
שכתב הרב יעקב קרוגר (הבן) בעדותו ,לאחר
שהעניק את האשרות המיוחלות לפליטים,
מנדס אישית ליווה אותם אל מעבר הגבול
לספרדּ ,ווידא כי הם חוצים את הגבול
בבטחה.
בהגיעו לליסבון ,סוזה מנדס הובא בפני
ועדת משמעת פנימית .כשהתבקש להסביר
את מעשיו ,אמר מנדס" :אם אלפי יהודים
יכולים לסבול בגלל נוצרי אחד קרי :היטלר,
אז ודאי שמותר לנוצרי אחד לסבול עבור
יהודים כה רבים" .למרות זאת פיטרו אותו
ממשרד החוץ ,והוא נפטר בחוסר כול .יד
ושם הכיר באריסטידס דה סוזה מנדס בתור
חסיד אומות העולם.

בעדותו בעל פה אחרי המלחמה סיפר
הרב קרוגר כי אמר לקונסול" :בני עמך היו
אלו שהפעילו את האינקוויזיציה וגירשו
אותנו מארצם .אולי אתה הוא האיש
שנבחר לעשות 'תיקון' ולהציל יהודים מידי
רודפיהם" .הרב לא הסתפק בהצלת בני
משפחתו ,וביקש ממנדס להנפיק דרכונים
עבור כל מי שיזדקק להן .מנדס אף הבטיח
שמי שידו לא תהיה משגת לשלם עבור
הודרכונים ,יקבל את המסמכים בחינם.
סוזה מנדס הקים משרד מאולתר במבנה
הקונסוליה ,ובעזרת שניים מבניו ועם כמה
יהודים שהמתינו ַּבמקום לקבלת אשרה,
הנפיק אשרות כניסה לפורטוגל .הוא עבד
ללא הפסקה במשך שלושה ימים ולילות

דרכונים לוורשה – תכנית
החילופין
בקיץ  1942נשלחו לוורשה מאות דרכונים
של ארצות ניטרליות ,במטרה לדחות את
גירוש בעלי הודרכונים למחנות המוות ולהכין
פתח להצלתם .הרקע לכך הייתה העובדה
שבגירושים הראשונים הגנו הגרמנים על
נושאי דרכונים של ארצות ניטרליות (שאינן
תומכות בצד כלשהו בסכסוכים בינלאומיים
ובמלחמות בין מדינות) .כמו כן ,הגרמנים לא
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ביום שבו פלשה גרמניה לבלגיה ולהולנד
( 10במאי  ,)1940אסרה ממשלת פורטוגל
להעניק אשרות מעבר או שהייה בשטחה
עבור פליטים ,ובמיוחד הקשיחה עמדתם
כלפי פליטים יהודים .ההחלטה סגרה
למעשה את פתח התקווה האחרון עבור
יהודים שניסו לברוח מאירופה ולהימנע
מגורל אחיהם הנרדפים .בניגוד להוראות
אלו ,פעל משרדו של ארסטידס דה
סוזה מנדס ,הקונסול הפורטוגזי בבורדו
שבדרום צרפת ,נוצרי אדוק ואדם טוב לב,
והנפיק לפליטים אשרות כניסה לפורטוגל.
כ 30,000-פליטים ,ביניהם  10,000יהודים,
התקהלו סביב הקונסוליה הפורטוגזית
בבורדו בניסיון להשיג את פיסת הנייר
שתאפשר להם לצאת מצרפת בשלום.
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גירשו אזרחים בעלי דרכונים של ארצות
חופשיות ,בשל אפשרות שהם יהיו מועמדים
לחילופין ,ולקבל תמורתם אזרחים גרמניים
שבויי מלחמה ובני ערובה .מידע זה יצר
יוזמה רחבה למשלוח דרכונים ליהודים
בגטו.
אכן ,רוב נושאי הודרכונים לא נשלחו בשלב
זה למחנות המוות .הגרמנים הקימו באירופה
מספר מחנות מיוחדים שבהם נכלאו
המועמדים לחילופין ,כמו וִ יטל בצרפת
ואגף מיוחד בברגן-בלזן בגרמניה .העצורים
היהודים קיוו שהממשלה הגרמנית תחליף
אותם באזרחים גרמנים השוהים במדינות
דרום אמריקה או במקומות אחרים.

פרק 9

מי קיבל את הדרכונים וכיצד?
שוויץ הייתה אחת המדינות הניטרליות
שממנה התאפשרו פעולות הצלה שונות,
על אף שהממשלה השוויצרית הרשמית
אסרה פעילות זו .היתרונות של שוויץ היו:
הימצאותם של קונסולים רבים בשוויץ
הניטרלית; מיקומה הגיאוגרפי של שוויץ
הקרוב לארצות הכבושות; ופעילותם של
ארגוני הצלה יהודים בקהילות השוויצריות.
בין פעילי ההצלה נודע אברהם זילברשיין,
חיים ישראל אייז ,ובני הזוג רחה ויצחק
שטרנבוך.
פעילים אלו היו הראשונים ששלחו דרכונים
לוורשה .הדרכונים נשלחו לקרוביהם,
למנהיגים יהודים בגטו ,וליהודים אחרים
שכתובתם נמסרה לידיהם .בגטו ורשה
היה ריכוז גדול של אנשי רוח ,סופרים,
רבנים ואנשי ציבור ,שהתגוררו בוורשה
לפני המלחמה ,וגם רבים שעברו או גורשו
אליה בשנות המלחמה .בוורשה הוקמה
ועדה ציבורית שערכה רשימה של אנשים
חשובים ומיוחסים ,שמטעמים ציבוריים
נחשבו ראויים לקבל דרכונים ללא תשלום
במטרה להצילם .בלדרים ,רובם פולנים,
העבירו ליהודי פולין דרכונים ו"פרומסות".
ה"פרומסות" היו אישורים קונסולריים

המאשרים את אזרחותו של נושאם ,גם אם
לא היה בידו דרכון .הן העניקו מידה מסוימת
של הגנה זמנית ,ופתח לתכניות חילופין,
ונועדו גם להקל על הברחת הגבולות.
זמן קצר לפני הגירוש של יהודי ורשה
לטרבלינקה ,בודדו את בעלי הדרכונים
הזרים בכלא פאוויאק ,וקבוצות מהם
הועברו למחנות החליפין .ניסיונות ההצלה
באמצעות דרכונים זרים גברו משנודע על
גורלם המר של המגורשים לטרבלינקה,
אולם בתקופה זו כבר לא יכלו הודרכונים
להגיע ליעדם .במחצית הראשונה של שנת
 1943הובאו לווִ יטל שני משלוחים שבכל
אחד מהם היו  250יהודים מוורשה ,ועליהם
נוספו יהודים ממקומות שונים באירופה.
לרבים מהיהודים הללו היו דרכונים
של מדינות אמריקה הלטינית שנופקו
בקונסוליות של אותן מדינות בברן שבשוויץ,
לבקשת ארגונים יהודיים עולמיים ,חינם או
תמורת תשלום .המספר הגדול ביותר היה
של "אזרחי" פארגוואי והונדורס .רבים נשאו
גם דרכונים מזויפים .בסך הכול היו בוויטל
כ 300-מבוגרים וכ 100-ילדים יהודים,
מלבד היהודים הבריטים והאמריקנים .בין
העצורים היו גם המשורר יצחק קצנלסון
ובנו צבי ,שהגיעו מוורשה רשומים כ"אזרחי
הונדורס" .בוויטל כתב קצנלסון את 'השיר
על העם היהודי שנהרג'.
למרות המאמץ הגדול להשיג דרכונים
ליהודים בוורשה ,רק מעטים מעצורי ויטל
וברגן-בלזן זכו לצאת בעזרתן לחופשי.
משלחת גרמנית מיוחדת הגיעה מברלין
לוויטל לבדוק את הדרכונים של מדינות
אמריקה הלטינית ,והיא ביטלה את תוקפם
של הדרכונים .גם מדינות אמריקה הלטינית
סירבו להכיר בדרכונים ,ולחצם של ממשלות
ארצות הברית ובריטניה עליהן – ֵא ֵחר
להגיע .באפריל  1944נשלחו רוב האסירים
למחנה הריכוז דראנסי בצרפת ,ומשם
נשלחו למחנה ההשמדה אושוויץ ,ביניהם
יצחק קצנלסון ובנו .וכך נחרץ גם גורלם
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החץ ,שמאחוריה עמדו הגרמנים .השליט
הורטי הודח ,ואייכמן שב לבודפשט .אייכמן
סיכם עם השלטון החדש ,שעל היהודים
מגיל  16עד  60להתייצב לגיוס לעבודות
כפייה ,שמשמעותו גירוש .פחד ואימה
אחזו ביהודי בודפשט .שוב החלו הגירושים,
הטבעת יהודים
והחל הרצח האכזרי על ידי ְ
בדנובה ורציחות ברחובות העיר.

של יהודים רבים מוורשה שהובאו למחנה
החליפין בברגן-בלזן.
אחת מקבוצות החליפין הגיעה לארץ ב10-
ביולי  :1944כ 200-יהודים מברגן-בלזן
ו 60-מוויטל .מאמצי הממשלות והארגונים
השונים הוכתרו בהצלחה ,אמנם באיחור,
לאחר שכבר הושלם אסון היהודים העצורים
בוויטל.

בית הזכוכית בבודפשט–
ההצלה בחסות הקונסול
השוויצרי
הונגריה הייתה הקהילה היהודית הגדולה
האחרונה שנפלה לידי הנאצים ,וזאת
בשלבים מאוחרים ביותר של המלחמה –
במרץ  .1944לאחר הכיבוש הנאצי החלו
הגרמנים לרכז במהירות את יהודי הונגריה,
ותוך שבעה שבועות גורשו לאושוויץ רוב
היהודים מערי השדה – כ 440,000-אנשים,
נשים וטף .בעיצומו של גירוש היהודים
מערי השדה בהונגריה למחנה ההשמדה
באושוויץ ,התפרסמו במדינות המערב
תוכנם של 'הפרוטוקולים של אושוויץ'
ו'דו"ח שואת הונגריה' :המסמכים פירטו
במדויק כיצד פועל מחנה ההשמדה ואת
ממדי הרצח שבוצעו בו .נכתבה בהם גם
ביקורת קשה על השליט ההונגרי ,מיקלוש
הורטי ,בשל שותפותו ברצח היהודים .בלחץ
הגינוי התקשורתי והבינלאומי ,ב 9-ביולי
 1944הורה הורטי על הפסקת הגירושים
לאושוויץ .בהונגריה נותרו למעלה מ200-
אלף יהודי בודפשט הבירה .נוסף על כך,
החליט השליט ההונגרי בלחץ הביקורת
לאשר את עלייתם של  40אלף יהודים לארץ
ישראל ( 7,800סרטיפיקטים משפחתיים),
כמספר הסרטיפיקטים שהיו כביכול במשרד
הארץ-ישראלי בבודפשט .תקופה זו נקראה
תקופת ההפוגה בשילוחים להשמדה ,ובה
התגבשו תכניות הצלה שונות.
עד שלפתע ב 15-באוקטובר  ,1944התרחשה
הפיכה של המפלגה הנאצית-ההונגרית צלב

יהודים ממתינים בכניסה לבית הזכוכית
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בזמן זה ,בסוף תקופת הכיבוש הנאצי של
הונגריה (אוקטובר  - 1944ינואר  ,)1945נעשו
ניסיונות הצלה שונים ,שבעזרתם ניצלו
רבבות יהודים בבודפשט בחסות בינלאומית,
הבולט שבהם היה החסות השוויצרית .בלב
מפעל ההצלה הזה עמד בית הזכוכית.
שיטת ההצלה על ידי דרכונים נשענה על
החוק ההונגרי הקובע שחוקים שונים לא
חלים על אזרחים זרים הנמצאים בהונגריה.
מנהל המשרד הארץ-ישראלי בבודפשט,
משה קראוס ,שמתוקף תפקידו דאג לעלייה
לארץ ישראל ,ניצל את החוק כדי להגן על
יהודים נרדפים .בעזרת אישים אנטי-נאצים
כגון הקונסול השוויצרי ,קרל לוץ ,ופקידים
במשרד החוץ ,נחשבו בעלי אישורי עלייה
לארץ ישראל לנתינים בריטים-פלשתינים,
שכן לבריטניה היה מנדט אז בארץ ישראל.
לוץ ייצג את ממשלת בריטניה בבודפשט
לאחר שבריטניה ניתקה את יחסיה עם
הונגריה בשל התייצבותה לצד הנאצים .וכך
בדרך זו ,כל מי שהיה רשום לעלייה לארץ
ישראל נחשב לאזרח מוגן.
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כאשר עלה סלאשי ראש הממשלה
מטעם המפלגה הפאשיסטית צלב
החץ לשלטון ,לקחו את אימא שלי ...לא
ידענו לאן .אבל היא נתנה לי קצת כסף
ביד ואמרה לי שאלך לבית הזכוכית...
הייתי בת  13והיה לי אח בן  ,10אח
בן  6ואח בן שנתיים .ואז אני לקחתי
את הילדים ,את בן השנתיים הרמתי
בידיים ...התחלנו ללכת ...בדרך תפס
אותנו בחור במדים של נאצים-הונגרים
צלב החץ ולקח אותנו למפקדה...
נבהלתי מאוד – הייתי שם ...עם שלושה
אחים ושני בני דודים ...אמרו לי 'מה
את מחפשת בחוץ אחרי  17:00הזמן
שבו היהודים בעוצר?' אמרתי ש'אני
מצטערת מאוד ,שאין לי שעון ,ולקחו
את אימא שלי ,והיא אמרה לנו ללכת
לבית מסוים ,ואין לנו אף אחד ,ואני
עושה מה שאימא שלי אמרה לי ...וחוץ
מזה יש לי הגנה שוויצרית' .אז הנאצי...
קרע את התעודות ואמר 'הפעם אתן
לכם לצאת ,אבל אם יתפסו אתכם עוד
פעם – יהיה יותר גרוע' .היה לנו מזל...
והלכנו לשם לבית הזכוכית.

פרק 9

לצורך הכנת העלייה הגדולה של  40אלף
יהודים ,שכר משה קראוס את בית המסחר
הגדול לזכוכית שבבעלות ארתור וייס .הבניין
נודע בשם 'בית הזכוכית' בגלל שלל דגמי
הזכוכיות שציפו את קירותיו .הבניין היה בן
שלוש קומות ,והיו בו מרתפים ועליות גג,
חצר גדולה ובה בניינים נוספים בני קומה.
המתחם קיבל מעמד מוגן (כפי שהחוק
מקנה לקונסוליות) וכל עבודת ההצלה
המחתרתית של התנועה הציונית ושל פעילי
הצלה אחרים עברה אליו .על השלט בחזית
בית הזכוכית נכתב" :הצירות השוויצרית.
נציגות לאינטרסים זרים .מחלקת ההגירה".
המועמדים לעלייה לארץ ישראל נרשמו
בדרכונים קולקטיביים ,ובכך הפכו למוגנים
בידי השוויצרים וגזירות כמו גיוס או גירוש
לא חלו עליהם .הרישום בספרי הדרכון
הקולקטיבי היה לפי משפחות.

כך תיארה אחת הנערות כיצד הגיעה לבית
הזכוכית:

(אביהו רונן ,הקרב על החיים ,עמ' )254
ספרי הדרכון הקולקטיבי

כשבוע וחצי לאחר פתיחת בית הזכוכית
הודיע הצלב האדום הבינלאומי על סיום
ההכנות להגירת  40,000אנשים ועוד 1,000
יתומים לארץ ישראל .במשך שלושה
חודשים פעלו גורמים רבים למען עליית
היהודים לארץ ישראל ,אך הגרמנים היו
נחושים למנוע מהם לעלות לארץ ישראל,
ולהשמידם ִעם כלל יהודי בודפשט .כאשר
התרחשה הפיכת צלב החץ ,נמלטו לבית
הזכוכית  3,000-2,500יהודים בשל מעמדו
האקסטריטוריאלי (שאינו תחת סמכות
השלטון המקומי) ,ולא יצאו ממנו עד
השחרור .כך הפך הבית למעוז של הצלה.

בשל הלחץ הבינלאומי ,הסכים השליט
ההונגרי החדש שהרשומים להגירה בדרכון
הקולקטיבי השוויצרי יקבלו תעודת חסות
אישית שנקראה שוצפס (,)Schutzpasse
אשר תעיד בפני רשויות החוק שבעליו
הוא יהודי מוגן ,ועוד הסכים שעד הגירתם
יתגוררו בעלי השוצפסים בבניינים
שממשלת הונגריה תפקיע עבור הצירות
השוויצרית (וגם עבור היהודים שהיו נתונים
לחסות של הנציגויות הניטרליות של
שבדיה ,ספרד ,פורטוגל והוותיקן) .הבניינים
הללו כונו בניינים מוגנים.
גם בראש הפעילות הזו עמד משה קראוס.
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ארצו ,הוא נעזב ואוים מצד שלטונות ארצו,
ולא זכה מהם לתמיכה מוסרית או חומרית.
ולמרות זאת הוא המשיך לתמוך ולהתאמץ
למען הצלת היהודים והנפיק עוד ועוד
תעודות חסות מזויפות.

השמועה הביאה המונים לבית הזכוכית כדי
לקבל שוצפסים .השתרכו תורים למרחק
ארבעה רחובות .בתחילה נתנו לקבוצות של
עשרה אנשים להיכנס ולרשום את פרטיהם,
אבל בגלל הדוחק והצפיפות אמרו להם
להשאיר פרטים ולבוא למחרת לקבל את
התעודה .גם בשעות אחר הצהריים ,שבהן
נאסר על היהודים להסתובב ברחובות,
הם הסתכנו ובאו לבית הזכוכית או לבתים
אחרים שהיו מוגנים על ידי קונסולים.
כל הבניינים המוגנים נודעו בשם ה'גטו
הבינלאומי' או 'הגטו הקטן'.
יהודים שנמלטו מפלוגות עבודה ,יהודים
שנתפסו בבודפשט ,ויהודים שהיו במסתור
וחששו לחייהם הוסיפו להגיע לבית
הזכוכית .הם באו ביום ובלילה ,והתקבלו על
ידי פקידי הבית המותשים שעבדו 20-18
שעות ביממה .בד בבד ,פיתחו חברי תנועות
הנוער מערכת ענפה לזיוף שוצפסים,
חלוקתם למשפחות ,והבאת בעליהם לבית
הזכוכית או לבניינים מוגנים אחרים .ברדיו
שוב הודיעו על גיוס שנתונים מסוימים ,אך
הוסיפו שהגיוס אינו חל על בעלי נתינות
זרה שנושאים תעודות .הלחץ לקבל תעודת
חסות שוויצרית גבר .קרל לוץ סיפר ש"היה
צורך במשטרה רכובה לפלס דרך למעני,
האנשים ניסו לתלוש את בגדיי מעל גופי.
בלילות הבאים הוצאו לאלתר  5,000כתבי
חסות ,אלא שהם נחטפו תוך שעות מעטות"
(דו"ח קרל לוץ ,ארכיון יד ושם).

משה קראוס

החיים בבית הזכוכית

שוצפס  -תעודת חסות שוויצרית

מפעל הזיוף גרם לקונסול השוויצרי קרל
לוץ תסבוכת אישית ודיפלומטית קשה:
בשל פעילותו שהייתה מנוגדת למדיניות
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הבית המוגן הגדול והמרכזי ביותר היה בית
הזכוכית .נוסף על היותו משכן לכמה אלפי
יהודים ,ומשרד לרישום להגירה והנפקת
שוצפסים ,ניהלו ממנו את ההצלה של שאר
הבניינים השוויצרים המוגנים באמצעות
מחלקות שונות ,ואף בית חולים היה בו.
צביון הבית נקבע על פי שני צרכים :האחד
– הצורך להמשיך ולקיים חזות של משרד
בקונסוליה השוויצרית .והשני – הצורך
להעניק מקום מגורים והגנה לדיירי החסות.
בשעות היום הורחקו הדיירים מן המשרדים,
ובערב הם הפכו לאולמות שינה .בבניין
הייתה פעילות חיה ,כולל חיי דת ותרבות.
הדיירים השתכנו ברחבי המתחם :בעליות גג,
במרתפים ,בפרוזדורים ,בחדרים ובמשרדים.
האנשים גרו לפי השתייכותם הפוליטית,
והקבוצות השונות ארגנו שיעורי לימוד.
התארגנו תפילות בציבור ,ואף ספר תורה
נמצא במרתף.
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כדי לספק מזון ליהודי החסות השוויצרית,
גייסו פעילי הצלה יהודים את עזרתם של
סיטונאי מזון ידועים בעיר .אחד הפעילים
שהיה לאגדה עוד בחייו היה שומרלו באצ'י
בהונגרית :הדֹוד שומרלו שבבעלותו היו שני
מחסנים .כשאזל האוכל הוא יצא במשאית
של הצירות השוויצרית ,וחזר ִעמה עמוסה
כל טּוב .איש לא ידע איך השיג זאת .אפילו
בשבועות האחרונים של המצור ,שבהם
שרר רעב כבד בעיר ,הם זכו למנת מזון בכל
יום ,גם אם מצומצמת .אך גם בית הזכוכית
לא נתן הגנה מלאה :אנשי צלב החץ ערכו
בו פשיטות אחדות למטרות חיפוש ובהן
נהרגו שישה אנשים ,בהם ארתור וייס בעל
בית הזכוכית ,בנסותו להגן על יושבי הבית
באמצעות משא ומתן ושוחד.

פעולת ההצלה באמצעות דרכונים הייתה
ביטוי לשיתוף פעולה בהצלה בין יהודים
לקונסולים ,כאשר הנקודה שחיברה ביניהן
הייתה הערכים המשותפים – ערך החיים,
ההשתתפות בסבל הזולת ,והנכונות לסיכון
עצמי למען הצלת חיים.

למחשבה
"אם אלפי יהודים יכולים לסבול בגלל
נוצרי אחד [קרי :היטלר] ,אז ודאי
שמותר לנוצרי אחד לסבול עבור
יהודים כה רבים ".כך אמר חסיד אומות
העולם ,ארסטידס דה סוזה מנדס,
הקונסול הפורטוגזי  ,עליו למדנו בפרק
זה ,שהנפיק לפליטים אשרות כניסה
לפורטוגל בניגוד לעמדת ממשלתו.
הוא פוטר מתפקידו בשל כך ומת חסר
כל .כיצד לדעתכם ראוי להנציח אותו,
או חסידי אומות עולם נוספים?

פרק 9

עם בוא הרוסים
בתחילת נובמבר  1944הרוסים היו כבר
בפאתי בודפשט ,עיר הבירה בת מיליון
התושבים .אבל מדי יום יצאו ממרכזי מעבר
שונים כ 2,000-יהודים בצעדות המוות
לכיוון אוסטריה וגרמניה .קורבנות רבים
נפלו ומתו מעייפות ,מרעב ומקור ,ואחרים
נרצחו בדם קר .העובדים היהודים בצירות
השוויצרית יצאו למחנה האיסוף הגדול
בבודה ולדרך בודפשט-וינה כדי להביא
שוצפסים ליהודים שעמדו לצאת לצעדת
המוות או שצעדו בה כבר.

נסו לחשוב על מיצג/אנטדרטה/כרזה
וכו' המבטאים את פועלם ואישיותם
של חסידי אומות העולם.

ב 18-בינואר  1945שוחררה ֶפ ְשט על
ידי הצבא האדום .ההערכות לגבי מספר
הניצולים בחסות השוויצרית נעות בין 50
אלף ל 60-אלף יהודים ואף יותר ,דבר שלא
היה לו תקדים בתולדות ההצלה בשואת
אירופה .החסות השוויצרית הייתה הרחבה
ביותר ,והיחידה שבבתיה חסו היהודים עד
השחרור .במעשיהם ביטאו הקונסולים
מחד ,את גודל רוחם כאשר המשיכו לפעול
למרות האיום על מקור פרנסתם ומקום
עבודתם ,ומאידך ,נחשף עומק הניכור מצד
ממשלותיהם לטרגדיה היהודית.
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פרק 10

פתחי הלב :ארגוני הצלה תחת הכיבוש הנאצי

חודשים אחדים לאחר מכן המשיך להפציר:

לפי דרישת הסלובקים הוקם בספטמבר
" 1940מרכז היהודים" ( ,UZמעין יודנרט של
סלובקיה) ,שהיה כפוף למשרד הסלובקי
המרכזי לכלכלה .תפקידו היה לייצג את
יהודי סלובקיה בפני הרשויות הסלובקיות
והגרמניות ולדאוג לניהול חייהם של
היהודים .ראשיו לא חששו להתייצב
נגד פגיעות וגזירות שניתכו על הקהילה
היהודית ,והשתמשו בתכסיסי השהייה
כדי להקהות את הגזירות ולהאט את קצב
יישומן.

זה כשני חודשים קול דמי אחיכם
פה צועקים אליכם לתשועה לאמור,
כי נכנסנו בהתחייבות עם רשעי
הארץ לסלק עד אמצע חודש הבא
למספרם ...ואין אנו יכולים לעשות
זה מכוחנו בשום פנים ובשום אופן...
בבקשה שלא להתרשל אפילו רגע
אחת בזאת המצווה הגדולה שדוחה
לפי עניות דעתי ,שבת ויום הכיפורים.
(הרב מיכאל דב וייסמנדל ,מן המצר ,עמ' קמ"ו)

ִדפקו נא על פתחי הלב של היהודים
השרויים במנוחה מעבר לגבול הזה,
עוררו אותם להפריע את מנוחת נפשם
כדי שיכירו המה את חובתם האנושית...
וכדי להביא בלִ בם אותו הדעת שיֵ דעו
כי זה הוא יסוד כל החיובים בין אדם
לחברו ,ומכל שכן כשהם מלומדים
בנימוסים של גמילות חסד להציל
מאובדן את אחיהם שנמסרו לסכנה.
(שם ,עמ' ק"נ)

שליחו של אדולף אייכמן לביצוע הפתרון
הסופי בסלובקיה היה דיטר ויסליצני,
במרץ  1942יצאו מסלובקיה רכבות הגירוש
הראשונות לאושוויץ ,ובהן  999נערות ונשים
יהודיות שגורשו באכזריות מביתן ולאחר
מכן גורשו לאושוויץ נערים ומשפחות .תוך
זמן קצר הגיעו עדויות ראשונות על גורל
המגורשים.

הקריאה הבוקעת ממכתב זה נשמעה
מסלובקיה .מה היה הרקע לקריאה זו
ולפעילותם של הרב שנשא אותה ושל
חבריו?
עם תום מלחמת העולם הראשונה חתמו
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הרב מיכאל דב וייסמנדל מסלובקיה ניסה
לעורר את יהודי העולם שיסייעו בתכנית
'פדיון שבויים' להצלת יהדות סלובקיה.
בערב יום הכיפורים תש"ג (ספטמבר ,)1942
הרב שטח את תחנוניו באיגרת שנשלחה
ליהודי הונגריה:

הצ'כים והסלובקים על הקמת רפובליקה
משותפת שנקראה צ'כסלובקיה .במרץ
( 1939חצי שנה לפני פרוץ מלחמת העולם
השנייה) סלובקיה הכריזה על הקמת
הרפובליקה הסלובקית ,שבה תמכה גרמניה
הנאצית .במלחמת העולם השנייה הצטרפה
לצדה של גרמניה.
סלובקיה למדינות הציר ִ
ממשלת סלובקיה בראשותו של הכומר יוזף
טיסו ניהלה מדיניות אנטישמית מיוזמתה,
יה,
יהוד ָ
וביקשה מגרמניה לסייע לה בסילוק ֶ
ואפילו הביעה נכונות לשלם על כך .בחודשים
הראשונים לעצמאות סלובקיה הוטלו על
היהודים חוקים והגבלות ,במטרה לדחוק את
רגליהם מחיי החברה והכלכלה .בשלב הבא,
מפעלים ועסקים מסחריים נושלו מבעליהם
היהודים והועברו לידיים אריות .יהודים
סולקו ממשרותיהם במשרדים הממשלתיים
ומן הצבא ,וחויבו בעבודת כפייה.
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קבוצת העבודה בסלובקיה

מהג'וינט ומיהדות הונגריה .הרב וייסמנדל
פנה בקריאה נרגשת לקהילות היהודיות
בבודפשט ,כפי שראינו במכתבים לעיל,
וגיזי פליישמן יצאה פעמיים לבודפשט
כדי לאסוף כספים לצורכי ההצלה .בתחילה
שיחדו את האחראי על ביצוע הגירושים
שהיה ידוע באהבתו לכסף .לאחר מכן שיחד
הרב וייסמנדל את ויסליצני ,דרך איש הקשר
קרל הוכברג ,ב 40-אלף דולרּ ,וויסליצני טס
לברלין כדי לשכנע את אייכמן להפסיק
את הגירושים .ואכן ,הגירושים מסלובקיה
הופסקו בסתיו  1942לאחר שגורשו
להשמדה כ 58-אלף יהודים סלובקים ,שהיו
כ 65%-מהאוכלוסייה היהודית .עוד כ700-
יהודי סלובקיה נשלחו ללובלין ולטרבלינקה
עד סוף מרץ .1943

פרק 10

בניסיון להפסיק את הגירושים ,ולאור הקושי
לפעול עם ראשי 'מרכז היהודים' ,שהיה גוף
ממונה מטעם הממשל ,התארגנו מספר
יהודים לפעול במחתרת למען הצלת שרידי
הקהילה ,והקימו את 'קבוצת העבודה' .הרב
מיכאל דב וייסמנדל (כותב המכתב שבראש
הפרק ) ,חתנו של ראש הישיבה המפורסמת
בניטרה ,היה מראשי הקבוצה והוביל את
תכניות ההצלה בנחישות ובמסירות נפש.
עמוד התווך הנוסף בקבוצת העבודה הייתה
בת דודתו של הרב וייסמנדל ,גיזי פליישמן,
מנהיגה ציונית ויו"ר ויצ"ו בסלובקיה,
שהייתה מסורה ללא גבול לעבודה ציבורית,
ובעלת יכולת לגשר בין השקפות מנוגדות.
בקבוצה נכללו אישים מכל הזרמים של
יהדות סלובקיה :ציוניים ,דתיים ,חרדיים,
ניאולוגיים ,מתבוללים ומומרים ,שמטרה
משותפת איחדה אותם – להציל יהודים.

כיום יש חוקרים הסבורים כי הגירושים פסקו
בעיקר בשל לחץ שהפעילו הסלובקים:
שוחד ששולם למנהיגים סלובקים
פשיסטים; התערבותם של אישים סלובקים
בכירים ,כולל מנהיגי כנסייה שלא ראו בעין
יפה את מעורבותם בגירוש היהודים; ובשל
הפגיעה בכלכלת סלובקיה בגין גירוש
היהודים .ויש הסבורים כי דחיית הגירושים
נבעה משיקולים של סדרי עדיפויות של
הגרמנים ,ופועל יוצא מכך הייתה האשליה
של משא ומתן מוצלח.

אותו חוג צר של גברים ,שהתרכז סביב
אשת-החיל גיזי פליישמן ,היה גרעין
החבורה .כל מה שנוצר והושג ,היה
פועל יוצא של רצון מאוחד ומאמץ
מלוכד .העיקר היה :לפעול! להציל!
וכל אמצעי שנועד למטרה זו – כשר!...
והחבורה' ,הממשלה בצל' ,התחילה
רואה פרי בפעולתה .היא הייתה לגורם
שממנו שפעה כל היוזמה להצלת
יהודים ולסיכול מזימות השמדה...
ובזכות מבצעיה הבולטים לעין ,זכתה
לאמון הציבור היהודי.

ההפוגה בגירוש היהודים שכנעה את קבוצת
העבודה בחיוניותו של השוחד .הפעילים
לא הסתפקו בהצלת יהודי מדינתם ,וניסו
להעביר את השיטה להצלת שרידי יהדות
אירופה .בעקבות כך יזם הרב וייסמנדל
את 'תכנית אירופה' – במטרה להציל את
כלל יהודי אירופה ששרדו עד כה .קבוצת
העבודה ניהלה משא ומתן עם הגרמנים
בתיווכו של ויסליצני ,והציעו להעביר
סכום של  3-2מיליון דולר .המשא ומתן בין
הקבוצה לבין גורמי ה-ס"ס נמשך מנובמבר
 1942ועד אוגוסט  .1943בתקופה זו יצרו
חברי הקבוצה קשר עם ארגונים יהודיים
באירופה ועם 'ועדת ההצלה של היישוב
בארץ ישראל' שנשלחו לאיסטנבול,

(אוסקר נוימן ,בצל המוות ,עמ' )92

קבוצת העבודה ניהלה משא ומתן עם
הנאצים לשם הפסקת הגירושים ,תפישה
שבה האמין הרב וייסמנדל מתוך הניסיון
ההיסטורי של שתדלנים יהודים שהצליחו
לעצור גזֵ רות שונות באמצעות שיחוד
הרשויות .כמו כן הם העניקו שוחד לאנשים
שהופקדו על הגירושים .את כספי השוחד
התכוונו להשיג מיהודים בסלובקיה,
84
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בניסיון לקבל את הסכמתם לתכנית ולגייס
את הכספים הדרושים .המשא ומתן עם
הגרמנים הסתיים בלא כלום ,ובדיעבד
ייתכן שהיה זה עוד אחד מצעדי הרמייה של
ה-ס"ס ,אך מכל מקום ,היה זה גילוי מרשים
של הערבות ההדדית וההתגייסות לניסיונות
להציל יהודים ,גם כאשר הפעילים עצמם
נתונים בלוע הארי.

התופעה של קבוצת העבודה היא ייחודית
בהיסטוריה של השואה ,שבה מתאחדת
קבוצת פעילים יהודים מכל הזרמים
והגוונים שבקהילה ,כדי להציל את יהודי
סלובקיה וגם יהודים שמחוץ לסלובקיה.
אך למרות המאמצים הרבים של קבוצת
העבודה ,הושמדו  78%מיהודי הקהילה
היהודית בסלובקיה.

למרות אכזבתם מהכישלון של 'תכנית
אירופה' ,לא חדלו חברי הקבוצה מפעילותם
להצלת יהודים .במסגרת המאמצים לעצור
את גירוש היהודים מסלובקיה ,חברי
הקבוצה ,אנדרי שטיינר ואוסקר נוימן,
שכנעו את ממשלת סלובקיה להקים מחנות
עבודה ליהודים בתוך סלובקיה ,ובכך יוכיחו
את יעילותם ואת נחיצותם למען המדינה.
בסרד ,נובקי ו-ויהנה.
מחנות כאלו הוקמו ֶ

ועדות ההצלה בהונגריה

חברי קבוצת העבודה ,ובעיקר הרב
וייסמנדל ותלמידיו ,פעלו רבות בסיוע
לנמלטים מפולין לסלובקיה ,במציאת
מקומות מסתור ובהנפקת תעודות מזויפות.
כמו כן ,הם סייעו לנמלטים מהגטאות,
וביניהם בוכניה ,זגלמביה וקרקוב ,לגנוב את
הגבול לסלובקיה ולהסתירם עד לבריחתם
להונגריה (ראו הרחבה בפרק  .)8מספר
הפליטים מפולין שהגיעו לסלובקיה נאמד
בכ 2,500-נפש.

בהונגריה פעלו שלושה ארגונים למען
הצלת אחיהם:
	•ועדת העזרה וההצלה הציונית.
	•המשרד הארץ-ישראלי בראשות משה
קראוס ,שפעל בשיתוף עם קונסולים
שהעניקו חסות ליהודי הונגריה ,כפי
שקראתם בפרק ;9
	•ּוועד ההצלה החרדי.
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קבוצת העבודה פעלה בכיוון נוסף למען
הצלת יהודים :היא שיגרה שליחים בעקבות
המגורשים למחנות ההשמדה שבמזרח
פולין .השליחים דיווחו על תמותה גדולה
מרעב ,על היעלמותם של היהודים שגורשו,
ועל הרציחות בבלז'ץ ובטרבלינקה .על פי
המידע מהשליחים ומהתיעוד שכתבו שני
יהודים סלובקים שהצליחו לברוח מאושוויץ,
הרב וייסמנדל העביר לשוויץ ולאיסטנבול
את הפרוטוקולים של אושוויץ ב .1944-הוא
ביקש מבעלות הברית שיפציצו את המחנה
ואת מסילות הברזל המוליכות אליו ,אולם
מאמציו נכשלו.

שכן המרכז
עם פרוץ המלחמה ,בהונגריה ַ
היהודי השלישי בגודלו באירופה ובו יותר
משמונֶ ה מאות אלף יהודים .הונגריה נחשבה
לבת-בריתה של גרמניה ,עד שנכבשה
על ידה כשנה לפני סיום מלחמת העולם
השנייה במרץ  .1944עד כיבוש הונגריה,
בשנים הקריטיות שבהן נשלחו למחנות
המוות יהודי הקהילות הסמוכות להונגריה
– פולין וסלובקיה ,נחשבה הונגריה ל"אי של
הצלה" ,ונראה היה שמצב זה יישאר עד סוף
המלחמה .משום כך ,קמו ארגונים יהודיים
בהונגריה במטרה להציל את היהודים
ששרדו מן הגירושים ההמוניים בארצות
השכנות .לאחר שנכבשה הונגריה ,הופנתה
הפעילות להצלת קהילתם ,קהילת יהודי
הונגריה.
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ועדת העזרה וההצלה הציונית
לפני הכיבוש הנאצי

פרק 10

שנה לפני כיבוש הונגריה ,בראשית שנת
 ,1943פנתה 'ועדת ההצלה של היישוב
בארץ ישראל' ממקומה באיסטנבול אל
חברים בהונגריה ,וביקשה מהם להקים
ועדת הצלה שמטרתה לסייע לפליטים
מהארצות השכנות להגיע להונגריה ולהכין
את יהודי הונגריה לקראת אפשרות הכיבוש.
מייסדי הוועדה היו ד"ר ישראל קסטנר,
שעמד בראשה ,שמואל שפרינגמן ויואל
ברנד – כולם חברי מפא"י ,שהייתה התנועה
הציונית הקטנה בהונגריה .על רקע ֶהרכבּה
החד-מפלגתי ואי-שקיפות בחלוקת הסיוע
הכספי שקיבלה הוועדה מטעם היישוב
היהודי בארץ ,התקיים מאבק על חלוקת
הכספים עד הכיבוש ואף אחריו.

הרב וייסמנדל

קשר המכתבים והכספים בין ועדות
ההצלה בבודפשט לאיסטנבול ולז'נבה
התקיים באמצעות בלדרים ,אנשי הריגול
הנגדי שפעלו בשירות ההונגרים והגרמנים,
בתמורה לאחוז מסוים מהכסף שהעבירו.
בדיעבד התברר שתוכן המכתבים שנשאו
הבלדרים צולם והועבר לגסטפו הגרמני,
וסודות של ועדות ההצלה הללו היו גלויים
בפניו לפני כיבוש הונגריה ובמהלכו,
ושימשו את הרשויות הגרמניות להגביר
את הסחיטה הכספית ולהטעיה של מנהיגי
ההצלה היהודים .עם התגברות השמועות
על כיבוש הונגריה הקרב ובא ,שלחה ועדת
ההצלה באיסטנבול כסף והוראות לוועדה
בבודפשט ,כדי שזו תתארגן יחד עם מנהיגי
הציונים להתנגדות מזוינת.

בשנת  1943התמקדה הפעילות של ועדת
ההצלה בבודפשט ב"טיול" ,דהיינו בסיוע
לפליטים מפולין ומסלובקיה לחצות את
הגבול להונגריה ,ובהענקת סיוע ראשוני
לקליטה (ראו הרחבה בפרק  .)8הוועדה
קיבלה מהפליטים מידע ממקור ראשון על
הגטאות ועל הגירושים להשמדה .כמו כן,
הם יצרו קשרים עם נציגויות של 'ועדת
ההצלה של היישוב בארץ ישראל' שישבו
באיסטנבול ובז'נבה והעבירו כספי הצלה
מטעמם לשטחי השליטה וההשפעה
הגרמנית ,כגון לגטאות בפולין – קרקוב,
בנדין וסוסנוביץ – ולסלובקיה.

לאחר הכיבוש הנאצי
ב 19-במרץ  1944פלשה גרמניה להונגריה
וכבשה אותה ללא התנגדות .הגרמנים ֵהחילו
את תכנית הפתרון הסופי בהונגריה במהירות
רבה :מיד עם הכיבוש סומנו היהודים בטלאי
צהוב ,רכושם הוחרם ,ועד אמצע מאי ,1944
כל היהודים שהתגוררו בערי השדה נאלצו
לעבור לגטאות שהוקמו ברחבי הונגריה.
ב 15-במאי החל שילוחם של יהודי הונגריה,
ובשבעה שבועות כ 440,000-מיהודי הונגריה
נשלחו אל מותם באושוויץ.

גיזי פליישמן
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כאשר התרחבו הידיעות על יעד המשלוחים,
הצליחו תנועות הנוער החלוציות להבריח
כ 500-מחבריהם למדינה השכנה רומניה,
שהייתה בת-בריתה של הנאצים .כמו כן
החלה בריחה מאורגנת בחזרה לסלובקיה.
מבצע בריחה זה כונה בשם הצופן "רה-טיול"
– כלומר ,טיול חזרה.
בשיאו של תהליך ריכוז היהודים בגטאות,
החלו המגעים של ישראל קסטנר ויואל
ברנד עם גרמנים בכירים במטרה להציל
את יהודי הונגריה תמורת תשלום שוחד
על פי הדגם שבו פעלה קבוצת העבודה
בסלובקיה ,ולהחיל על הונגריה את 'תכנית
אירופה' .אדולף אייכמן ,באמצעות שליחו
דיטר ויסליצני ,הציע ליואל ברנד תכנית
הצלה :הצלת מיליון יהודי הונגריה תמורת
עשרת אלפים משאיות עמוסות בסחורה
הנחוצה לגרמנים .התכנית כונתה "משאיות
תמורת דם" או "סחורה תמורת דם" .יואל
ברנד יצא לאיסטנבול כדי לקבל את אישור
העסקה.
המעצמות שאמורות לממן את ִ
גורמי מודיעין מערביים סברו שתכנית
ההצלה שהוצעה היא הונאה גרמנית ,וסירבו
לשתף פעולה.

ילדים ברכבת קסטנר

הצלה בחסות בינלאומית
הצלב האדום הבינלאומי לא השתתף
בפעולות הצלה של יהודים עד לשנת .1944
מבחינתו היהודים היו אזרחי ארץ אויב ,ולא
שבויי מלחמה – המילים הקרות של אמנת
הצלב האדום התעלמו מהאסון שהתרגש
על העם היהודי .אולם בתקופת הגירושים
מהונגריה ,כתוצאה מלחץ בינלאומי על
השליט ההונגרי ומהתרחבות המידע על גורל
היהודים ,נכנס הצלב האדום הבינלאומי
לפעולת הצלה אינטנסיבית ,בשיתוף עם
מספר קונסולים ניטרליים בבודפשט (ראו
הרחבה בפרק .)9
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פרק 10

ברנד וקסטנר ביקשו מהנאצים כמה פעולות
הצלה תמורת תשלום או סחורה :למנוע את
ריכוז היהודים בגטאות ואת גירושם מחוץ
להונגריה ,ולאפשר עלייה לארץ ישראל של
 600משפחות יהודיות שממשלת הונגריה
התנתה את עלייתן בכפוף לאישור גרמני.
ויסליצני נענה למראית עין לאפשר הגירת
יהודים ,כדי להוכיח כביכול שכוונותיו
אמתיות ,וביקש שיכינו תכנית להגירת
ִ
כ 100-אלף יהודים ,תמורת  2מיליון דולר.
ב 30-ביוני  1944יצאו ברכבת לספרד בדרך
לארץ ישראל  1,684יהודים מבודפשט מתוך
 100אלף שהובטחו ,במה ֶשּכּונה 'רכבת
קסטנר' .כשהרכבת הגיעה לגבול הונגריה-
ליהודים
התברר
אוסטריה-סלובקיה,
הסלובקים שעקבו אחר מסעה ,שפני הרכבת
אינם לספרד אלא לברטיסלבה (פרשבורג)
והחשש היה שמשם יובלו לאושוויץ.

היהודים הזעיקו את פעילי ההצלה והם
פעלו מכיוונים שונים להצלת נוסעי הרכבת.
ואכן תשעה ימים לאחר שיצאה מבודפשט,
הגיעה הרכבת למחנה ברגן-בלזן בגרמניה,
שם שהו הנוסעים בתנאים סבירים עד
שחרורם .תקופה זו הייתה רבת מתח בשל
החשש לגורלם .ייתכן שגם רכבת זאת
הייתה רכבת גירוש המיועדת לאושוויץ,
שרק התושייה של נוסעיה והלחץ של פעילי
ההצלה בעולם החופשי הצילה אותם ברגע
האחרון .פעילותו של ישראל קסטנר שנויה
במחלוקת בין החוקרים ,אולם בדיעבד
הייתה זו רכבת הצלה למאות יהודים מכל
הזרמים של היהדות ההונגרית ,המונים כיום
אלפי משפחות.
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בשלב זה הוקם מערך הצלה שהביא
להצלתם של  6,000-5,000ילדים ומלווים.
ארגון הצלב האדום הבינלאומי הקים
מחלקה מיוחדת להצלת ילדים יהודים,
שבראשה עמד אוטו קומוי נשיא ועדת
ההצלה הציונית ,ומנהיגי תנועות הנוער
החלוציות בשיתוף עם פעילים מזרמים
שונים ,הפעילו את בתי הילדים בחסות
הארגון .ראו על כך בפרק 11ב.

והכה גלים.
המידע שבמכתבים התפרסם ִ
ועד הרבנים בניו יורק הציג את המכתבים
לקהילות ולארגונים יהודיים ברחבי ארצות
הברית במטרה לגייס כספים בהיקף רחב.
תוכן המכתבים הגיע גם לדרגים הגבוהים
של הממשל בארצות הברית ,ואף לנשיא
ארצות הברית פרנקלין רוזוולט ,שבינואר
 1944הכריע בעד הקמת 'הוועד למען פליטי
מלחמה' .תוך זמן קצר התיר הוועד לפליטי
מלחמה העברתם של כספים מקרנות הצלה
שונים למען המטרות שהועלו במכתבי
הרבנים .המכתבים הללו הביאו לשינוי
בתפיסת ההצלה בעולם החופשי.

הקמתו של ועד זה ופעילותו החלה בעקבות
זרימת פליטים להונגריה משכנותיה ,כפי
שנכתב בפרק  .8ועד ההצלה החרדי עסק
בשנים  1943-1942בעיקר בהברחת פליטים
מסלובקיה ומפולין ,ובטיפול בהם בהגיעם
לבודפשט .מאמצים מיוחדים נעשו להצלת
רבנים ידועים ולהעברתם מגטו בוכניה
להונגריה ,כמו הרבי מבובוב; רבי בן ציון
הלברשטם ,שטרם נודע להם שנרצח; והרבי
מבעלז רבי אהרון רוקח ,שאכן הוברח בדרך
קשה לבודפשט .נוסף על כך ,חברי הוועד
הפיצו את המידע על רצח היהודים וכן
עסקו בתמיכה בפעולות ההצלה בהונגריה.

לאחר הכיבוש הנאצי

ועד ההצלה החרדי בהונגריה

פרק 10

לפני הכיבוש הנאצי

עם כיבוש הונגריה (במרץ  )1944נטל ועד
ההצלה החרדי בבודפשט חלק משמעותי
בתכניות ההצלה השונות .הוא סייע כספית
לוועדת ההצלה בראשות קסטנר להוציא
אל הפועל את תכנית 'רכבת קסטנר' ועודד
את המשך העסקה "סחורה תמורת דם".
הרב וייסמנדל ,שעקרונותיו היו נר לרגלו
של ועד ההצלה החרדי בבודפשט ,המשיך
באמצעות ועד זה במאמצים להציל יהודים
תמורת כופר נפש .חברי הוועד העבירו את
התכניות ובקשות המימון לפעילים בעולם
החופשי באמצעות קשריהם עם רבנים
וארגונים יהודיים ,שלחו מידע למרכזים
יהודיים בעולם החופשי על התקדמות
הגירושים ,וביקשו לפרסם ולהזעיק את
העולם לבלימת הרצח הנוראי .בד בבד ,כדי
לנסות להציל מהשילוחים לאושוויץ ,עמלו
גם חברי הוועד החרדי לממן ולמלט בפועל
את היהודים מהונגריה לרומניה ולסלובקיה.
במקביל ,פעילים בקהילה האורתודוכסית
בהונגריה סייעו להשיג חסות של נציגי
אמתיים או
קונסוליות ,שיספקו דרכונים ִ
מדומים – בשיתוף עם משה קראוס (ראו
הרחבה בפרק .)9

מכתבי הרבנים נשלחו לשוויץ ,והופצו בקרב
מרכזי הצלה יהודים במערב סמוך לחנוכה
תש"ד (דצמבר :)1943
הגיעו ידיעות מחרידות ודרישה דחופה
עבור אלפים אשר מסתתרים ונודדים
ביערות בגבול פולין-הונגריה וגוועים
ברעב .הידיעות הגיעו מהרבנים
מניטרה הרב וייסמנדל וחמיו הרב
אונגר ומסאטמר ...קיימת אפשרות
להביא אנשים אלו להונגריה בסכום
של אלף פרנק לאיש ,וכבר אספנו
חמישים אלף פרנק .אנו מבקשים
סכום נכבד להצלת השארית הזו של
יהדות פולין.

ההערכה היא שכ 600-אלף מתוך  800אלף
יהודי הונגריה נהרגו בכל תקופת המלחמה.
רוב השורדים היו בבודפשט בשל אפשרויות

(אסתר פרבשטין ,בסתר המדרגה ,עמ' )180-179
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ההצלה המיוחדות שהיו שם .אחרים שרדו
את מחנות הריכוז ,תודות לתקופה הקצרה
יחסית ,של שהותם במחנות ,ובשל העובדה
שהגיעו היישר מביתם ,כשהם עדיין חסונים
יחסית .אך רוב הניצולים הם פרי אהבת
ישראל ,עבודה ויוזמות ההצלה של אחיהם
בוועדות ההצלה השונות בהונגריה .ועדות
אלו ניצלו את התנאים שנוצרו בהונגריה
ערב סיום המלחמה ,ופעלו בדרכים מגוונות,
כשלנגד עיניהם הצו היהודי ש"כל המקיים
נפש אחת ,מעלים עליו כאילו קיים עולם
מלא" (סנהדרין ד ,ה).

פרק 10
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פרק 11

חובת הלב  -הצלת ילדים:
א" .קינדרטרנספורט"
הסתייגו מקבלת אזרחים גרמניים – על אף
שיהודי גרמניה היו אויבי המשטר וסבלו
מהתנכלויות מצד הממשלה הנאצית.
הילדים היו הראשונים שאותם ביקשו יהודי
גרמניה ופעילי הצלה בעולם החופשי להציל.

עם עליית היטלר לשלטון בגרמניה הנאצית
בשנות השלושים של המאה ה ,20-התבררה
בהדרגה העובדה כי אדמת גרמניה בוערת
מתחת לרגלי היהודים .מדיניות האפליה
והבידוד שהופעלה נגד יהודי גרמניה,
פגעה במיוחד בילדים היהודים :הם הרגישו
דחויים ומושפלים מצד החברים ,המורים
והסביבה הלא-יהודית .מצבם של הילדים
היה מניע מרכזי בשיקוליהם של ההורים
לעזוב את גרמניה ,אך רק לאחר שהחוקים
האנטי-יהודיים וצעדי ההשפלה החריפו,
ובייחוד לאחר ליל הבדולח בנובמבר ,1938
הגיעו הורים רבים למסקנה שלמען הבטחת
שלומם ועתידם של ילדיהם ,על הילדים
לעזוב את גרמניה ,גם בלעדיהם.

המצב בגרמניה הורע ונעשה מסוכן מיום
ליום .הוריי הגיעו להחלטה שאין מנוס
משליחת התאומים בני השלוש אל מחוץ
לגבולות גרמניה .וכך ,בלב כבד ובעיניים
דומעות ,נארזו מעט בגדים ,נרכסו
כפתורי המעילים הקטנים ,ויעקב-מאיר
ואברהם-שמואל-בנימין יצאו לדרך...
(יהודית גרינפלד ,גלות באפרים ירוקים ,עמ' )2

פרק 11

ליל הבדולח היה נקודת המפנה שיצרה
תחושת דחיפות להוציא את הילדים –
ומיד .לאחריו נתגבשה תכנית להצלת ילדי
פליטים מאירופה .כ 10,000-ילדים יהודים
מצאו מקלט בבריטניה בין דצמבר 1938
לספטמבר  .1939רוב הילדים באו מגרמניה,
ומצ'כוסלובקיה
מאוסטריה
והשאר
(שסופחו בינתיים לגרמניה).
מדוע דווקא בריטניה? מיד אחרי ליל
הבדולח התגייסו הארגונים היהודיים
בבריטניה והפעילו לחץ פוליטי על
הממשלה ,כדי שתתיר כניסה של פליטים
מן הרייך השלישי .בריטניה הייתה בעלת
המנדט בארץ ישראל באותה עת ,מחד
הייתה נתונה ללחץ בינלאומי לפתוח את
שערי ארץ ישראל לפליטים יהודים ,ומאידך
משרד החוץ שלה הכריח את הממשלה
להמשיך במדיניות 'הספר הלבן' כדי לא
להרגיז את הערבים .האישור להתיר את
כניסתם של  10,000הילדים ,שהתקבל

ילדי הקינדרטרנספורט בדרכם לבריטניה.

ההגירה של יהודי גרמניה לא התאפשרה
בקלות .אמנם באופן רשמי עד שנת
 1939הגרמנים עודדו את היהודים לעזוב
את גרמניה במטרה "לטהר" את גרמניה
מיהודים ,אבל הם הקשו מאוד על הוצאת
רכושם .הקושי העיקרי היה סגירת השערים
של המדינות המערביות ,שנקבו במכסות
פליטים נוקשות שנקבעו עוד בטרם פרצה
מלחמת העולם השנייה .מדינות אלה
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בקבינט הבריטי לאחר לחצים רבים מצד
ארגונים שונים באנגליה ומצד הסוכנות
היהודית בארץ ,היה מעין פשרה ומוצא מן
הסבך שאליו נקלעה בריטניה.

בשם .היה צריך לדאוג למסמכים רבים
ממשרדים שונים .אך קשה מכול הייתה
הפרידה .כך תיארו שניים מהילדים כיצד
הוריהם נפרדו מהם:

העדפת ילדים על פני מבוגרים נבעה
ממספר שיקולים :הילדים לעומת המבוגרים
עוררו מיד תגובה הומניטרית; הילדים לא
התחרו בשוק העבודה בתקופה זו של שפל
כלכלי; הילדים נחשבו לסתגלנים לעומת
פליטים מבוגרים ,משום שהיו מסוגלים
ללמוד את השפה ואת המנהגים המקומיים.
קליטת הילדים הותנתה בכך שגילם לא
יעלה על  ;17שהחזקתם תמומן באמצעות
מוסדות התנדבותיים ולא על ידי המדינה;
ושיהיו במעמד של 'מהגרים-במעבר' ולא
של 'תושבי קבע'.

הורינו ידעו שלא יִ ראו אותנו יותר
לעולם .אנחנו הילדים חשבנו רק שלא
נראה את המשפחות לתקופה ארוכה.
לעולם לא אשכח את המראות קורעי
הלב ,נאחזים זה בזה בפעם האחרונה...
קשה לבטא במילים .מי שלא עבר
זאת ,לעולם לא יבין.
ג'ורג' בנדורי ,ראשון לציון
אימא הבטיחה שהפרידה שלנו תהיה
זמנית ושהיא תגיע אחריי 'בקרוב'.
ניסיתי מאוד להאמין לה .על מרבית
ההורים ,בדיוק כמו על אמי ,נגזר שלא
לראות את ילדיהם לעולם .איזה אומץ
על-אנושי נדרש מההורים האלה
שהצילו את ילדיהם בכך ששלחו
אותם .ואת זה עשו בידיעה שמדובר
בפרידה לעולמים.

הארגונים האנגליים-היהודיים למען הפליטים
עסקו בלהיטות בהבאתם של ילדים רבים
ככל האפשר על פי התנאים שקבעה ממשלת
בריטניה .בראש הארגונים הבריטיים למען
הילדים עמדו אנשי אצולה בריטים והשתתפו
בהם גם יהודים .ארגון שונה מהם היה 'מועצת
החירום הדתית של הרב הראשי' שבראשו
עמד הרב שלמה שונפלד .ארגון זה טיפל
בעיקר בילדים פליטים שהשתייכו לקהילות
האורתודוכסיות בארצות מוצאם ,ודאג
לחינוכם היהודי עד תום המלחמה .הרב שלמה
שונפלד ,מנהל בית הספר התיכון היהודי
בלונדון ,נסע כמה פעמים למדינות הרייך
השלישי תוך סיכון עצמי ,כדי לארגן קבוצות
ילדים ונוער .הם כינו את עצמם "ילדי שונפלד".

שולמית אמיר ,ירושלים
(נאוה סמל ,רכבת הצלה מאת דיאן סמואלס ,אתר
נאוה סמל)

מסעם של הילדים
כמעט כל הילדים הגיעו באופן
מאורגן במסגרת 'משלוחי הילדים'
( .)kindertransportכל קבוצה מנתה בין
 10ל־ 500ילדים שהגיעו לבריטניה בלוויית
מטפלים ,עובדים סוציאליים ומחנכים.
ההתארגנות לנסיעה הייתה מהירה ולחוצה.
לכל ילד מותר היה לקחת רק מזוודה אחת,
וכל בגד היה צריך להיות ממוספר ומסומן

הקליטה באנגליה
בפני הוועדה הממשלתית למען ילדים
פליטים עמדה השאלה אם להיענות
להצעות אירוח מטעם משפחות לא-
יהודיות .הנציגים הליברלים בוועדה תמכו
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ברוב המסעות התלוו לילדים מורים
ומחנכים מסורים .לדוגמה ,מנהל בית הספר
תלמוד תורה בהמבורג באותה עת ,קיבל
היתר מהגסטפו ללוות את הילדים שנשלחו
מהמבורג .הוא נסע בדרכים כמה פעמים,
ומאחד המסעות הוא לא חזר לגרמניה ,וכך
חייו ניצלו.
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בכך .אחרים סברו שאין להיענות להצעות
אלו ,מכיוון שהן עלולות להביא להתבוללות.
בסוף התקבלה החלטה להיענות לכל הצעות
האירוח ,הן של יהודים והן של לא-יהודים.
מחשש מפני לחץ דתי מצד המשפחות
הנוצריות האומנות ,היה על מה לסמוך ,כפי
שהתברר אחר כך :היו ילדים יהודים פליטים
שהתגוררו אצל משפחות נוצריות וביקשו
להתנצר .עד שנתנו הממונים על הפליטים
את דעתם על ממדיה של המגמה הזאת,
כבר הגיעה המלחמה לשיאה ,ובמקרים
רבים למרבה הצער היה כבר מאוחר מדי
לתקן את המצב.

פרק 11

רבים היו קשיי ההסתגלות של הילדים
לסביבתם החדשה .את השפה האנגלית
למדו הילדים מהר ,אך שבירת המחסום
התרבותי והחברתי ארכה זמן רב .המשפחות
האנגליות לא הוכנו לקליטת ילדים שנותקו
באחת ממשפחתם ומתרבותם .גם הילדים
לא הוכנו לפרידה ממושכת ונתקלו בשינויים
שדרשו הסתגלות כפולה ,בשל המהירות
שבה התכנית בוצעה ובתנאים של ערב-
מלחמה ,לא היה מי שידריך את המשפחות
כיצד להתייחס לילדים אלו שנקרעו
ממשפחתם וחשו כה זרים ומנוכרים.
ילדי הקינדרטרנספורט עברו שינוי דרמטי
נוסף כשנה אחרי פרוץ המלחמה ,כשגרמניה
החלה בהפצצות כבדות על לונדון (ה"בליץ").
אלפי ילדים מקומיים ופליטים הועברו
מן האזורים העירוניים לאזורים הכפריים
באנגליה .הרבה מהילדים היהודים חוו
טראומה נוספת הן פיזית והן נפשית ,כאשר
עברו לחסות משפחות נוצריות כפריות.
הילדים הדתיים נתקלו בחשדנות רבה
ולעתים אף בעוינות מטעם הכפריים שהיו
בעלי דעות קדומות כלפי היהודים.
בין הנשלחים לכפרים היו גם 'ילדי שונפלד'.
 400מילדי בית הספר התיכון של הרב
שונפלד ,רובם פליטים ,פונו לכפר שפורד.
במבצע הפינוי ובתקופת שהותם שם
נלוותה אליהם המחנכת הדגולה ד"ר יהודית

גרינפלד .למרות שהתנאים הפיזיים לא היו
קלים ,הם השתדלו ככל האפשר לשמור על
אורח חיים דתי ,שגרת לימודים ותעסוקה
לילדים .ד"ר גרינפלד השוותה את החיים
בכפר בחסותם של הכפריים הנוכרים לתיבת
נוח.
לא ידעו הילדים ולא ידענו אנו ,כי
חיֵ ינו כאן הם בבחינת תיבת נוח סגורה
ובטוחה הצפה על מי המבול .ויום
אחד כאשר יִ יבשו המים ואנו נצא אל
המציאות שמסביבנו ,נגלה שכל מה
שאמור היה לחכות לנו אי שם ...נשרף
ונחרב ,נעלם ואיננו עוד.
(יהודית גרינפלד ,גלות באפרים ירוקים ,עמ' )90

קבוצות מאורגנות נוספות של ילדים נקלטו
עם בואם לאנגליה בהכשרות ובמסגרות של
'בח"ד' בהנהגת 'תנועת המזרחי' .הם חונכו
לעבודה חקלאית ,למדו עברית ,והסתגלו
לחיי קומונה כהכנה לעלייתם ארצה .חלק
מילדים אלו הקימו לאחר עלייתם לארץ את
קיבוץ לביא בהרי הגליל בשנת .1949
'משלוחי הילדים' – הקינדרטרנספורט –
היה מבצע שהציל את הילדים מהגורל
שפקד את שאר היהודים שנשארו בארצות
הכיבוש .הילדים בגרו והקימו משפחות ,אבל
רבים מהם התבוללו בחברה האנגלית משום
שהפנימו את החינוך שקיבלו במשפחות
האנגליות הנוצריות .אחרים נותרו שם בכורח
הנסיבות :לאחר המלחמה נערך מאבק
משפטי להשבת ילדים ממשפחות נוצריות,
אך החוק עמד לימין המשפחות המאמצות,
והעם היהודי איבד כמה אלפים מילדיו.
מתוך אלו ששמרו על זהותם היהודית ,רבים
נשארו באנגליה והיוו את חוט השדרה של
הקהילה היהודית באנגליה .אחרים עלו
לארץ ישראל או היגרו לארצות הברית,
לקנדה ולאוסטרליה.
רק בהיותם בוגרים הבינו "ילדי"
הקינדרטרנספורט את גודל המשימה שנטלו
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עליהם המשפחות והקהילות שאימצו אותם.
רות אופנהיימר נולדה בגרמניה ,ובילדותה
נשלחה לעיירה ניוקסל בצפון אנגליה
במסגרת הקינדרטרנספורט .יהודי הקהילה
הקימו מעון עבור ילדות פליטות מגרמניה,
מאוסטריה ומצ'כוסלובקיה .הם קיוו
שהסיוע יהיה לזמן מוגבל עד אשר הוריהן
יבואו ויאספו אותן .אך הזמן הקצר הפך
לשבע שנים ,עד תום המלחמה .רות כתבה
בזיכרונותיה:
הקהילה היהודית לא הייתה גדולה,
ולא כל חבריה היו בעלי אמצעים .הוטל
עליהם לדאוג לנו במשך שבע שנים
בלתי צפויות ,לספק לנו בית ,מזון,
ביגוד ,טיפול רפואי וכל יתר ההוצאות,
צנועות ככל שיהיו ,הנדרשות לגידול
עשרים וארבע ילדות ונערות .אני
חייבת לקהילה הזו תשלום תודה
שמעולם לא שילמתי ...במבט לאחור,
אני מודה לקהילה היהודית של ניוקסל
ומודה במיוחד למשפחות ...שעשו כה
רבות כדי להפוך את חיינו לנסבלים
ככל האפשר.
(רות אופנהיימר דוד ,ילדה בת זמננו ,עמ' )83-82

פרק 11

ילדי הקינדרטרנספורט בהגיעם לבריטניה.
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ב .בתי ילדים – בית לילדים
ארבעת אלפים ציורים מעשי ידיהם של
ילדים יהודים בני  14-8מצ'כיה נתגלו בדרך
מקרה בגטו טרזיינשטט לאחר המלחמה.
היו אלו יצירותיהם של ילדים ובני נוער
ששוכנו במעונות הילדים שהוקמו במיוחד
עבורם ,ואשר היו תחנת מעבר בדרך למחנה
ההשמדה אושוויץ.
הילדים ציירו את חלומותיהם ...את
מראה הבית ,החדר הפשוט ...שולחנות
ערוכים וצנצנות פרחים; שפע של
אוכל ודמות של אימא המביאה אוכל
בצלחת ...בני המשפחה המסובים אל
השולחן ועליו קערת הסדר הערוכה...
הילדים אהבו להפליג בציוריהם
להנאתם :פרחים ושדות ,נסיכים
ונסיכות ,פרפרים צבעוניים ורבי חן –
פרפרים שהתעופפו במרומים ולא היו
נראים בגטאות...

בתי יתומים בגרמניה
ילדי הקינדרטרנספורט היו ברי-מזל ,מכיוון
שהם יצאו מגרמניה בעוד מועד ,אך רוב
הילדים היהודים נותרו בגרמניה .נוצרה
בגרמניה מציאות שבה הורים נותרו ללא
ילדים (בעקבות משלוחי הקינדרטרנספורט),
וילדים רבים נותרו ללא הורים :ביניהם ילדים
יתומים ,ילדים שהוריהם נעצרו בשל עילות
שונות ,וגם ילדים שהורחקו ממוסדות לא-
יהודיים בעקבות חוקי הגזע .כמו כן ,לעתים
בשל הלחץ הכבד ,הורים שקיבלו אשרות
הגירה ללא ילדיהם הותירו אותם מאחור,
מתוך אמונה שהגרמנים לא יפגעו בילדים,
ובתקווה להתאחד ִאתם מחוץ לגרמניה,
אולם לא תמיד צלח הדבר בידם .המצב
החמיר משנה לשנה ,והקהילה היהודית
בנתה מסגרות חילופיות – בתי ספר ,מעונות
ובתי יתומים.

פרק 11

(ליוויה רוטקירכן ,גורל ילדי טרזיינשטט ,עמ' )151-150

מי היו ילדים אלו? מדוע וכיצד הובאו ילדים
מארצות שונות לחסות בבית ילדים בעת
השואה? כיצד התאפשר קיומם של בתי
ילדים אלו? ומי הם אלו שנדבם לִ בם לתת
בית לילדים? הילדים היו הראשונים ליפול
חללים ברעב ,ראשונים להישלח באקציות,
וראשונים להיוותר בודדים וחסרי ישע.
במצב שבו פת הלחם הספיקה בקושי לבני
המשפחה ,וכל אחד ניסה לשרוד מול האויב
האכזרי ,היה מצבם של הילדים העזובים
קשה עוד יותר .במקרים לא-מעטים גם
ההורים לא היו מסוגלים להגן על ילדיהם.
אולם היו כאלו שלא יכלו לעמוד אל מול
פניהם של ילדים חפים מפשע ,ילדים שהם
עתיד העם היהודי .בפרק זה נלמד על
אנשים מיוחדים ,שעשו את ה'יש' מן ה'אין',
והצליחו להקים 'בית' לילדים אלו במקומות
ובתנאים שונים.

מעון לילדים בברלין ,גרמניה1935 ,

בית היתומים המרכזי של ברלין ,שהוקם
עוד קודם לכן ,הורחב והיו בו מעון ילדים,
פעוטון ,גן ילדים ומעון יום .בקיץ 1941
על סף שילוחם של יהודי גרמניה למזרח,
הייתה במעון תפוסה מלאה בכל המסגרות
מעבר לנורמה שהייתה נהוגה בעבר .במעון
התקיימה כוננות מתמדת לקליטה דחופה
של ילדים בשל קצב הגיוס המוגבר של
ההורים לעבודת כפייה ,שגרמה לאי-יציבות
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בעבודה החינוכית .לשכת הנוער של קהילת
ברלין (שם התרכזו כמעט מחצית מיהודי
גרמניה) ,תמכה בשנת  1941ב 1,900-ילדים,
וקיימה עשרה מעונות יום וצהרונים של
הקהילה.

להם את הכבוד וזקיפות הקומה שנגזלו
מהם ,והעניקו להם את תחושת המפלט
מהחוץ המאיים ,ואף עודדו את המשך
מאבקם על החיים הפיזיים והנפשיים .על
כך כתבה רגינה:

רגינה אנדרס-שטייניץ ואחותה התאומה
רותי בנות התשע ,הצטרפו למעון לאחר
שאמן נפטרה בפברואר  .1940אביהן אולץ
לעזוב את גרמניה עוד בשנת  1938והיגר
לארצות הברית .רגינה סיפרה" :הרבה
מהילדים שלנו בבית הספר באו בבוקר ובכו,
כי לקחו בלילה את אבא שלהם לגסטפו".
היא סיפרה בחום על המחנכות במעון
שטיפלו בהן באהבה ובהבנה – "היינו כמו
גוף אחד" .היא הדגישה את המטען הרוחני
והרגשי:

על האוצר הזה ,שקיבלנו מהמורים
ומהמחנכים באותו זמן ,בנינו לנו אחר
כך חיים חדשים פה בארץ .קיבלנו
מהם את הכוחות להישאר בחיים .את
הכוחות להישאר באיזולציה בבידוד
ממה שמסובב אותנו ,להיות בפנים
אנחנו ,ובחוץ להיראות אחרת.
(שם)

היו חיים מאוד יהודיים .הקפידו על
החגים ...אני זוכרת חנוכה אחד שאיני
יכולה לשכוח עד היום :לפני חנוכה
היינו מכינים מתנות אחד לשני ,עבודות
יד .לאחר הדלקת הנרות כל אחד קיבל
מתנה ושרנו שירי חנוכה .אני זוכרת עד
היום כמה שמחתי כשקיבלתי קופסה
עם סבונים מכל מיני צבעים ומקטרת
והייתי עושה בועות .מסורת זו של
הענקת מתנות לחג לא פסקה גם בעת
מצוקה .וכך גם התמידו חניכי המעון
לשמור על המסורת של עונג שבת ,יום
שישי בערב ...כל אחת בתורה הדליקה
נרות שבת ואמרה ברכה על הלחם ועל
היין .אכלנו ושרנו את שיר המעלות .אני
בכלל אהבתי לשיר .במשך כל השנה
ערכנו קבלות שבת .בפנים עשינו הכול.
זה לא ייאמן.

ילדי בית היתומים היהודי בקלן ,גרמניה

פרק 11

(רבקה אלקין ,לעמוד יחד ולתמוך איש ברעהו,
בשביל הזיכרון  ,9עמ' )8-9
קייטנה לילדים בברלין ,גרמניה1937 ,

התמיכה ההדדית ,הפעילויות ותכני הלימוד
– נועדו לשקם את הגאווה הפצועה ואת
רגשות ההשפלה של הילדים ושל הנוער.
החיים במסגרת הקהילה היהודית השיבו
95

פרק 11

חידון מורשת השואה | ערבים זה לזה

בית הילדים של יאנוש קורצ'ק
בגטו ורשה

בבית היתומים היו גם פינות עיון ופינות למשחק,
תזמורת ומדי פעם יצאו להצגות.

בתקופת השואה נודע יאנוש קורצ'ק (שמו
האמתי היה הנריק גולדשמיט) בפעילותו
ִ
החינוכית למען ילדי הגטו ,ונהפך לסמל
כאשר בחר להצטרף לילדי בית היתומים
בדרכם למחנה ההשמדה טרבלינקה.
קורצ'ק היה בתחילת דרכו יהודי מתבולל
שצמח בתוך התרבות הפולנית ,אך לאחר
שביקר בארץ ישראל מספר פעמים ותכנן
לעלות אליה ,הוא נהיה ציוני נלהב ,ולאור
ערכים אלו חינך את הילדים .בהשכלתו
היה רופא וסופר .קורצ'ק היה בעל גישה
חינוכית מהפכנית שהעמידה במרכזה את
הילד ,ואפשרה מעורבות של הילדים בארגון
חייהם.

קורצ'ק טיפל בעצמו בילדים ובדק את מצבם
הגופני .על רגישותו הרבה אפשר ללמוד
מהמשפט המפורסם שטבע "אין ילדים רעים,
יש ילדים שרע להם".

המעבר לגטו
בשלהי  1940הועבר בית היתומים של קורצ'ק
למבנה בית ספר בגטו .בתקופת המלחמה
עמדו בפני קורצ'ק מספר הזדמנויות להימלט
לפני הכניסה לגטו .אולם הוא החליט להישאר
בתפקידו ולהעביר בעצמו את בית היתומים על
ילדיו וצוותו היהודים לתחומי הגטו .יצחק בלפר
שגדל בבית היתומים של יאנוש קורצ'ק ועזב
אותו בגיל  15עוד לפני הכניסה לגטו סיפר:

בית היתומים שלו נפתח בשנת  ,1908ובין
המלחמות זכה לבניין ברחוב קרוכמאלנה 92
בוורשה ,ולאחר כיבוש פולין וריכוז היהודים
בגטאות ,עבר בית היתומים לתוככי הגטו
עד חיסולו בשנת  .1942בית היתומים של
קורצ'ק היה מושתת על הבנה הדדית בין
המבוגרים לילדים ועל כבוד והערכה כלפי
הילדים .לפי משנתו החינוכית של קורצ'ק
יש להציב את הילד ועולמו הרגשי ,החווייתי,
הרוחני והאינטלקטואלי במרכז התהליך
החינוכי ותפקיד החינוך להכשיר את הילדים
לחיים בוגרים .על המבוגר לשמש מדריך,
בונה ומתקן ,כפי שמשתקף גם בחיבורו
החשוב "איך לאהוב ילד" .שמו של קורצ'ק הלך
לפניו בפולין גם בזכות הספר הפופולרי שכתב,
"המלך מתיא הראשון" .תפישתו של קורצ'ק
הייתה חדשנית מאוד בזמנו ,ועמדה בניגוד
מוחלט לדרך שבה תפסו אז את מעמדו של
הילד במשפחה ובעולם.

ידוע שידידים נוצרים-פולנים הגיעו
לקורצ'ק עם ניירות מוכנים עבורו ליציאה
מהגטו .הוא הסתכל עליהם בתמיהה
ושאל' :אתם מבינים מה אתם מבקשים
ממני? אתם לא מתביישים? שאני אעזוב
את הילדים ואברח? מה עם מה שלימדתי
במשך כל חיי ,שהילד הוא החשוב ביותר?'
הוא סירב לעזוב ונשאר. .
(אמילי עמרוסי" ,אני עדיין ילד של קורצ'ק" ,ישראל
היום)16.11.15 ,

גם בגטו המשיך בית היתומים לפעול
במתכונת רגילה למרות הצפיפות הרבה
שבה היו נתונים הילדים .הבעיה בגטו
הייתה השגת אוכל לילדים הרעבים .קורצ'ק
התאמץ רבות כדי להציל את ילדיו כך כינה
אותם מרעב וממוות ולשם כך נפגש עם כל
מנהיגי הגטו ,גם אלו שהיו שנואים על כולם,
ותבע לקבל עבורם את הנחוץ להם.

בית היתומים ברחוב קרוכמאלנה היה בבניין
גדול בן שלוש קומות וחצר גדולה .במבנה היו
בית כנסת וכיתות לימוד שבהן למדו בין השאר
אידיש ועברית ,התקיימו חוגים ,פורסם עיתון
מיוחד שנכתב ונערך על ידי נערים וילדים ,ובו
הם ביטאו את רגשותיהם והרהוריהם ואף למדו
כיצד להעביר ביקורת עניינית בלי לפגוע בזולת.

באוגוסט  1942רוכזו היהודים מגטו ורשה
ובית היתומים על חניכיו ,מדריכיו וצוותו
החינוכי ובראשם קורצ'ק ,התבקשו להיאסף
לקראת גירושם לטרבלינקה .קורצ'ק העדיף
להסתיר מהילדים את המקום שאליו
מועדות פניהם ויש האומרים כי זהו השקר
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יאנוש קורצ'ק ללא כובע ,חגור חגורת
עור ,נעול מגפיים ,גופו כפוף ומעוקם,
מחזיק בידו של ילד וצועד קדימה.
ואחריו צועדות אחיות אחדות ,חגורות
בסינרים לבנים ,ואחריהן מאתיים
הילדים ...יהיו דבריי המעטים ראשי
פרקים למגילת-הדם ,הנקראת יאנוש
קורצ'ק ומאתיים חניכיו הקטנים.

היחיד אשר סיפר קורצ'ק לילדיו .הילדים
צעדו בטור בגאווה ממבנה בית היתומים
בדרום הגטו הקטן ,אל האומשלגפלץ מגרש
השילוחים שבצפון הגטו הגדול ,ומשם
למחנה המוות טרבלינקה .בראשם בזקיפות
קומה צעדו קורצ'ק וסטפניה וילצ'ינסקה,
שניהלה עם קורצ'ק את בית היתומים ,בעוד
קורצ'ק מחזיק בדגל בית היתומים הירוק.
דגל זה שרד את המחנה ,וכיום מוצג בבית
קורצ'ק שבוורשה .כך תיאר הסופר יוסף
פרלה את הסוף הטרגי וההירואי של ילדי
בית היתומים ובראשם קורצ'ק:

(מתוך כתב היד של הסופר יהושע פרלה שנתגלה
בארכיון רינגלבלום).

יאנוש קורצ'ק נהיה לסמל ,אך הוא לא היה
היחיד שהתנהג באצילות נפש .הוא מייצג
את מאות האנשים שנאבקו למען הילד
היהודי בגטו ,אנשים שהקימו מסגרות
פנימייה שונות בגטו עבור חלק קטן מרבבות
הילדים ,מערכות חינוך מחתרתיות ופעולות
ציבוריות – תחת הסיסמה "הצילו את הילד
היהודי! העניקו לילד קצת שמחה!"

 200ילדים בערך ,הכול יתומים מאב
ומאם ,התחנכו בבית זה .ורשה רעבה
ללחם .אבל קורצ'ק היה משיג מזון
למען ילדיו מתחת לאדמה .הם היו
רחוצים וחפופי-ראש ,לבושים נקי ,אכלו
לשובע ,ישנו בייצועים נקיים .והם קיוו
ככל היהודים ,כי ינצחו את הכלב הגרמני
המשוגע ויראו במפלתו המוחצת.
והנה נפל הגזָ ר החשוך על גירוש כל
יהודי ורשה ,והקרבנות הראשונים היו
הטהורים שבים הטהורים – הילדים.
יאנוש קורצ'ק היה מוכן לאסון .הן הגיעו
אליו ידיעות ...יום או יומיים לפני כן,
ציווה על כל הילדים להתרחץ מראש
ועד רגל ,ללבוש כותנות וחולצות נקיות.
לכל ילד ניתנה שקית עם לחם ובקבוק
מים ...לא ידוע אם גילה לילדים לְ מה
עליהם להתכונן ולאן מובילים אותם...
רוצחי-הילדים ההיטלראיים פרצו
פנימה ביריות-פרא .מאתיים ילדים,
מאתיים חיים פורחים עמדו אחוזי
פחד-מוות...

הולנד – בתי הילדים של
יהושע והני בירנבאום

ודבר מופלא הוא :מאתיים הילדים
האלה לא צעקו .מאתיים הנפשות
הטהורות שנידונו למוות לא בכו .איש
מהם לא נמלט ,איש מהם לא הסתתר.
הם רק התרפקו כסנוניות חולות על
רבם ומחנכם ,על אביהם ואחיהם יאנוש
קורצ'ק ,שיגן עליהם וישמור עליהם...

הני ויהושע בירנבאום ,הורים לשישה
ילדים ,הצילו את חייהם של מאות ילדים
יהודים בתקופת השואה .בארבעה מקומות
ובכל פעם מחדש ,פתחו בית יתומים מתוך
מסירות נפש גדולה.
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כמו קורצ'ק היו מחנכים נוספים שהלכו עם
החניכים לדרכם האחרונה ,למרות האפשרות
להינצל .כך ,לדוגמה ,נמצאו עדויות על בית
הילדים הדתי של קורצמן בגטו קרקוב .ר'
דוד אלתר קורצמן היה איש אגודת ישראל,
ומנהל בית היתומים היהודי בעיר ובגטו .בעת
האקציה של אוקטובר  1942נגזר דינם של
יתומיו והם נשלחו אל מותם בבלז'ץ .קורצמן
שיכול היה להימלט מגזר דין מוות ,בחר
ללכת אל תאי הגזים יחד עם יתומיו .כמוהו,
רבות מדמויות המופת הללו לא זכו להנצחה,
שכן גם העדים לדבר – נספו בשואה.
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משפחת בירנבאום :מברלין להולנד
לפני המלחמה משפחת בירנבאום התגוררה
בברלין והתפרנסה מחנות מכולת כשרה.
באחד הלילות באוקטובר  1938הגיעו
שוטרים לביתם ולקחו את אב המשפחה
למחנה עבודה בפולין .הני ,בהיריון מתקדם,
נשארה עם חמשת ילדיה .כמה שבועות
אחר כך ,לפני ליל הבדולח באה אליה שכנה
לא-יהודייה ואמרה להני לברוח כי צפויות
להתרחש פרעות ביהודים .הני מיהרה לשלוח
את ילדיה לאחיותיה בהולנד .לאחר זמן מה
נסעה הני ברכבת להולנד ,כדי להצטרף
אליהם .גם אבי המשפחה יהושע ,הצליח
להגיע מפולין ולהתאחד עם משפחתו
בהולנד ,תופעה שהייתה נדירה ביותר.

בזכות פעולה זו ,שגובתה כמובן במסמכים
מזויפים ,ניצלו כל הילדים הללו מלבד אחד.
לעתים אף הצליחו הני ויהושע להגניב
ילדים מחוץ למחנה .לאחר המלחמה יהושע
בירנבאום דיוַ וח על פעולותיהם למען הצלת
היהודים לממשלת הולנד:
כבר הצלחנו בעבר ,לא פעם אחת,
לדחות טרנספורט ילדים ,כאשר
העניין כבר היה נראה אבוד .ידענו
למצוא את כל השבילים ואת כל
האנשים אשר עמדו בעניין זה לצדנו.
פעם אחת זה היה הנוטריון ,אשר תכנן
בצורה מוצלחת את תכנית ההצלה,
ופעם זה היה הרופא אשר שלל את
האפשרות לשלוח את הילדים בגלל
מחלה מדבקת בצריף שלנו.

בית היתומים בווסטרבורק ()Westerbork

פרק 11

בני המשפחה שהתאחדו בהולנד מצאו את
עצמם במחנה הפליטים בווסטרבורק ,שם
לראשונה החלו בני הזוג בעבודת הקודש של
הצלת ילדים .הם הקימו בית יתומים שהוכר
הן על ידי שלטונות המחנה והן על ידי ארגוני
העזרה היהודיים .בשיאו היו בו כ 300-ילדים.
עם הכיבוש הנאצי במאי  1940הפך מחנה
הפליטים ווסטרבורק למחנה מעבר ,ובו
רוכזו יהודי הולנד .משם נשלחו משנת 1942
למחנות הריכוז והמוות .בני הזוג ,שהיו אז בסך
הכול בני  ,35עשו כל שביכולתם כדי לכלכל
מספר גדול של ילדים ,ולהגן עליהם מפני
הגירוש מזרחה .בכל לילה ערכו הגרמנים
רשימות של ילדים שיגורשו .משמעות
הגירוש הייתה מובנת :הם עתידים להישלח
למחנות ההשמדה.
ההורים שלי התגנבו למשרד וראו אלו
שמות כתובים שם ,והם ניסו לפעול
בכל מיני דרכים להציל אותם .פעם
אחת אימא שלי הלכה למפקד המחנה
ואמרה לו שהילדים ששמותיהם
כתובים שם בכלל אינם יהודים ...כך
עשו רשימה של  50ילדים כאלה.
("כולם היו ילדיהם" ,הארץ)29.4.11 ,

(שם)

בית הילדים היה צריף גדול המחולק
לאולמות .הילדים הגדולים ישנו במיטות
קומתיים או של שלוש קומות ,ובחדר אחד
היו מיטות של תינוקות .ההתנהלות הייתה
קשה מאוד :הילדים הגיעו לבית היתומים
חסרי כול ,פעמים רבות אף ללא בגדים.
המצב הוקל משנמצא מחסן שבו בגדים של
אנשים שגורשו .בבית הילדים דאגו לאוכל,
ללימודים ואף לתעסוקה .סיפרה סוניה,
הבת של יהושע והני בירנבאום:
מעל הכול הם ההורים השרו חום,
אהבה ותשומת לב לילדים ,וזה היה
חשוב לא פחות מהצרכים הפיזיים .אני
זוכרת שבאותו זמן להורים לא היה זמן
בשבילנו ,האחים הביולוגיים ,וקיבלנו
את זה כמובן מאליו .אימא שלי אמרה:
'לכם יש אבא ואימא ,ולילדים האלה
אין אף אחד'.
("האבא והאימא של כולם" ,ישראל היום)19.4.12 ,

בית היתומים פעל במחנה המעבר
ווסטרבורק עד פברואר  .1944אז נשלחו
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אני שכבתי במיטה בקומה השלישית,
הסתכלתי למטה וראיתי את יהושע
בירנבאום עם אחד משני הבנים אופים
מצות .היו קצת קמח ומים ונורה קטנה
שבאמצעותה בישלו...

למחנה הריכוז ברגן-בלזן משפחת בירנבאום
והילדים שנותרו בבית היתומים.

בית הילדים בברגן-בלזן
בברגן בלזן היה מחנה מיוחד שנועד
למועמדים להחלפה עם שבויי מלחמה
גרמנים ,והוא ּכּונה 'מחנה המיוחסים' (ראו
הרחבה בפרק  .)9במחנה זה ביקשו הגרמנים
מבני הזוג בירנבאום לקחת אחריות על כ50-
ילדים יתומים .וכך בתוככי מחנה ברגן-בלזן,
הוקם בית היתומים שנית.

לימדו את הילדים שירים ...שרנו 'והיא
שעמדה' בעברית וגם את 'התקווה'.
הני הייתה דמות עליזה מאוד ובעיקר
אמיצה; יהושע היה דמות חינוכית
בצורה בלתי רגילה .רוב הילדים הגיעו
אליהם באפיסת כוחות או יתומים
ואומללים והוא – בעיקר בעזרת
האמונה הדתית ותמיכה פסיכולוגית-
נפשית – הציל אותם.

בית ילדים במחנה ריכוז? אכן ,משפט זה
נשמע הזוי .כיצד מקיימים את הילדים
בתנאים אלו? המחסור היה גדול מאוד.
במחנה הייתה מלחמת קיום תמידית – רעב
קשה מנשוא ,חוסר במוצרים בסיסיים:
אפילו בגדים לילדים וחיתולים לתינוקות.
במקום כזה כל אחד נלחם על חייו ,והני
נלחמה גם על חיי ילדיה:

(שם)

אסתר תיארה את הדרכים היצירתיות של
בני הזוג בטיפול בילדים" :הגיע ילד שהיה
ממש גוסס מרעב ,והם לקחו סוכרייה ,הפכו
אותה למי-סוכר והצילו אותו .כשסבלתי
מכינים הם גילחו לי את הראש ,השאירו פוני
ושמו לי מטפחת ,שרפו את הבגדים והביאו
לי בגדים אחרים" (שם).

כל ילד שההורים שלו מתו – בא אלינו.
היה קר ולא היה לנו מה לאכול ,אבל
היא תמיד ניסתה להשיג עוד אוכל,
היא לא פחדה מכלום .פעם אחת
אפילו הצלחנו לארגן סדר פסח ,שרנו
שירים ואכלנו מצות

בית הילדים ב"רכבת האבודה"

(שם)

סיפרה הבת בטקס ההוקרה להוריה.
אסתר דבורה רייז-מוסל הייתה בין הילדים
שהיו בבית הילדים בברגן-בלזן .היא סיפרה
על הגעתה לשם ,ועל האווירה הנעימה בבית
הילדים למרות התנאים הקשים:
ההורים שלי היו כבר שניהם חולים
ולא מסוגלים לטפל ולהשגיח על
ילדה קטנה ,אז הבירנבאומים אספו
אותי אל חיקם .הם היו כמו מלאכים
בגיהינום .אני זוכרת במיוחד את...
ערב ליל הסדר שבבוקרו אבי נפטר.
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באפריל  ,1945כאשר האנגלים התקדמו לכיוון
גרמניה מצד מערב ,והרוסים כבשו מחצית
מגרמניה מצד מזרח ,גורשו שארית העצירים
היהודים מברגן-בלזן .בני משפחת בירנבאום
יחד עם היתומים הועלו למה ֶשּכּונה לימים
"הרכבת האבודה" .הרכבת הייתה עמוסה
ביהודים ,ושוטטה חסרת כיוון במשך שבועיים,
ללא אוכל ושתייה לנוסעים .כשהיו התקפות
מהאוויר הרכבת נעצרה .הני מיהרה לנצל רגעים
אלו ,ובחירוף נפש היא רצה אל השדה ,והביאה
סלק או שלג כדי להרוות את הצימאון .פעם
אחת אף מצאה מחסן שבו דבש .למרבה הכאב,
ילדים רבים לא שרדו את הנסיעה הקשה הזו.
הנוסעים שוחררו לבסוף על ידי הצבא האדום
הסובייטי בהיותם על סף מוות .מחנה ברגן-בלזן
שוחרר על ידי האנגלים ב 15-באפריל .1945
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לאחר המלחמה
לאחר המלחמה משפחת בירנבאום שבה
להולנד ,ושם פתחו מחדש את בית היתומים,
לראשונה שלא תחת כיבוש נאצי" .בהשוואה
להמון האומללים ,מספר הילדים שניצלו
אינו גדול" ,כתב בירנבאום בדוח שלו" ,בכל
זאת היה זה מראה מרהיב :כאשר חזרתי
לאמסטרדם אחרי השחרור על גבי משאית,
הכיר אותי ילד שטייל בסביבה עם אמו.
הילד חיבק אותי קורן מרוב אושר .אבל אחרי
זה באו אימהות ושאלו אותי' :למה הילד שלי
לא חזר?' .יחד עם אימהות אלה אשא את
הכאב הזה כל ימי חיי" .ב 1950-עלו יהושע
והני לארץ ישראל עם ששת ילדיהם ו15-
יתומים.

בתי ילדים בצרפת

פרק 11

בזכות מפעל ההצלה של ילדים יהודים
בצרפת ,נחישותם ומסירותם של מדריכים
ופעילי הצלה ,ניצלו בצרפת אלפי ילדים
יהודים .ארגונים שונים – יהודים ולא-יהודים
– הקימו רשת של בתי ילדים ,לרוב במקומות
מרוחקים ,אליהם הביאו ילדים שנותרו
לבדם ,ילדים שהוברחו ממחנות הסגר,
וילדים שמשפחותיהם ביקשו לתת להם
הגנה .בבתים אלו התאמצו במיוחד לגונן
עליהם מהרדיפות ,להעניק להם שגרת חיים
רגילה וכלים לחייהם בעתיד.

רקע
בין שתי מלחמות העולם היגרו לצרפת אלפי
פליטים ,ובהם יהודים רבים ממזרח אירופה.
לאחר עליית היטלר לשלטון בשנת ,1933
גבר זרם הפליטים מגרמניה ומאוסטריה,
וחלק ניכר מהאוכלוסייה היהודית בצרפת
היה במעמד של זרים .ערב מלחמת העולם
השנייה מנתה יהדות צרפת כ 300-אלף
נפש ,כמחציתם פליטים ובהם לפחות 40
אלף יהודי גרמניה שברחו לאחר עליית
היטלר לשלטון.

רבים מיהודי צרפת הוותיקים שאפו להיות
'צרפתים בני דת משה' – להשתלב בחברה
הצרפתית ,תמורת ויתור על עקרונות דתיים
ולאומיים .ואכן ,לפני פרוץ המלחמה הזהות
היהודית בצרפת הלכה והתרופפה .רוב הנוער
היהודי למד במסגרות צרפתיות כלליות ,ורק
קומץ קטן השלים לימודי יהדות או למד
במסגרת של תלמודי תורה .אולם ,עקב
התגברות זרם הפליטים ,שהיו מחוברים יותר
לזהות היהודית ולמסורת ,גברה החתירה
להעמקת הזהות היהודית .קמו מוסדות
אורתודוכסיים כמו ארגון 'ידידי המסורת'
ותנועת הנוער 'ישורון' ,ואף תנועת הנוער
הוותיקה 'הצופים והצופות היהודיים' החלה
לאמץ תפיסה של יהדות פעילה ,המדגישה
אלמנטים דתיים וציוניים כאחד.
בעקבות כיבוש צרפת על ידי גרמניה ביוני
 ,1940החלה מנוסה גדולה דרומה .לאחר
הכיבוש ,צרפת חולקה לשני אזורים עיקריים
על פי הסכם עם הנאצים :צפון צרפת,
צרפת הכבושה ,שכללה שלוש חמישיות של
המדינה; ודרום צרפת" ,צרפת החופשית",
שבה שלט משטר צרפתי עצמאי-לכאורה,
שנקרא 'ממשלת וישי' ,ששיתפה פעולה
עם הנאצים .החלק הקטן ,האזור החופשי,
נפל בסוף  1942בידי הגרמנים .פעילות
הצלה רחבה יותר התאפשרה ,כמובן ,באזור
הדרומי ,בעיקר כל עוד היה "חופשי".

הקמת בתי ילדים בצרפת
עם כיבוש צרפת על ידי גרמניה ביוני ,1940
נעצרו יהודים רבים ונאסרו במחנות ריכוז
בצרפת ,ומאביב  – 1942גם במחנות בגרמניה
ובמזרח אירופה .בתחילה נאסרו בעיקר
יהודים נטולי אזרחות :מהגרים שהגיעו
בשנות העשרים והשלושים ממזרח אירופה
ופליטים שברחו מגרמניה הנאצית .בהדרגה
החלו הגרמנים ומשתפי הפעולה הצרפתים
לעצור גם יהודים צרפתים ותיקים.
מעצרים המוניים של יהודים החלו בתחילת
 1941בפריז ובאזורים הכבושים בידי
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הגרמנים .בקיץ  1942התפשטו המעצרים
גם לאזורי צרפת שבהם לא שלטו
הגרמנים ,אזורים שהיו בשליטת משטר
וישי הצרפתי ששיתף פעולה עם הגרמנים.
בתגובה לרדיפות היהודים ,אלפי יהודים
ולא-יהודים סיכנו את חייהם למען הצלת
חייהם של ילדים יהודים בצרפת .ארגונים
אחדים עמדו במרכזה של פעילות ההצלה,
ונזכיר שניים בולטים:

למרות האמצעים המצומצמים שעמדו
לרשותם של מפעילי בתי הילדים ,הם ניסו
ככל יכולתם להקנות לילדים חינוך כללי
וחינוך יהודי בסיסי ,ולאפשר להם שגרת
חיים רגילים בנסיבות הבלתי רגילות .הם
אף יצאו ִעמם לטיולים ,בעיקר באזורים
כפריים והרריים ,שבהם הסיכון לחשיפתם
היה נמוך יותר .רבים מהילדים שניצלו
בזכות בתי הילדים זוכרים לטובה את
מאמציהם של מציליהם שניסו ליצור

בתי ילדים פעלו בכל רחבי צרפת הכבושה,
ובעיקר בדרום צרפת ,חלקם באזורי הגבול
עם ספרד ושוויץ .רבים מהמצילים ניסו
להבריח אל בתי הילדים ילדים ואף תינוקות
יהודים ממחנות מעצר ומאזורים אחרים
בצרפת שבהם היו הילדים בסכנה .מבתי
הילדים הוברחו ילדים יהודים רבים אל
מעבר לגבול צרפת .בתי הילדים היהודיים
קיבלו לשורותיהם צעירים שנותרו ללא
משפחה ,חלק מהילדים נשלחו על ידי
הוריהם מאזור הכיבוש ,אחרים השתחררו
ממחנות הסגר בדרום צרפת לאחר
שהופרדו מהוריהם.
לבקשתם של הרבנים ו'ידידי המסורת'
נאותה הנהלת אוז"ה לפתוח מוסדות
המיועדים לילדים דתיים .במעונות
הללו קיבלו הילדים שיעורים בלימודי
קודש וחונכו לקיום מצוות .בית הילדים
הראשון בחסות אוז''ה נפתח בתחילת
 1940בעיירה ְּברּו-וֶ רנֶ ה ,ובראשו עמד הרב
שניאור זלמן שניאורסון .הרב שניאורסון
ממשפחת אדמו"רי חב''ד ברח בשנות
השלושים מברית המועצות ובדרכו לארץ
ישראל השתהה בצרפת .בפריז הקים
את 'התאחדות היהודים שומרי המצוות'
 ,I.P.Aבמטרה לאחד את קהילות היהודים
האורתודוכסים .עם פרוץ המלחמה ,הרב
הקים כמה מוסדות תורניים לנוער ואף
ייסד ישיבה .הרב שניאורסון עמד בראש
בתי ילדים נוספים בפרברי העיר מרסיי.
באוגוסט  1941נפתחו מעונות נוספים
ובית לנערות .הרב הקדיש תשומת לב רבה
ַ
ואישית לחינוך בני הנוער שבחסותו .תכנית
הלימודים כללה בעיקר לימודי קודש.
הרב שניאורסון הקים גם חווה להכשרה
מקצועית ,שנועדה בעיקר לאפשר את
קיומו של המוסד (כיוון שהרשויות התנו
את אישור קיומם של בתי הילדים בתנאי
שיעסקו בעבודת כפיים) .במכתב לראש
קהילת ניס בכ''ג אדר תש''ג ( )1943כתב:
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ארגון אוז"ה ( – )OSEארגון בריאות לסיוע
לילדים יהודים בצרפת שהפעיל בתי ילדים
בסיוע כספי של הג'וינט ושל הקהילה
היהודית בצרפת .המנהלים ואנשי הצוות
בבתי הילדים ,נוצרים ויהודים כאחד ,היו
צעירים וצעירות אידאליסטים שהעניקו
לילדים החוסים בבתי הילדים יחס חם
ודואג .פעילי אוז"ה נכנסו מרצונם החופשי
למחנות המעצר במטרה ליצור קשר עם
הילדים והוריהם ,וכך לרכוש את אמונם ואת
הסכמתם לניסיונות להוציא את הילדים
מהמחנות ,על מנת להעבירם אל בתי
הילדים של האוז"ה ואל מקומות מסתור
אחרים מחוץ למחנות .באופן דומה נהגו גם
פעילי 'תנועת הצופים והצופות' היהודיים
בצרפת ( )EIFשייסד רובר גמזון .גמזון היה
מפעילי אוז'י"ף ( ,)UGIFהרשות היהודית
הרשמית שפעלה באישור הגרמנים ,והוא
ניצל את קשריו למטרות הצלה .אחרי
הגירושים של יהודי צרפת בקיץ ,1942
הקים גמזון ארגון הצלה בשם 'השישית',
שפעיליו העבירו ילדים יהודים למסתור
בבתי הילדים.

אווירה אוהדת ,מגוננת ותומכת.
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הילדים שלנו בריאים המה יותר מאשר
במושבות אחרות ,ב''ה ,יען כי הננו
משתדלים בכל לב על דבר מזונותיהם,
וגם כי רובו של יום הם מבלים תחת
כיפת השמים .ומשעה י''ג אחת
בצהריים ואילך מתלמדים עבודת
אדמה ,הם ואף גם הילדֹות ...כולם
עושים חיל בלימודי ישראל וכולם
לומדים גם צרפתית.

יוסף שמואל קולודני מספר:
בשאבאן ...הייתי בלי ההורים ,אבל היה
לי אח גדול ...הייתי עם ילדים .אני רק
זוכר שהייתי עצוב ...ילד בן חמש לא
סובל כל רבע שעה ,אלא מדי פעם.
הוא עצוב ,זה הכול .הוא רוצה את אבא,
הוא רוצה את אימא ,הוא רעב ...מדי
פעם ההורים באו לבקר ותמיד אמרתי
לאבא' ...תחזיק אותי חזק'.

(אלכסנדר קליין ז''ל וחיים שלם ,אנו הולכים בראש
מורם ,עמ' )115

בנובמבר  1942השתלטה גרמניה הנאצית
על האזורים שתחת משטר וישי ,ותחושת
הביטחון היחסי של מסתירי הילדים באזורים
אלה התערערה אף יותר .בסוף  1943נסגרו
רוב בתי הילדים ,והילדים פוזרו בקבוצות
לכפרים קטנים או הוברחו לשוויץ .אלפי
יהודים ולא-יהודים סיכנו את חייהם למען
הצלת חייהם של ילדים יהודים בצרפת
במלחמת העולם השנייה .רבים ממציליהם
הלא-יהודים של הילדים קיבלו לאחר
המלחמה את אות חסיד אומות העולם.

פרק 11

בית הילדים בשאבאן
בין נובמבר  1939לינואר  1944היה בית
הילדים בשאבאן שבאזור הדרומי ,בצרפת
'החופשית' ,מקום מקלט ל 284-ילדים
בחסות האוז"ה .ניהל אותו פליקס שברייה,
עיתונאי ,מוזיקאי ,פעיל חברתי ,ולימים הוכר
חסיד אומות העולם .רבים מאנשי הצוות
היו יהודים ,בעיקר יהודים פליטים מגרמניה
ומפולין .בית הילדים שנפתח בשאבאן היה
חוקי וידוע לשלטונות הצרפתים .ילדים
מגיל חמש עד שמונֶ ה-עשרה שהו בשאבאן
שבועות ,חודשים או שנים .החלוקה ללינה
באולמות השינה הייתה על פי הגיל .שברייה
ואנשי הצוות שטיפלו בילדים דאגו לשמור
על זהותם היהודית :הם ציינו את השבת
וחגגו את החגים היהודיים .גאוות הבית
הייתה תזמורת הילדים של שאבאן ,שניגנה
אחרי צאת השבת וכולם רקדו לצליליה.

(בתי ילדים ,אתר יד ושם)

מסוף אוגוסט  1942החלו מעצרים
וגירושים למזרח של יהודים זרים גם
בחלק הלא-כבוש של צרפת באזורים
שבשליטת משטר וישי .בשעות הערב
המאוחרות ,פשטו ז'נדרמים צרפתים על
בית הילדים בשאבאן וביקשו לעצור כמה
מהנערים הבוגרים .לבסוף עצרו חמישה
צעירים ואת אחת המטפלות ושלחו אותם
למחנה ריכוז .מבין השישה שנעצרו שרדו
רק שניים .בפשיטה נוספת על הבית,
כשלו הז'נדרמים במטרתם .עקב הסיכון
שהיה כרוך בהסתרתם ,מעת לעת הוצאו
מספר ילדים משאבאן ,נמסרו למשפחה
או עברו לבית ילדים אחר ,ולאחר פרק זמן
הוחזרו למקום.

הונגריה :בתי ילדים בחסות
הצלב האדום הבינלאומי
בתי הילדים של לנגלט
ארגון הצלב האדום הבינלאומי החל
בפעילות הצלה בהונגריה רק לאחר שגורשו
יה ,כפי שנכתב בפרק  .9מעריכים
יהוד ָ
ֶ
רוב
שבהונגריה היו  40-32בתי ילדים ,ובהם
חסו  6,000-5,000ילדים וכ 2,000-מלווים.
הם נתמכו בידי יהודים אמידים בבודפשט,
אך עיקר התרומה הכספית הגיעה מארגון
הג'וינט.
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בתקופת הגירושים ההמוניים החלה פעילות
הצלה של ילדים באמצעות הצלב האדום
השבדי .הקמת בתי ילדים בהונגריה הייתה
יוזמתם של משה קראוס ,מנהל המשרד
הארץ-ישראלי בבודפשט ,ואוטו נתן קומוי,
נשיא ההסתדרות הציונית בהונגריה .פרופ'
ולדמר לנגנלט ( ,)Langletמרצה לשפה
השבדית באוניברסיטת בודפשט ואשתו
נינה ,התבקשו מקראוס וקומוי להקים בתי
ילדים ברחבי הונגריה ,אך הצליחו להקים
רק שלושה-ארבעה בתי ילדים בבודפשט,
שבהם הוחזקו כאלף ילדים .לנגלט סיפק
מכתבי הגנה לילדים ולמלוויהם ,שבהם
נכתב שהם נמצאים תחת חסותו ,והבתים
שבהם התגוררו מוגנים מבחינה דיפלומטית
על ידי הצלב האדום השבדי .משמעות הדבר
היא שהחוקים האנטי-יהודיים בהונגריה לא
חלו על הדיירים שבהם.

הפסקת הגירושים לאושוויץ :התרחבות
בתי הילדים

בלחץ הביקורת השליט ההונגרי הפסיק
זמנית את הגירוש לאושוויץ ב 9-ביולי .1944
בעקבות מתיחת הביקורת ,חש ארגון הצלב
האדום הבינלאומי בירידת מעמדו בדעת
הקהל במערב ,ונכנס לראשונה לפעולת
ההצלה של יהודי הונגריה .המנהיגים הציונים,
ובראשם אוטו קומוי ומשה קראוס ,ביקשו
מראשי הארגון לייסד משרד מיוחד מטעם
הארגון שיגיש עזרה לילדים ולזקנים יהודים,
על פי הדגם שהנהיג פרופ' לנגלט .כמו כן ,הם
ביקשו שיהודי הונגריה יהיו במצבת כוח האדם
הדרוש לקיים את המסגרת המוצעת ,במטרה

וכך מפעל הצלת הילדים קרם עור וגידים.
בספטמבר  1944קמה בבודפשט מחלקה
 Aובה אגף הילדים ,מטעם הצלב האדום
הבינלאומי ובהנהלת קומוי .בתי הילדים
הוקמו בבניינים שהונגרים אוהדים העמידו
לרשות המבצע ,וקיבלו מעמד דיפלומטי
מוגן מטעם הצלב האדום הבינלאומי.
בתי הילדים הופעלו בעיקר בידי חברים
בתנועות הנוער הציוני והציוני-דתי .בבית
הילדים דומונקוש שהו בתקופת המלחמה
כמאתיים ילדים מבתים דתיים .בני הקהילה
האורתודוכסית הפעילו את בית הילדים,
והוא המשיך להתקיים גם לאחר המלחמה.
בחודשי הקיץ שבהם הופסק זמנית הגירוש,
הסתבר כי בבודפשט נותרו מאות ילדים
עזובים ,יתומים ויתומים למחצה :לרבים
מהם אבות ששירתו הרחק בחזית או
בפלוגות העבודה; לאחרים הורים שנפגעו
או נהרגו בהפצצות על בודפשט; או ילדים
שכשל כוח הוריהם ,לאחר אובדן פרנסה או
בן זוג ,להעניק להם תנאי מחיה בסיסיים.
חברי תנועות הנוער ופעילים אחרים ציידו
את בתי הילדים בשמיכות ,מיטות ,כלים
לבישול ,ובכל הציוד הדרוש לקיומם
הבסיסי .הם גייסו צוותים שיטפלו בילדים,
מתינוקות ועד ילדים גדולים ,ואספו ילדים
מהרחוב ומבתיהם והביאום לבתי ילדים .על
הבית תלו שלט' :בית ילדים בחסות הצלב
האדום הבינלאומי' ,ומשמעותו המעשית
היא שבית זה מוגן בידי הצלב האדום
הבינלאומי ,ובאישור ממשלת הונגריה אסור
לפגוע בדייריו.
כך תיאר ישעיהו רוזנבלום את הקמת בית
ילדים של תנועת 'הנוער הציוני':
דאינוש ממנהיגי התנועה אמר לי:
'קיבלנו מאיזה אציל ממש ארמון,
בשדרת בודקסי .קח את השלט עם
הסמל של הצלב האדום הבינלאומי;
נדפיס לך מיד תעודות שהבית מצוי
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חלף כחודש וחצי ,ובתחילת חודש יולי התברר
שקרוב ל 440-אלף יהודי הונגריה גורשו
לאושוויץ .דבר הגירוש ומשמעות מחנה
אושוויץ פורסמו בקול רעש גדול בתקשורת
במדינות בעלות הברית ,והחלה להישמע
ביקורת דיפלומטית ועממית קשה על השליט
ההונגרי ,מיקלוש הורטי ,שהיה שותף ברצח
היהודים ,וכן גינוי כלפי ארגון הצלב האדום
הבינלאומי בשל אדישותו לגורל יהודי הונגריה.

להכניס יהודים נוספים למעגל ההצלה.
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תחת חסות הצלב האדום הבינלאומי;
ְתלֶ ה את השלט; הנה המפתחות,
ונפתח בית ילדים '.באותו לילה יצאנו
משם עם כמה חברים .בערך בשעה
שלוש אחרי חצות נעצרו פתאום שתי
מכוניות צבאיות .אנחנו כמובן רעדנו
מפחד ,ולא הבנו מה קרה .פתאום
אנחנו שומעים מישהו צועק" :שאיו!
איפה אתה?" זה היה אדון קפש מחברי
התנועה בתלבושת של יחידת עזר של
ועמו  80עד  100ילדים .קפש,
הצבא ִ
ועמו כמה עשרות צעירים שהייתה
להם חזות הונגרית ,התחפשו תוך סיכון
גדול ,כחיילים או כנאצים הונגרים ,כדי
לאפשר את הצלת הילדים והבאת
יהודים למקומות מוגנים.
(אביהו רונן ,הקרב על החיים ,עמ' )252
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אגי קופר הייתה אז בת  ,12היא נשארה
בבודפשט ללא הוריה יחד עם אחיה בני :17-5
הופיע איש צעיר עם צו בידו האומר
ש 30-ילדים הולכים ִאתו .אנחנו –
אחיותיי ואני – נבחרנו בין אותם 30
ילדים .לא ידענו מי האיש ,לא ידענו
לאן פנינו מועדות .משה היה שמו
של אותו בחור בן  ...20הלכנו ִאתו דרך
ארוכה ...הוא אמר לנו שאנו הולכים...
לבית מוגן ,לבית זה אסור לגרמנים
להיכנס .הגענו לבית גדול ויפה ברחוב
קלמן ,בפתח הבית היה סמל' ...בית
מוגן' .נכנסנו ...קיבלנו אוכל והתרחצנו
אחרי שבועות רבים שלא יכולנו...
ישנו במיטות .מישהו בחוץ דאג
ואפילו ַ
לנו ,לא ידענו מי הוא או מי הם.

ברטלר ,והוא ָש ַכן בבניין שהיה בבעלות
משפחת הרשקוביץ ,משפחה יהודית חרדית.
המוסד היה בחסותו של הוועד הפולני –
מעין קונסוליה פולנית גולה – אשר ידע
על מוצאם היהודי של הילדים ,אך התעלם
מכך בהתאם להסכם על רישום הפליטים
כגויים פולנים .בימים הנוראים התארגן מניין
לתפילה במוסד ,ובחנוכה ובפורים נערכו
חגיגות מפוארות ,שבהן השתתפו הילדים
היהודים באופן פעיל בהצגה ובזמר.

הפיכת 'צלב החץ' :בתי הילדים – מקום
הגנה והצלה
לאחר הפיכת צלב החץ בידי מפלגת
הרציחות
חודשו
הנאצים-ההונגרים,
ההמוניות של היהודים ,ושוב גברה הסכנה
לילדים .עם התפשטות הידיעות על החסות
הניתנת לילדים על ידי הצלב האדום
הבינלאומי ,ולקראת הכניסה לגטו ,אימהות
יזמו את העברת ילדיהן לבתי ילדים ,בטרם
תילקח האם לגיוס חדש או שלא תוכל
לדאוג לתזונתו ולבריאותו בגטו ההולך
ונסגר .מספר הילדים המשוכנים וגיליהם
השתנה ממקום למקום .למשל בבית
הילדים שברחוב דוב  90שוכנו מאות ילדים.
במקומות אחרים שוכנו עשרות ילדים
נוספים.
את החיים בבית הילדים ברחוב דוב מתארת
מרים רוזניצר:
זה היה בית לא כל כך גדול ,עם הרבה
חדרים .והיינו המון-המון ילדים ...הרבה
יותר ילדים קטנים .עשו קבוצות כך
שהגדולים יטפלו בקטנים ...היו לי
חמישה ילדים קטנים שהייתי צריכה
לטפל בהם :לרחוץ אותם ,לכבס
להם ,להאכיל אותם ,לדאוג להם...
ישנו שניים במיטה ...היו מיטות עם
ַ
שתיים-שלוש קומות ,בצורה מאוד
פרימיטיבית .והאוכל ,בהתחלה היה
מספיק ודי טוב ,אבל במשך הזמן...
היינו די רעבים ...והשתדלו לעשות

(שם ,עמ' )254

בעיירה ואץ המרוחקת כשעה נסיעה
מבודפשט ,הוקם מוסד לילדי הפליטים
היהודים .היוזמת והפטרונית של מוסד זה
הייתה גב' שוייצר ,עסקנית ידועה בבודפשט.
מנהל המוסד היה עורך הדין ד"ר יצחק
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פעילות חברתית ...כדי שלא נרגיש את
הבדידות .אז היו שיחות ,והיו מדריכים,
ציוניסטים כולם ...נתנו הרצאות על
החיים בארץ ישראל ,ואיך יהיה לאחר
שהמלחמה תסתיים ,ואיך כולנו נשמח.
ליותר קטנים ,השתדלו להביא כל מיני
משחקי חברה ,וליותר קטנים הביאו
כדור .אבל הבעיה שזה היה חורף,
ובפנים לא היה מקום לשחק ...רוב
הילדים חשבו שלקחו את הוריהם,
ולבטח הרגו אותם והם נשארו לבד.
(שם ,עמ' )257
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ג .עליית הנוער
בשנים שלפני השואה ,בזמן השואה ואחריה
הובאו לארץ אלפי נערים ונערות באמצעות
מפעל 'עליית הנוער' .הארגון הוקם בגרמניה
כשנה לפני עליית היטלר לשלטון ביוזמתה
של רחה פרייאר ,בעקבות פיטורי נערים
יהודים מעבודתם על רקע אנטישמי .היא
קלטה מוקדם מאוד כי לא יהיה עתיד לנוער
היהודי בגרמניה ,ועל כן יש להעלות בני נוער
בגיל  17-15לארץ ישראל ,ולחנכם ליהדות
ולציונות.
נוער יהודי ,הנכון לעבודה ולחיים ,ילך
לאיבוד אי-שם ,בשעה שהעם זקוק לו
לשם מפעל חייו .וכשם שמפעל חיי
העם דורש את הנערים ,כן מבקשים
הם – עדיין לא מדעת – להכות שורשים
בו .ידוע ידעתי כי רעיון זה בר-ביצוע
הוא כי הוא רצוף-אמת ושעתו הגיעה.
על הנערים להגיע לארץ ישראל,
למשקי ההתיישבות העובדת ,שם
יוכשרו לעבודה ולחיים.

פרק 11

(רחה פרייאר ,ישרש ,עמ' )10

את העובדה כי צפויה להם ולילדיהם
סכנה .לעומת זאת יהודים ממזרח אירופה,
שידעו טעמם של גירוש והגירה ,עודדו
את פעילותה .הסוכנות היהודית לא הייתה
מעוניינת להעניק לנערים רישיונות עלייה,
הואיל ולטענתה ילדים רבים בארץ עדיין
אינם מקבלים את הטיפול הראוי מפאת
חוסר במשאבים .בנחישותה היא הצליחה
להשיג בשלב הראשון שנים-עשר רישיונות.

קבוצת בני נוער של עליית הנוער מגיעה לנמל חיפה1934 ,

בשנת  1932יצאה לארץ ישראל הקבוצה
הראשונה :הנערים יצאו מברלין ונפרדו מהוריהם,
וכולם חששו מאוד מפני הבאות ,ודאגו כיצד
יסתגלו הנערים בעצמם בארץ הרחוקה
והנחשלת (יחסית לגרמניה) .קבוצה זו נקלטה
בכפר הנוער בן שמן .תוך חודשים אחדים הפך
המפעל האישי למפעל ציבורי למען הכשרתם
המקצועית וסידורם בארץ ישראל של נערים
יהודים מחוסרי עבודה הנמצאים בגרמניה.

רחה פרייאר

הרעיון הנראה לנו היום כה ברור ,היה
חדשני מאוד בשעתו ,ועורר ויכוח עז בקרב
יהודי גרמניה .יהודי גרמניה היו קשורים
מאוד לזהותם הגרמנית ,והתקשו להפנים

חברי 'מכבי הצעיר' בדרכם ארצה ,1948 ,אוסטריה
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לאחר עליית היטלר לשלטון אימצה
הסוכנות היהודית את הרעיון ,והעבירה את
מפעל עליית הנוער לניהולה של הנרייטה
סולד .סולד ,ילידת בולטימור שבארצות
הברית וממייסדות ארגון הנשים "הדסה"
ונשיאתו הראשונה ,עלתה לארץ בשנת
 ,1920ובהיותה בת  73התגייסה לעמוד
בראש המפעל של עליית הנוער .עד שנת
 1939הצילה עליית הנוער כ 7,000-צעירים
שעלו ארצה מגרמניה ונקלטו בהתיישבות
העובדת .המטרה האידיאולוגית של
עליית הנוער כפי שעיצבה הנרייטה סולד
הייתה להעלות נוער יהודי שיקבל הכשרה
מתאימה ,ויעזור בבניין הארץ על ידי עבודה
חלוצית .כך יהיה אפשר גם להציל יהודים
וגם לסייע ליישוב הקם בארץ ישראל.

היא הייתה מעורבת בחינוכם ,בשיבוצם
בפנימיות ,בתכנית הלימודים שלהם
ובהכשרות .ילדים אלו מצאו בבתי החינוך
ובפנימיות את ביתם החדש ,ונעשו חלק
חשוב בחברה הישראלית.

למחשבה
בפרק זה נפגשנו עם דמויות מופת כמו
יאנוש קורצ'אק ומשפחת בירנבאום.
מהם התכונות המאפיינות אותן
והופכות אותן לדמויות מופת? איזו
תכונה הייתם רוצים לאמץ לחייכם?

הקבוצה הראשונה של עליית הנוער צועדת לעבר
קיבוץ עין חרוד

פרק 11

מאז ייסודה ועד  1948הצליחה עליית הנוער
להבריח ולהעלות לארץ אלפי ילדים שנקלטו
ביותר מ 300-מוסדות חינוך בקיבוצים,
במושבים ובערים .אך עלייתם וקליטתם היו
מלווים בוויכוחים אידיאולוגים ובמאבקים
ציבוריים בשאלה איזה זרם חינוכי ישפיע
על חינוכם .התנועה הרביזיוניסטית וכל
הזרמים הדתיים התנגדו לשלוח את
הנערים לקיבוצים שברוח הסוציאליזם
ולאחר מאבקים ציבוריים חלקם נשלחו גם
לקיבוצים דתיים ,וחלק קטן מהם גם לישיבות
ולפנימיות דתיות.
הנרייטה סולד לא נישאה ולא היו לה ילדים,
ולילדי עליית הנוער התייחסה כאל ילדיה.
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פרק 12

לִ ִּבי במזרח:
קהילות ארצות המזרח לעזרת אחיהם
כמו בכל קהילות ישראל ,כך גם בקהילות
קהילות המזרח לגווניהן – מעירק ועד סוריה,
מיוון ועד צפון אפריקה – גדלו על מסורת
האחווה היהודית ,ובתוך כל קהילה התקיימו
המסגרות היהודיות של גמילות חסדים
ועזרה הדדית .אהבת ישראל שפעמה בהם
מצאה את דרכה בתנאים הקשים שנוצרו
בתקופת השואה.

פרק 12

מטבע הדברים ,בשל ריחוקן מגרמניה,
הנאצים לא הספיקו לממש בהן את הפתרון
הסופי כפי שתכננו .בעיון במסמכים
הגרמניים ברור שמטרת הנאצים הייתה
שלא תישאר משפחה יהודייה אחת בכל
העולם .הם החלו לבצע את זממם במדינות
שהיו בשליטתן הקרובה ,אך במהרה אכפו
חוקים שהצרו את דרכי היהודים והיוו
הכנה לתכנית הפתרון הסופי גם במדינות
ששלטו בהן אף ממרחק ובתוכן המדינות
בצפון אפריקה .למשל ,ב 1938-לוב
שהייתה בשליטת איטליה ,חויבה לנהוג
כלפי היהודים לפי חוקי הגזע ,והם הושפלו
ונדחקו ממשרותיהם וממעמדם החברתי
(ראו להלן).
בפרק זה נעסוק בגילויים של ערבות
הדדית כלפי יהודי אירופה הנרדפים ,כאשר
לראשונה התרחשו מפגשים יוצאי דופן
בין מזרח למערב .נלמד גם על העזרה
והסעד בתוך הקהילות שבארצות המזרח
שסבלו מנחת זרועם של הנאצים ,אף על פי
שהתגוררו במרחק גדול מאירופה.

פליטים מפולין בשנחאי
בין גילויי הסעד לפליטים יהודים ,בולטת
עזרתם של יהודי קהילות המזרח בשנחאי

הרחוקה ,שאליה גלו פליטים מאירופה (ראו
הרחבה בפרק  .)8נזכיר בקצרה כי משנות
השלושים של המאה ה 20-הגיעו לשנחאי
שתי קבוצות של פליטים מאירופה :הקבוצה
הראשונה – מגרמניה ומאוסטריה; והקבוצה
השנייה בת כ 2,500-פליטים יהודים מליטא
שברחו לשנחאי ב ,1941-1940-בעיקר בני
ישיבות וחברי תנועות נוער ,כפי שהוזכר
בפרק  .3היהודים שהגיעו לשנחאי מצאו
בעיר שתי קהילות יהודיות ותיקות :הקהילה
הוותיקה והמבוססת של יהודים יוצאי בגדד
בת כ 800-נפש ,וקהילה נוספת של יהודים
יוצאי רוסיה ,שמנתה בין  3,000ל4,000-
נפש .היהודים העירקים מבגדד היו בעלי
אזרחות בריטית ,והם היגרו לצורכי מסחר
באמצע המאה ה .19-למרות מספרם הקטן,
הם זכו למעמד בולט בעיר בשל עושרם .הם
עסקו בנדל"ן והקימו בעיר בנייני פאר ובתי
מלון ,ותפארתם הייתה בהקמת בית הכנסת
– אוהל רחל.
בין הפליטים מאירופה לבין קהילת היהודים
מבגדד נוצר קשר מיוחד במינו .יהודי בגדד
שבשנחאי נחלצו לעזרת אחיהם הבלתי מוכרים
מגרמניה ,ואחר כך סייעו ליהודים שהגיעו
מליטא .הם הקימו ועד מיוחד לעזרתם' ,הוועדה
לסיוע לפליטים יהודים אירופים בשנחאי'
( .)CFAה CFA-סיפק לפליטים עזרה בכל
התחומים הדרושים ,ובעיקר בדיור ,תעסוקה,
תזונה ובריאות .בין הפעילים הבגדדים בלטו
משפחות ששון ,כדורי ועזרא .הם פעלו במימון
עצמי שלהם ובתמיכת ארגון הג'וינט .בזכות
עזרתם של אחיהם מבגדד ,זכתה ישיבת מיר
בבית מדרש מפואר גם בגלותה ,כיוון שהיהודים
הבגדדים העמידו לרשות בני הישיבה את בית
הכנסת אוהל רחל ,והעניקו להם ריהוט הולם
וסייעו בקיומם.
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יהודי מרוקו לעזרת פליטים מהונגריה
ולעזרת יהודי אירופה
בעקבות כיבוש אירופה וחיפוש דרכי
הצלה מעבר לים ,יהודים מאירופה שמו
פניהם לצפון אפריקה ,וביקשו בה מחסה
זמני עד שיוכלו להפליג למדינה חופשית
שתיאות לקלוט אותם .טנג'יר הייתה עיר
נמל בינלאומית ,השוכנת בקצה הצפון-
מערבי של יבשת אפריקה מול צוק גיברלטר,
במפגש האוקיינוס האטלנטי והים התיכון.
רוב הפליטים תכננו לשהות בה תקופה קצרה
בדרכם לאמריקה או לארץ ישראל דרך
תעלת סואץ ,אך מצאו בה מקלט שעה.
אחת המשפחות הייתה משפחתם של
שמעיה ורני רייכמן מהונגריה ,שברחו בשנת
 1940למרוקו הספרדית דרך צרפת וספרד,
ומשם לטטואן בירת מרוקו הספרדית באותה
תקופה .בטטואן הייתה קהילה יהודית
יה קיבלו
ויהוד ָ
ֶ
שמנתה כ 15-אלף יהודים,
את הפליטים בזרועות פתוחות .משפחת
רייכמן תיארה כיצד משפחות חשובות כמו
בן מימון נשיא הקהילה ,משפחת חסן ,והרב
יצחק חלפון רבה של מרוקו הספרדית ,קיבלו
שיּכנו אותם בביתם עד
ְ
את פניהם בחום,
שיסתדרו ,ודאגו לכל מחסורם בלי לדעת
לכמה זמן הגיעו .קשרים אלו נמשכו והפכו
בהמשך להיות חלק מסיפור הצלה.

ֵאם המשפחה רני רייכמן עסקה בפעולות
הצלה במשך חמש שנים :יחד עם בתה
הצעירה אווה עסקה במשלוח חבילות מזון,
בגדים ותרופות ליהודי אירופה הכבושה
בעזרתם של ילדיה וחבריהם .עד סוף שנת
 1942נשלחו כל שבוע כמה מאות חבילות
לטרזיינשטט ,לסלובקיה ולאושוויץ .מספר
החבילות גדל פי כמה ככל שהמלחמה
נמשכה.
בשנה הראשונה היה זה בעיקר מפעל
משפחתי של רני ,בתה וחמשת הבנים.
כאשר גדל היקף המפעל ,והצלב האדום
הספרדי נאות לשלוח את החבילות בחסותו,
נכנסו לתמונה גם יהודי טנג'יר וטטואן :הם
ערכו התכנסויות מקומיות ,שבהן תיארו את
המצב בגטאות ובמחנות העבודה ,ועוררו
בהתלהבות את בני הקהילה המקומית לפתוח
את הלב ואת הכיס ,ולהשתתף במפעל הסעד.
חברותיה של הבת אווה נחלצו לעזרתה גם
בהכנת החבילות ובגיוס תרומות נדיבות
מיהודים עשירים בטנג'יר ובטטואן ובהשגת
הנחות ברכישת מוצרים .משלוח החבילות
היה אפוא לא רק מפעל הומניטרי ,אלא גם
גילוי של אחווה ושותפות הגורל של קהילות
יהודיות במזרח ובמערב.
בסוף שנת  1942הוקמה ועדת עזרה לפליטים,
ובראשה עמדו שבע משפחות יהודיות
של פליטים מהונגריה ומשפחות שעמדו
בראש קהילת טנג'יר ,כמו משפחותיהם של
האחים אהרון ויעקב כהן ומשפחת בן הרוש.
גם הג'וינט מימן את עזרתו דרך ועדה זו,
באמצעות יצחק לוראדו ראש הקהילה ,שהיה
גם נציג הג'וינט בטנג'יר .לצורך העברת כספי
ההצלה מוועד ההצלה של הרבנים בארצות
הברית לטנג'יר ,נעזרה רני בבנק האחים כהן,
בניו יורק וטנג'יר ,שהעבירו את הכספים
בעמלה נמוכה במיוחד לצורך הצלה.
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טנג'יר שנחשבה לעיר בינלאומית ,עברה לידי
ספרד (הניטרלית) בראשותו של גנרל פרנקו
באמצע שנת  ,1940אך המשיכה לשאת אופי
בינלאומי .משפחת רייכמן עברה לטנג'יר ,שגם
אליה הגיעו מאות פליטים יהודים מאירופה,
והם זכו לקבלת פנים חמה מהקהילה
היהודית .פליטים המשיכו להגיע לטנג'יר
ממקומות שונים .לדוגמה ,בשנת 1942
שטו בספינה על הים התיכון כאלף יהודים
איטלקים במנוסתם מאיטליה הפשיסטית,
ותרו אחר מקום להניח בו את רגלם .גם הם
התקבלו בזרועות פתוחות ובמאור פנים על
ידי אחיהם ,יהודי מרוקו .יהודים אלו הבינו גם
את הצורך של הפליטים בקהילה משלהם על

פי מנהגיהם ,וסייעו למשפחות האשכנזיות
האורתודוכסיות לשכור דירות באיזור היהודי
העתיק (במלאח) ולהקים בית כנסת ,וכן סייעו
בהכשרת מקווה.
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בחורף  ,1944לאחר כיבוש הונגריה בידי
הנאצים ,טרחה רני גם להשיג דרכונים לילדים
בבודפשט כדי שיקבלו חסות של השגריר
הספרדי בבודפשט .כמו כן ,התרחב הצורך של
משלוח החבילות ליהודי הונגריה ,ורני פנתה
שוב ליהודי מרוקו הספרדית .ההיענות החמה
הגיעה הן מצד המשפחות האמידות ,ששלחו
בגדים ושמיכות במצב טוב וביד רחבה ,הן
מצד האנשים הפשוטים והעניים שתרמו
מכל אשר להם .רני ,אווה וחברותיה הרחיבו
את המגבית לקהילות יהודיות נוספות בצפון
אפריקה ,כגון למלילה ,טטואן וגיברלטר .היא
תיארה את ההתגייסות של הקהילה היהודית
במרוקו במכתביה לוועד ההצלה של הרבנים
בארצות הברית ב:15.1.45-
"בתי עם חברתי גב' רוזנפלד אספו
בגדים כה רבים בטטואן ,שהצלחתי
לשלוח  98שקים ב ...4.1.45-אנו נמשיך
אותו גם בערים שונות במרוקו"
(ארכיון רייכמן).

במלילה הצליחה אווה לגייס מתושבי המקום
 3,000פזות לקניית כלי מיטה ,והצליחה
לשלוח משם לאירופה  2,000ק"ג מצות.

פרק 12

עזרה הדדית בקהילות צפון אפריקה
כפי שנכתב לעיל ,יהודי אירופה היו היעד
הראשון של הנאצים ,ושם הצליחו להוציא
אל הפועל את תכנית הרצח של היהודים
באכזריות ובהמוניות שלא הייתה דוגמתה.
אולם גם הקהילות היהודיות בארצות המזרח
נכללו בתכנית זו .ועידת ואנזה התקיימה
בינואר  ,1942ובה תואמו כל זרועות הממשל
כדי שתכנית הפתרון הסופי תתבצע במלואה.
לפי מסמך הסיכום של ועידת ואנזה ,ברור
שתכנית ההשמדה הקיפה את כלל יהודי
העולם ,ובתוכם גם קהילות המזרח .באמצעות
המספרים שהוצגו במסמך ,אפשר להסיק
שיהודי צפון אפריקה נכללו עם היהודים
שתחת שלטון צרפת ואיטליה .יהודי לוב נמנו
עם יהודי איטליה ,כיוון שהיו תחת שלטונה.

עוד לפני פרוץ המלחמה ,ב 1938-האיטלקים
ֵהחילו על יהודי לוב את חוקי הגזע.וב1940-
יהודי לוב רוכזו במחנה ג'אדו ,ושם מאות
מתוכם מתו – ברעב ,במחלות ,וגם נרצחו.
לאחר שגרמניה כבשה את צרפת ,ובדרומה
שלט משטר וישי האנטישמי ,נכללו רוב יהודי
צפון אפריקה ,כ 415,000-איש ,בתוך מעגל
הנרדפים.

מחנה הריכוז ג'אדו

במדינות שבצפון אפריקה נאכפה מערכת
חוקים אנטישמית :הצו הראשון שלל את
האזרחות הצרפתית מהיהודים; היהודים
הוגדרו על פי חוקי הגזע; על היהודים
נאסר לעבוד במשרות ציבוריות בולטות
(איסור שמומש בעיקר באלג'יריה) .בשנים
 1942-1941פורסמו בצפון אפריקה צווים
אנטי-יהודיים נוספים ,והם מומשו במהירות:
הופקעו נכסים יהודים (אריזציה); הוגבל
אחוז היהודים העוסקים במקצועות
חופשיים ואחוז היהודים הלומדים במוסדות
להשכלה גבוהה (נומורוס קלאוזוס);
ותלמידים יהודים הורחקו ממוסדות החינוך
היסודיים והתיכוניים .עומק הפגיעה ביהודי
צפון אפריקה השתנה ממקום למקום.
יהודים פליטים שנחשדו על ידי השלטונות
המקומיים בעיסוק בפעילות עוינת (מעצם
היותו יהודי הוא חשוד באי-נאמנות לשלטון
הנאצי) ,נשלחו על פי רוב למחנות הסגר
באלג'יריה ובמרוקו .מחנות אלו היו מיועדים
לנתיני אויב למי שנחשדו כמתנגדי המשטר,
והוכנסו אליהם יהודים ולא-יהודים כאחד.
היהודים הועבדו במשך שעות רבות ובמזג
אוויר קשה ,וכל הפרת סדר גררה עונשים.
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למרות ההבדלים בין מחנות ההסגר ,רבים
מצאו שם את מותם עקב תנאי החיים
הקשים – המחסור במים ,התזונה הלקויה
והמחלות הרבות.
הנאצים לא הספיקו לבצע את זממם
לחיסול כל היהודים בצפון אפריקה ,עקב
תבוסת הגרמנים בקרב אל-אלמין שבמצרים
ונסיגתו של הצבא הגרמני תחת פיקודו של
הגנרל רומל .באותה תקופה נחתו חיילי
בנות הברית בחופי אלג'יריה ומרוקו ('מבצע
לפיד' בנובמבר  ,)1942ושחררו את המדינות
הכבושות .עבור יהודי אלג'יריה ומרוקו היווה
'מבצע לפיד' רווח והצלה .אמנם ,ביטול
חוקי הגזע שהטיל משטר וישי היה תהליך
ארוך ,מכיוון שאנשי וישי נותרו בעמדות כוח
גם לאחר השחרור ,וההתנכלויות ליהודים
נמשכו למעשה עד לשנת .1944
גורלן של לוב ותוניסיה היה שונה :כוחות
גרמנים ואיטלקים שלטו בהן עוד כחצי
שנה ,עד מאי  .1943במדינות אלה המשיכו
הגרמנים במדיניות האנטישמית :בלוב
ובתוניסיה הוקמו מחנות מעצר וכפייה
שאליהם נשלחו יהודים בלבד ,לעתים
על משפחותיהם ,ועשרות יהודים נשלחו
למחנות הריכוז באירופה.

תקופת השואה בלוב הייתה הממושכת
ביותר בצפון אפריקה :היא החלה ביולי
 ,1938עם פרסום חוקי הגזע באיטליה
והסתיימה בתום המלחמה .בעקבות בקשתו
של מושל לוב להקל את הגזרות בתואנה כי
הם ימוטטו את כלכלת לוב ,הוא קיבל אישור
לקיים בלוב את חוקי הגזע כראות עיניו.
למרות ההגנה היחסית שהייתה בתקופתו
ליהודים ,בשנים הראשונות היו גזרות אנטי-
יהודיות מטעם השלטון האיטלקי ששלט
על לוב :פוטרו עובדי ממשלה יהודים;
ילדים הוצאו מבתי ספר ממלכתיים; מעבר
בין ערים חויב ברישיון; הדרכונים סומנו;
הפעילות התרבותית והלימודית הופסקה;
וקנסות הוטלו על הקהילה .מתחילת 1942
נשלחו כחמשת אלפים יהודים למחנה
עבודה מיוחד שנבנה עבורם בג'אדו ,שם
תנאי הקיום היו קשים ביותר .קרוב לחמש
מאות יהודים נספו במחנה שהמראות בו
הזכירו את המחנות באירופה – רעב ,צפיפות,
ובעיקר מגיפות טיפוס.
הקהילה היהודית בלוב התגייסה למתן עזרה
לעניים ולהמשך החינוך היהודי באמצעות
מבצע התרמה .ואכן בתי הספר היהודיים
נפתחו ,ואף נוסד בית ספר טכני ראשון
לצעירים יהודים .כאשר החלו ההפצצות
מהאוויר של בעלות הברית ,גייסו בני הקהילה
תרומות לבניית מקלט ציבורי למי שנזקק
לכך ולמחוסרי קורת גג .הוקם ועד מיוחד
"ועד העזרה לנזקקים" ,שטיפל גם במניעת
חורבנו של בית העלמין היהודי בטריפולי,
שהיה בקרבת סוללות התותחים נגד מטוסים.
כאמור לעיל ,לוב נשארה תחת שלטון גרמני
עד מאי  ,1943ואנשי ה-ס"ס החלו לבצע
את הפתרון הסופי :הם החרימו נכסים ,גייסו
לעבודות כפייה ,ושלחו יהודים למחנות ריכוז
בגרמניה .יהודי טריפולי בירת לוב נאלצו
לבחור יודנרט ,ויהודים מקהילות שונות כמו
ג'רבה סבלו במיוחד מאלימות
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ומגירוש לעבודות כפייה .כמה מאות יהודים
מלוב הועברו למחנה ברגן-בלזן.

מחנה פוסולי

אחת התופעות הייחודיות של ערבות הדדית
במחנה זה הייתה פעולתו של ציון לביא
מבנגאזי ,שפתח כיתות לימוד לילדים מיד
בהגיעו למחנה .שרידי המחנה סיפרו שהוא
הצעיד את תלמידיו בשורה תוך שינון
פסוקים בשירה בזמן ההליכה .הילדים נפגשו
המפקדים,
בכל בוקר בשעה  8:00במגרש ִ
ומשם יצאו בתהלוכה ,שרים שירים בעברית,
לתדהמת האסירים האחרים והמשגיחים
הגרמנים .יהודי לוב ,שלא כיהודים מאירופה
שהיו כבר כמה שנים תחת השלטון הנאצי
והבינו כי מדובר בפיקוח נפש ,לא היו
מסוגלים להתרגל למזון לא-כשר ,וציון
לביא דאג להחליף את מנות הבשר והאוכל
המבושל הלא-כשר בתמורה למעט לחם
יבש.

משפחות יהודיות מלוב שהוגלו למחנות הסגר באיטליה

פרק 12

עזרה הדדית בקרב יהודי לוב במחנה
ברגן-בלזן
בקבוצה היהודית שהגיעה מלוב לברגן-
בלזן היו כ 370-אנשים .הם הועסקו
בעבודות כפייה ,בפירוק נעלי הנרצחים,
בחפירות שונות ,בניסור עצים ועוד .יהודי
לוב חוו קשיים ייחודים שלא היו מנת חלקם
של היהודים האירופאים :הם היו רגילים
לחיות בחום ים תיכוני ,ונאלצו להתמודד
עם הקור העז בגרמניה; הם דיברו ביניהם
רק ערבית ואיטלקית; החזות החיצונית
שלהם הייתה שונה מזו של האירופאים;
והם מצאו את עצמם מיעוט מבודד בתנאים
הקשים של הגטו .הקבוצה ניהלה קשר עם
שאר היהודים בברגן-בלזן באמצעות השפה
העברית שהייתה שגורה בפיהם.

ניצולים ממחנה הריכוז ברגן בלזן בדרך שובם ללוב

המהנדס ממחנה בוק-בוק שבצפון
אפריקה
למחנה בוק-בוק נשלחו יהודים מטריפולי,
כדי לסייע לגרמנים בפריצת דרכים וסיתות
אבנים בין מצרים ללוב .המהנדס משה חדד
מּונה לאחראי לעבודות אלו .הוא הקפיד
לבחור מתוך קהילת טריפולי יהודים שיוכלו
לעמוד במשימה הקשה ,והשאיר בטריפולי
את המשפחות ואת החלשים יותר .הוא הורה
להם לעבוד בעצלתיים ,לעתים דרבן אותם
שיפצעו את עצמם ,במטרה לחבל ככל
האפשר בעבודה למען הגרמנים .לדוגמה,
הוא ציווה לסגור לסירוגין קטע כביש
שהיהודים סללו ,כדי לאלץ את כלי הרכב
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הגרמנים לרדת מהכביש ,לשקוע בבוץ וכך
לעכב אותם.
בשלושת החודשים שבהם עבדו ,הם היו
נתונים לסכנה מההתקפות מן האוויר .כדי
לצמצם את ההפצצות של בנות הברית ,תלה
חדד שלט גדול בכניסה למחנה שעליו כתב
באותיות לטיניות "מחנה עבודה לפועלים
יהודים" ואליו צירף את המילה "ש-ד-י"
ומסתבר ,בדיעבד ,שהטייסים בבואם
להפציץ ראו את השלט ונמנעו מהפצצה
– פעולה שהצילה אנשים רבים .בהגיע יום
השחרור ,ביקשו היהודים ,אודים מוצלים
בחוסר כול ,לשוב לבתיהם ,אך הם גילו
שבתים רבים נהרסו מההפצצות .הקהילה
היהודית ביכולתה המועטה ,הן בטריפולי
הן בבנגאזי ,עזרה ליהודים לחזור אט-אט
לחיים תקינים.

יהודי יוון
ערב מלחמת העולם השנייה מנתה קהילת
סלוניקי כ 55,200-יהודים ,שהיו כשני
שלישים מכלל יהודי יוון 90% .מיהודי יוון
נספו במהלך השואה ,רובם הגדול מסלוניקי,
ולכן שואת יהודי יוון מתקשרת בתודעה
ובזיכרון היהודי במידה רבה עם הטרגדיה
של יהודי העיר.

לרבות מכרות הכרום ,מחסני התבואה,
הכותנה ותוצרת חקלאית בסביבות העיר.
הבצורת בשנה זו החריפה את המשבר
הכלכלי ואת הרעב; היהודים סבלו מהם
יותר מהאוכלוסייה היוונית ,שכן האחרונים
נעזרו בקרובים וידידים בכפרים כדי
להתגבר על המשבר באספקת המזון .הרעב
גרם להתפשטות של מחלות ,ועל הרובע
היהודי הוטל סגר בשל סכנת המגפות .כדי
להתמודד עם המצוקה ,נפתחו מטבחים
עממיים שסיפקו מזון לאלפי יהודים
נזקקים .הקהילה היהודית יחד עם ארגוני
סעד (בעיקר ארגון הצלב האדום) שעזרו
לכל אזרחי העיר ,העניקו בשנת 1941
סיוע שכלל ארוחות חינם לנזקקים וחלב
לתינוקות .אך החלק שקיבלו מארגוני הסעד
היה זעום בלבד מכלל הסיוע הכלכלי שהיו
זכאים לו על פי גודלם היחסי באוכלוסיית
העיר.
בשבת ("השבת השחורה) 11 ,ביולי ,1942
התייצבו בכיכר החירות בעיר כ 9,000-יהודים,
בשמש הלוהטת ,כדי להירשם לעבודת
כפייה .הגרמנים התעללו בהם בפומבי לקול
צחוקם של היוונים .בתחילת  1943הוקמו
בסלוניקי גטאות ,והונהגו צווים שהכינו את
הפתרון הסופי :חובת ענידה של טלאי צהוב;
חובת היהודים להתגורר באזורים מסוימים;
איסור נסיעה בתחבורה ציבורית; איסור
לצאת מבתיהם לאחר שקיעת החמה; חובת
הסימון של בתי עסק ובתים יהודיים.
פרק 12

פלישת הצבא הגרמני ליוון

גילויי עזרה הדדית בסלוניקי החלו מיד עם
הכיבוש הגרמני באפריל  :1941הגרמנים
החרימו מכל הבא ליד לסיפוק צורכיהם,

גברים בכיכר החירות בסלוניקי
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בגטו התאפשר הקיום בעזרת עזרה הדדית
של יהודי סלוניקי על ידי הברחת מזון לגטו:
אני גם כן הייתי שומר עם כל הבחורים
האלה מהשכונה ...היינו מקבלים לחם
עם תלושים ...אני הייתי מסתובב בין
השכנים ,לוקח את הכרטיסים שלהם,
עולה על העגלה עם שני החברים...
ומביא שני שקי לחם ,ולכל אחד הייתי
נותן לו את המנה שלו .כי היינו שכנים
עם הלב.
(יוסף מטלון ,עדות ,ארכיון יד ושם)

ככל אסירי אושוויץ הם חוו את הדיוטה
התחתונה ביותר של ההתנהגות האנושית.
לנוכח הרוע שנכח בכל פינה והרעב שלא
נתן מנוח – קשה היה לנסות ולחשוב על
אדם אחר זולתך .לאסירים היהודים מיוון
נוספו קשיים שלא היו מנת חלקם של יהודי
אירופה .הם הרגישו את שונותם והתקשו
להבין את המתרחש :הם סבלו מקשיי
תקשורת חמורים עם הסביבה היהודית
והגרמנית ,שכן לא דיברו גרמנית ,יידיש
או פולנית ,שהיו שפות הדיבור העיקריות
במחנה .הם לא היו רגילים לאקלים המזרח-
אירופי הקשה .תדמיתם ,לפחות בחודשים
הראשונים ,הייתה שלילית ,והוצמדו להם
כינויי גנאי שונים .הם אף ספגו מכות
ועלבונות מצד אסירים יהודים ,מפני שלא
הבינו את שדיברו ִאתם ואת ההוראות .לפיכך
בתחילה היו תופעות של ניכור ביניהם לבין
היהודים מאירופה ,שלא הכירו את שפתם
ואת אורחות חייהם:
במחנה ריכוז ...האשכנזים לא האמינו
שאנחנו יהודים ...למה? כי היינו חזקים,
שזופים מהשמש של סלוניקי' ...טפו,
הגרקוס ,היוונים האלה' אמרו עלינו
היהודים מפולין שדיברו יידיש ,ואנחנו
פחדנו ,למה? כי חשבנו זה גרמנית...
שום מילה לא הבנו ממה שצעק
ה-ס"ס ,ורק על זה חטפנו מכות.

גירוש יהודי יוון למחנה מוות בפולין

פרק 12

בטרנספורטים שיצאו מסלוניקי לאושוויץ
צורפו גם יהודים מקהילות אחרות ביוון .לפי
רישומים גרמניים ,ממרץ ועד אוגוסט ,1943
יצאו מסלוניקי לאושוויץ תשעה-עשר
טרנספורטים ובהם כ 50,000-יהודים ,מהם
נבחרו לעבודה כ 12,000-צעירים וצעירות.
שאר היהודים נשלחו ישירות לתאי הגזים.

עזרה הדדית בקרב יהודי יוון באושוויץ
כחמש מאות מיהודי יוון הכשירים לעבודה
נלקחו לעבודת כפייה בבתי החרושת
באושוויץ  3בזונדרקומנדו ,בבניית מבנים
שונים באושוויץ ואף בתזמורת של אושוויץ.
החוסן הגופני שלהם ,שנוצר עקב עבודתם
בסלוניקי בעיקר סביב הנמל ,עמד לטובתם,
והסלוניקאים נחשבו לכוח עבודה יעיל
וחשוב במחנה.

(לאה איני ,יוונים באושוויץ בירקנאו ,הארץ,
)12.4.2010

יהודים מיוון עשו תחבולות כדי להגיע
למשרות שונות ,אך הם מאסו בכל תוקפנות
לשמה .הם שמרו בכל כוחם על כבוד האדם.
תכונות אלה גיבשו את היוונים במחנה
לגרעין לאומי ואנושי מלוכד .האחווה בין
היהודים היוונים גם היא הייתה לשם דבר.
למשל ,הנרייטה מולכו מסלוניקי סיפרה כי
בעבודתם במיון רכוש הקרבנות ,הן חילקו
ביניהן את אשר מצאו.
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מעטים היו האסירים ששימשו בתפקידים
רוק ַח מסלוניקי,
מצילי חיים ,אך אהרון רוזהֵ ,
שהיה היהודי היחיד שעבד במרפאת ה-ס"ס
במחנה ,נהג להבריח תרופות ואמצעים
רפואיים לחבריו תוך סיכון חייו ,ודבק בו
הכינוי "האבא של היוונים" .החרה-החזיק
אחריו ד"ר ליאון קונקה ששימש רופא
בבית החולים של אושוויץ  3ורופאים
יוונים אחרים .העידוד ,הסעד והלכידות של
הקבוצה ,באו לידי ביטוי בשירה ,שהייתה
להם לבת לוויה ושימשה גם לחיזוק העוגן
של הזהות ולהעברת מסרים ביניהם.
לידי עומדת קבוצת יוונים ,יהודי
סלוניקי הנפלאים והנוראים ...היוונים
שהשתלטו על המטבחים ועל
העבודות בתוך בית החרושת ,הם
יהודים שאפילו הגרמנים מכבדים,
והפולנים יראים מפניהם .זוהי להם
השנה השלישית במחנה ...שרים כל
הזמן ,רגליהם חובטות באדמה לפי
הקצב והם כשיכורים מהזמר.

עם כיבוש אתונה נקרא הרב אליהו ברזילי,
רבה הראשי של אתונה ,למפקדה הנאצית,
והצטווה להכין תוך יממה אחת רשימה של
כל בני הקהילה ,כתובותיהם ומקצועם ,וכן
את רשימת הפליטים מסלוניקי ,כביכול כדי
לדאוג להם למקומות עבודה ולתלושי מזון.
במכתב נאמר" :על כולם יבוא אסון ,אם לא
יבוצע הדבר".
למחרת התייצב הרב במפקדה הנאצית ,אך
הודיע כי אינו יכול למלא את בקשתם ,הואיל
וארכיון הקהילה הוחרם ונעלם .הוא טען גם
כי אין לו כוח אדם לבצע את המשימה תוך
יום .הרב קיבל ארכה של עוד יומיים תוך
הזהרה חמורה .הרב ניצל את הזמן כדי לבצע
פעילות מהירה של הצלת הקהילה :הוא יצר
קשר עם המחתרת המקומית ,הודיע ליהודים
על הצרה המתרגשת על ראשם ,והעביר את
כספי הקהילה למחתרת למטרות הצלה .את
אשר התרחש תיארו בני הקהילה:
אל הרב הגיע בחיפזון ...סוכן המחתרת
וההסכם נערך במהירות .הרב מסר
לידיו את כספי הקהילה ,סך הכול 8
מיליון דראכמות מטבע יווני  .במקום
נערך הסכם :המחתרת התחייבה
לבוא לעזרת כל יהודי שיעלה להרים,
לדאוג לצורכי חייו ,לתת לו אותה מנה
שמקבל כל אחד מחבריה ,להגן עליו
מפני הגסטפו ,מפני כל סחיטה או
ניצול מצד האיכרים.

(לאה איני ,יוונים באושוויץ ,הארץ)12.4.2010 ,

גבורתם של מצילי חיים מיוון
א .הקהילות שניצלו בזכות הרב
 .1הרב מאתונה – הרב אליהו ברזילי

 3,000מבני קהילת אתונה הצליחו למצוא
מסתור בכפרים מרוחקים ,או להשיג תעודות
זהות מזויפות ולצאת מהעיר למשפחות
נוצריות או להרים .תעודות הזהות החדשות
הופקו בעזרת מפקד משטרת אתונה ,שזכה
אחר כך לתואר חסיד אומות העולם .הרב
יצא אל ההרים לפרטיזנים .היעלמו של
הרב ופעולת ההצלה בשיתוף פעולה עם
המחתרת הצילו אלפים מיהודי אתונה.
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הגרמנים כבשו את יוון באפריל  1941וחילקו
אותה לאזורי כיבוש .אתונה נכללה בשטח
הכיבוש האיטלקי והם לא פגעו ביהודיה.
אולם עם כניעת איטליה לבעלות הברית,
בספטמבר  ,1943השתלטו הגרמנים על
אתונה ,ויורגן שטרופ (המפקד שהיה אחראי
על דיכוי מרד גטו ורשה) התמנה למי שיבצע
בה את הפתרון הסופי .כ 3,500-יהודים חיו
באתונה ,ונוספו אליהם כמה אלפים שברחו
מסלוניקי .הם סיפרו ליהודי אתונה את מה
שהתרחש שם ,אך יהודי אתונה נטו לראות
בכך מקרה מקומי או הגזמה משום שראו
עצמם כאזרחים יוונים נאמנים.

(מיכאל מולכו ויוסף נחמה (עורכים) ,שואת יהודי
יוון ,עמ' )138-135
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במרץ  1944ריכזו הגרמנים את שארית
היהודים שנותרו באתונה בבית הכנסת
בתואנה של חלוקת מצרכים לפסח ,אך הם
נשלחו לאושוויץ.

 .2הרב מוולוס – הרב משה שמעון פסח

רבנים מפורסמת שמוצאה מספרד ,היה הרב
הראשי של העיר מזה  63שנים.
בעיצומו של ראש השנה תש"ד (30
בספטמבר  ,)1943נקרא הרב למפקדה של
המושל הצבאי הגרמני ,שדרש ממנו להגיש
בתוך  24שעות רשימה של כל יהודי העיר
ושל נכסיהם .נאמר לו שהסיבה לכך היא
לצורך הקצאת מזון לפי גודל המשפחה.
האמתית ,וכי
ִ
הרב הבין שאין זו הסיבה
בכוונתם לגרש את יהודי העיר .הרב אמר
למושל שדרוש לו זמן רב יותר להכנת
הרשימות ,והוא קיבל ארכה .הרב מיד החל
בתכנון פעולות הצלה ,וגייס לעזרת הקהילה
את ידידו הארכיבישוף היווני יואכים
אלקסיפולוס ,ראש העיר ופקידים יוונים
מקומיים ,כדי להבריח את היהודים אל
ההרים בסיוע אנשי המחתרת היוונית.
באותו הלילה עזב הרב (בן ה )74-עם
משפחתו את העיר על גבי חמורים ,ובכך
סימן ליתר היהודים לנהוג כמוהו .לא הייתה
זו החלטה קלה – להוביל את בני הקהילה
לעזוב את ביתם ואת עסקיהם ,ולברוח עם
ילדיהם הקטנים ועם זקניהם להרים ,ובפרט
בתקופת החורף הקר המתקרב ,אבל הרב
הבין את חומרת המצב והורה על הפינוי.
למחרת ,ב 1-באוקטובר  ,1943ובימים
שלאחר מכן ,עזבו בחשאי כ 800-יהודים
את העיר במבצע מורכב ,והסתתרו בכפרים
שבסביבתה.
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הרב פסח מורה לעברית

באפריל  1941השתלטו הגרמנים על
האזורים ביוון שהיו עד אז בידי האיטלקים,
והפעילו בהם מיָ דית את מדיניות הגירוש
של יהודי המקום לאושוויץ .בין יתר
הקהילות במרכז יוון ,שעליהן ריחף עתה
איום ההשמדה ,הייתה קהילת וולוס שמנתה
כ 1,000-יהודים .בקהילה זו היו גם פליטים
רבים שברחו מאזור סלוניקי ומקדוניה,
והקהילה המקומית דאגה לקיומם .הרב משה
שמעון פסח ( ,)1955-1899צאצא למשפחת

בהשפעתו של הרב פסח ,הנמלטים נעזרו
בידידים אמיצים אשר חילקו תעודות זהות
מזויפות של אזרחים יווניים ללא הגבלת
מכסות .הרב פסח גם פנה לנציגי הצלב
האדום הבינלאומי בעיר ,אשר הבטיחו
לשלוח יותר מזון לכפרים שאליהם ברחו
היהודים ,על מנת להקל על הרעב והמחסור.
הגרמנים הקימו מחסומים כדי לתפוס את
היהודים הנמלטים ,ואלה הונחו להימלט
מהעיר בדרכים הפחות שמורות.
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אחר כך כתב הרב פסח:
בלי לאבד רגע הלכתי אל המטרופוליס
יואכים ,אדם בעל אופקים רחבים
ורגשות נאצלים .הסברתי לו תיכף את
העניין ,והוא קרא לאיש כמורה אחד...
הפצרתי בהם ...להודיע לכל תושבי
הכפרים הסמוכים שיקבלו בסבר פנים
יפות את כל היהודים שיבקשו אצלם
מקלט ושבכל התנאים יעזרו להם
להתחבא .מיד נעשה הכול כדי למלא
את בקשתי.
(אלן שניידר ,הרב משה שמעון פסח ויהדות וולוס
בשואה ,כתבה באתר בני ברית ,יהודים מצילים
יהודים)

הריסות בית הכנסת בוולוס

יוזמתו האמיצה של הרב פסח ,בשיתוף
הבישוף ואנשי המחתרת ,הביאה להצלתם
מציפורני הנאצים של רוב יהודי וולוס – 74%
מכלל האוכלוסייה היהודית בעיר – תופעה
ייחודית בהיסטוריה של השואה ביוון.
לאחר המלחמה הרב פסח חזר לוולוס עם
 700היהודים שניצלו ,כדי לשקם מחדש

ב .ג'קיטו מאסטרו – המלאך הטוב
מאושוויץ
ניצולים רבים מיוון שהגיעו לאושוויץ תיארו
את דמותו של נער צעיר כבן  15בשם יעקב
ג'קיטו מאסטרו ,שהציל עשרות יהודים
ממוות .ג'קיטו היה יתום שחייו הקשים
בסלוניקי חישלו את גופו ואת רוחו .בתחנת
הרכבת הוא למד שפות שונות ,ובאושוויץ
ניצל את הידע והכישורים שרכש לטובת
אחיו היהודים .סמוך לבואו הוא נבחר לשמש
מתורגמן ואחר כך עוזר ראשי למנהל חלוקת
העבודה הפולני ,שבין היתר שיבץ יהודים
לעבודות כפייה .התפקיד ִאפשר לו להציל
רבים מאחיו ,והוא היה הכתובת עבור יהודים
שנשלחו לעבודות פיזיות קשות ביותר,
וחששו שלא יוכלו לשרוד לאורך זמן .כאשר
נתקל בשמות של אסירים יהודים שהייתה
אפשרות לשבצם במקום עבודה קל יותר,
השתדל עבורם תוך סיכון עצמו .פעמים
רבות היה קרוב להיתפס בידי אנשי ה-ס"ס,
אך תמיד ניצל בנס ברגע האחרון .הניצולים
ציינו במיוחד את רגישותו ,ואת העובדה
שמעולם לא הציל יהודי ממוות כמעט ודאי
על ידי שיבוץ יהודי אחר במקומו.
ג'קיטו התערב גם בנעשה בצריף הניסויים
הרפואיים ,ובעזרת קשריו עם רופא יהודי
צרפתי ,שכנע אותו להימנע מניתוחים
שיפגעו במנותחים ובמנותחות בעתיד ,ואכן
הרופא עשה את מלאכתו רק כלפי חוץ.
יעקב מאסטרו יצר קשר עם אנשים שונים,
מעובדות ניקיון ועד קצינים גרמנים ,בעזרת
שוחד שהעניק להם .הקצינים הנאצים היו
תאבי בצע ללא סייג ,אך פחדו להיתפס
ולהיענש קשות .ג'קיטו ידע היטב שהחזיק
בידיו קלף חשוב ,וניצל זאת לטובת אחיו.
ג'קיטו האמין שאין אדם שבלתי אפשרי
לשחד אותו:
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בתי כל היהודים שנמלטו מוולוס נבזזו,
ורכוש רב של הקהילה ,לרבות בית הספר
היהודי ,ובניין בית הכנסת ניזוקו קשה,
רהיטיו נהרסו ותשמישי הקדושה חוללו .כן
נעצרו כ 150-יהודים שנותרו בוולוס ,מכיוון
שלא שעו לקריאות הרב מחמת עסקיהם או
בשל הפחד מפני הקור והמחסור בהרים .היו
גם אחרים שהאמינו לשמועות שהגרמנים
הפיצו ,כי לא יאונה להם כל רע .הם שולחו
אל מחנות ההשמדה.

את הקהילה .לימים מוסד יד ושם הכיר
בארכיבישוף יואכים אלקסיפולוס חסיד
אומות העולם.
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ידעתי היכן להשיג מצרכים ופריטים
שונים ,ובמיוחד למדתי להתאים אותם
לטעמם של אנשי ה-ס"ס .ידעתי
מי מהם אוהב סיגריות ,תכשיטים,
מאכלים מסוימים או משקאות
אלכוהוליים .החוכמה הייתה להשביע
את רצונם של אלה שיכולתי להיעזר
בהם – וכל זאת בלי ליצור ִעמם קשר
גלוי וישיר מדי.

ג'קיטו הציל גם את אסתר אחת מאחיותיו,
בהעבירו אותה מבירקנאו לאושוויץ .היא
עצמה המשיכה במסורת המשפחתית,
והצילה עשרות נשים יהודיות במחנה .ככל
הנראה ,טמונה הייתה הנטייה להצלה בחינוך
של משפחת מאסטרו .פרופ' גדעון גרייף
כתב:
סיפורו של ג'קיטו באושוויץ הוא
מן הסיפורים הנדירים והמופלאים
בתולדות השואה .מי שמכיר את פרטי
קורותיו של הנער ג'קיטו באושוויץ
יסכים לכך שסיפורו עולה על כל דמיון
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(גדעון גרייף" ,המאסטרו של ההצלה"News1, ,
)23.2.16

ג'קיטו הצליח להשיג לחבריו גם תרופות
רוקח יהודי־
ַ
מצילות חיים בעזרת אהרן רוזה,
יווני שהועסק בבית המרקחת של ה-ס"ס .היו
גם סיפורי הצלה שהניצולים העידו "פתאום
הגיע ג'קיטו" :באחד המקרים ג'קיטו הציל
נער יהודי שהוכה קשות והושלך לערימת
גוויות מפני שגנב תפוחי אדמה" .שכבתי
חצי מת וחצי חי על ערימת הגופות ,ואז
הגיע ג'קיטו וחילץ אותי משם" .במקרה אחר,
נתפס נער שמצא מטיל זהב במחנה ,והיה
מועמד למוות ודאי" .הייתי בטוח שהכול
אבוד" ,הוא מספר בזיכרונותיו" .לפתע צץ
ג'קיטו ,כמו מתחת לאדמה .חשבתי שאינני
מאמין למראה עיניי .מיד פנה ג'קיטו לשומר
הגרמני שבשער המחנה ,אמר לו שמצאתי
את הזהב בדרך מקרה ,נתן לו כמובן את
המטיל ,וחיי ניצלו" .רבים מאסירי אושוויץ
שניצלו בזכות מאסטרו כלל לא ידעו שהם
חבים את חייהם לנער בן  15שהצליח לתמרן
בלב התופת .ניצולים מדגישים כי ג'קיטו
מאסטרו עזר לא רק ליהודי יוון ,אלא לכל
יהודי שפנה אליו.
הוא היה שם כמו מלאך ,כמו משיח.
במילון הפרטי שלי אין די מונחים
כדי להגדיר את נפלאותיו במחנה .היו
צריכים להקים לכבודו בארץ אנדרטה
גדולה ,ענקית ,שהרי בזכותו ניצלו כל
כך הרבה יהודים.
(שם)

(שם)

בעוד שבאושוויץ התאמצו הגרמנים לרצוח
כמה שיותר יהודים ,אלפים רבים ביממה
אחת ,השתדל ג'קיטו לעשות את ההפך
הגמור :להציל כמה שיותר חיים .בעזרת
תחכום ,פיקחות ,זריזות ובעיקר באומץ לב
ותושייה ,הצליח הנער ,שטרם מלאו לו 16
שנים ,לעשות את הבלתי אפשרי :להציל
חיים בממלכת המוות .על פי הערכות העניק
ג'קיטו חיים לכ 100-יהודים ,ואולי ליותר.

ג .השירה שריפאה את הנפש
יצחק לבנת שהיה נער בן  14מסלובקיה,
וחיים רפאל ,נער בן  18מסלוניקי ,כפי
הנראה לא היו נפגשים לעולם ,אילולא
שלחו הנאצים את קהילותיהם לאושוויץ.
שניהם נותרו בודדים ,לאחר שאחרוני בני
משפחותיהם הופרדו מהם באושוויץ.
חיים גורש מביתו בשבת השחורה של
יהודי סלוניקי ביולי  .1942יצחק הגיע
מצ'כוסלובקיה (שהייתה אז חלק מהונגריה)
בקיץ  ,1944לאחר שריכזו את הגברים,
התעללו בהם ,ולבסוף גירשו אותם לאושוויץ.
יצחק נשלח לצריף הילדים שרובם היו
מהונגריה וחווה חיים של רעב ,בדידות
ומפקדים קשים ,והרע מכל – סלקציות,
שבהן נלקחו נערים רבים לתאי הגז .בערב
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יום הכיפורים נתפס גם הוא בסלקציה
ונידון להישלח לצריף הנערים המועדים
למוות .הייתה זו סלקציה שנקבעה לפי גובה
הנערים ,והוא לא הגיע לגובה המסומן.

חיים רפאל בהיותו נער בר מצווה בסלוניקי1937 ,
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יחד עם עוד כ 700-נערים מבוהלים הוא
נדחס לצריף הנידונים למוות ,אך במפתיע
השתחרר בעזרת הקאפו של צריף הנערים,
שרחש חיבה ליצחק .רועד כעלה נידף
התקדם בקושי אל הדרגש בבלוק הכי קרוב,
ביודעו שאם ייתפס יֵ דעו מיד כי הוא הנער
שהוצא .אך הרעד לא עזב אותו גם שם.
יצחק טיפס על אחד הדרגשים ,ולהפתעתו
מצא שם נער יהודי מיוון ,שהבין את מצבו
וניסה להרגיע אותו .הוא חיבק אותו עד
שהרעד פסק ,ואז החל לשיר שירים יווניים,
שירה שקטה ,ועודד גם אותו לשיר .זה היה
חיים רפאל מסלוניקי שמצבו של הנער
יצחק נגע לליבו .שניהם ניצלו מאושוויץ.
רק לאחר עשרים שנה הם נפגשו באקראי,
בחנות המעדנים שהקים חיים רפאל .השירה
הייתה סימן הזיהוי ביניהם גם בפגישה
מרגשת זו.
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פרק 13

בעקבות הלב:
היהודים בארץ ובעולם לעזרת אחיהם באירופה
חליפין תמורת גרמנים טמפלרים שהגיעו
לארץ ישראל שנים רבות קודם לכן
מסיבות נוצריות-דתיות .עדותה של 'קבוצת
המוחלפים' יצרה מפנה ראשון ביחס היישוב
ליהודי אירופה ,על אף שגם בסיפוריהם
היו שניסו לפקפק .תיאורי הזוועה נשמעו
רחוקים מן הדמיון ומן ההיגיון ,ובפרט לגבי
מדינה תרבותית כמו גרמניה.
ימים ספורים לאחר קבלת הידיעות
הראשונות פרסם נתן אלתרמן במדורו
"רגעים" בעיתון הארץ ,את שירו עז המבע
"מכל העמים" ,המתאר את גודל הזוועה
ללא אשליות ,ומטיח כתב אשמה חריף
כלפי העולם החופשי המאפשר את השמדת
היהודים.

פרק 13

בבכות ילדינו בצל גרדומים
שנים רבות לאחר השואה עדיין מטרידה
השאלה :מה עשה היישוב בארץ ומה עשו
קהילות יהודיות בעולם למען אחיהם
בארצות הכיבוש הנאצי? לפני כן ,עלינו
לברר מה ידעו היהודים בעולם החופשי
על גורלם של היהודים ועל תכנית הפתרון
הסופי .ידיעות כלליות על הפגיעה ביהודים
ועל ריכוזם בגטאות פורסמו בעיתונות
העברית קרוב לזמן התרחשותם ,ומדי פעם
הופיעו גם ידיעות על רצח יהודים במקומות
שונים .ידיעות אלו הופיעו בשולי החדשות,
ולעתים נוספה לידיעה הערה ש"קשה לוודא
אמתות הידיעות" על ההתעללויות או
את ִ
הרציחות ,שכונו בשלב זה "פוגרומים".

את חמת העולם לא שמענו.
כי אתה בחרתנו מכל העמים,
אהבת אותנו ורצית בנו.

כי אתה בחרתנו מכל העמים,
מנֹורוֶ גים ,מצ'כים ,מבריטים.
ובצעוד ילדינו אלי גרדומים,
ילדים יהודים ,ילדים חכמים,

ידיעות מפורטות וחד משמעיות שיש
בצדן מקור מהימן הגיעו לארץ רק בשלהי
ִ
 .1942ב 27-בנובמבר  1942הגיעו לארץ 69
נתינים ארץ-ישראלים ששוחררו בעסקת

הם יודעים כי דמם לא נחשב בדמים –
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לאם :אל תביטי!
הם קוראים רק ֵ

אהבת אותנו ורצית בנו.

ואוכל הגרזן בימים ובליל,

שאתה בחרתנו מכל הילדים

והאב הנוצרי בעיר רום

כבודך.
ֶ
לֵ ָה ֵרג מול כסא

לא יצא מהיכל עם צלמי הגואל

ואתה את דמנו אוסף בכדים

לעמוד יום אחד בפוגרום.

כי אין לו אוסף מלבדך.

לעמוד יום אחד ,יום אחד ויחידי,
במקום שעומד בו שנים כמו גדי

ואתה מריחו כמו ריח פרחים

ילד קט ,אלמוני ,יהודי.

ואתה מלקטו במטפחת,
ואתה תבקשנו מיד הרוצחים

ורבה דאגה לתמונות ופסלים

ומידי השותקים גם יחד.

ואוצרות אמנות פן יופצצו.
אך אוצרות אמנות של ראשי עוללים
אל קירות וכבישים ֻירצצו.

האם,
עיניהם מדברות :אל תביטיֵ ,
איך שורות ארוכות הונחנו.
חיילים ותיקים וידועים לשם,

עיניהם מדברות עוד דברים אחדים:
אלוהי האבות ,ידענו
שאתה בחרתנו מכל הילדים,

עדויותיהם של המוחלפים הביאו לתגובה
רשמית של הסוכנות היהודית ושל הנהגת
היישוב :הוכרזו שלושה ימי אבל מ30-
בנובמבר עד  2בדצמבר ( 1942כ"א עד כ"ג
בכסלו תש"ג); נערכו הפגנות ועצרות ַעם;
בוטלו כל הצגות הקולנוע ברחבי הארץ;
והעמודים הראשונים של העיתונים הודפסו
בתוך מסגרות שחורות .אבל הידיעות לא
השפיעו על שגרת החיים בארץ ,על אף
שחלק ניכר מבני היישוב באו מאירופה
והותירו שם קרובי משפחה .כיצד ניתן להבין
זאת? הסברים אחדים עשויים לענות על
השאלה הקשה .יש המדגישים את המצב
שבו היישוב היה חסר אונים ,ואת המבוכה
וההלם בהיעדר כלים לסייע בזמן שבו
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רק קטנים בקומה אנחנו.

נראה שאלתרמן ניסה באמצעות השיר לא
רק להביע את כאבו ומחאתו לגבי תגובת
העולם ,אלא ביקש לטלטל את היהודים
בארץ ,ולעורר את היישוב לפעולה.
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שולטים עדיין הבריטים בארץ .שערי הארץ
הסגורים מנעו את דרכם של פליטים לארץ
ישראל ,ואמנם המאבק נגד הבריטים נדחה
בעת המלחמה ,אך המתח עם הסביבה
הערבית לא פג .ויש הסבורים שהתגובה
הפסיבית נבעה גם מהנתק הנפשי בין
הממסד הציוני באותה תקופה בארץ לבין
היהודים בחוץ לארץ .רבים מבני הארץ ראו
ביהודי אירופה יהודים גלותיים ,שישיבתם
בגלות היא שהביאה עליהם את האסון.

כינוסים נוספים היו בראשות רבנים,
המפורסם ביותר היה ביוזמת הרבי מגור,
הרב אברהם מרדכי אלתר ,בשיתוף עם
הרב הראשי יצחק הלוי הרצוג ,בחורבת רבי
יהודה החסיד .בכינוס השתתפו כארבע
מאות רבנים ,נציגי מפלגות ועוד .באופן
כללי ,מתקופה זו והלאה ,עמדה השואה
בראש סדר היום של אגודת ישראל עד
סיום המלחמה.
תגובתה של הנהגת הסוכנות ונציגיה
בתקופת השואה העלתה דילמות
שונות .השאלה החריפה ביותר
הייתה ,לפי אלו קריטריונים יחולקו
הסרטיפקטים ,שהיוו אמצעי הצלה
במדינות שונות בתקופת השואה:
האם הייתה העדפה בשל השתייכות
מפלגתית ,והאם נכון היה לקבוע כי
מי שעבר הכשרה או השתייך לתנועה
חלוצית – היה זכאי יותר לרישיון עליה?
דילמה זו באה לידי ביטוי גם באחד
התזכירים של שלוחת ועד ההצלה
באיסטנבול" :אפולינרי הרטגלס,
המזכיר המדיני של ועד ההצלה,
 :24.4.1943האם לתת עזרה לכל מי
שזקוקים לה ,מבלי להבדיל בין טיב
האנשים? האין לתת לפעולה זו אופי
ציוני-לאומי ולהשתדל להציל בראש
ובראשונה את אלה שיכולים להביא
תועלת לארץ ישראל וליהדות? הצלה
פילנתרופית גרידא ,דוגמת ההצלה
של היהדות הגרמנית שבוצעה ללא
כל אבחנה – יכולה ,מנקודת ראות
ציונית ,לגרום רק נזק ...לו היו לנו
האמצעים להציל את כולם אין כל
ספק שהיינו צריכים להשלים עם מצב
הדברים ,אולם – לדאבוננו – אין לנו
אמצעים מספיקים להציל אפילו את
האלמנטים הטובים .לכן ,באין ברירה,
עלינו לוותר על הצלת האלמנט המזיק
שאינו מועיל למפעל הציוני"

פרק 13

בתוך היישוב היו קבוצות יוצאות דופן שניסו
ליצור תגובה ציבורית בעקבות הידיעות,
עוד טרם הגיעה קבוצת המוחלפים .קבוצה
בולטת הייתה 'אל דמי' ,שארגן "רבי בנימין"
(יהושע רדלר-פלדמן) באוקטובר ,1942
ואשר חבריה היו אנשי רוח ,כמו ש"י עגנון
ומרטין בובר ,וכן פעילים חברתיים מכל
המפלגות .מטרתה הייתה להעלות את
המודעּות ביישוב לנעשה באירופה .דב סדן,
שהיה חבר הקבוצה ועורך משנה ב"דבר",
החליט החל מדצמבר  1942להעביר את
הידיעות על יהדות אירופה ממקומן בעמוד
 4לעמוד השער של העיתון.
גם אנשי 'אגודת ישראל' הגיבו לאירועים
בצורה שונה מהנהגת היישוב .הדיונים
בוועד הפועל של 'אגודת ישראל' התרכזו
אסיפות
מעתה בידיעות מפולין ,ונערכו ֵ
פומביות אחדות כדי לזעוק ולהזעיק את
דעת הקהל המקומית והעולמית ואת הנהגת
היישוב להתגייס לאלתר לפעילות הצלה
מאוחדת .בכינוס ההמוני הראשון השתתפו
רבנים ,קונסול פולין וסגנו ,ואחרים .בנימין
מינץ ,מנהיג 'פועלי אגודת ישראל' וחבר
בוועד ההצלה של הסוכנות ,תיאר בפירוט
את ה'כיליון והשמד' על פי הידיעות שהגיעו
לארץ .האסיפה קראה לאיחוד כל הכוחות
ביישוב להתגייסות להצלה ,והכריזה על
מגבית הצלה .ב 23-בנובמבר  1942הכריזו
הוועד הלאומי ,הסוכנות היהודית ונציגי
אגודת ישראל על שלושת ימי האבל לפני
חג החנוכה כפי שהוזכר לעיל .בימים אלו
נשמעו כאב ,זעקה ומחאה ,והם הפכו למפגן
אחדות מרגש.

(יגאל עילם ,כרוניקה של העם היהודי בעת החדשה,
אתר מכללת ספיר).
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שאלה אחרת היא מה הייתה עמדתה של
הסוכנות ביחס לתמיכה כספית בתכניות
הצלה על חשבון הכספים שנועדו
להתיישבות .יש המבקרים את הנחישות של
ראשי הסוכנות ובעיקר את יצחק גרינבוים,
ראש וועד ההצלה של הסוכנות היהודית,
שלא העביר כספי יישוב לשם הצלה ,ורואים
בכך אטימות לזעקות מפולין.
היישוב התעורר אפוא לפעולות הצלה בשלב
מאוחר יחסית .רוב רובה של יהדות אירופה
כבר לא היה בין החיים ,ההתפכחות הייתה
מאוחרת ,אך לא מאוחרת מדי .ניסיונות
הצלה נעשו בשנים  1944-1943בעזרת
שליחים שהגיעו למדינות הניטרליות ואפילו
לארצות הכבושות.

בריגול לטובת צבאות בעלות הברית.
הדוגמה המפורסמת היא הצנחנית חנה סנש
(בתמונה) .ב 15-במרץ  1944צנחו חנה סנש
וחבריה ליד הגבול ההונגרי ,שם הצטרפו
לקבוצת פרטיזנים מקומית .שלושים
ושלושה צנחנים הוצנחו ,מתוכם חמישה
הצליחו להסתנן למדינות היעד המקוריות.
אך יותר מכול ,שליחותם הולידה מיתוס
וסמל לערבּות היישוב כלפי יהדות אירופה.
מעבר למשמעותו הצבאית המועטה
ֵ
והמאוחרת ,המבצע שיקף גם את התחושה
כי בקרוב המלחמה תיגמר ,והיישוב הוכיח כי
הוא לא הפקיר את אחיו היהודים .חלק מן
הצנחנים פעלו ביערות וסייעו לפרטיזנים,
ואחרים מילאו תפקיד השליחות מטעם
הציונות והמדינה שבדרך.

ניסיונות ההצלה מטעם
היישוב היהודי
גיוס יהודים לצבא הבריטי :בני היישוב היהודי
השתתפו במאמץ המלחמתי באמצעות
גיוסם של יחידים או קבוצות לצבא הבריטי.
קבוצה אחת הייתה הבריגדה היהודית ,החי"ל
חטיבה יהודית לוחמת שהוקמה ביולי ,1944
ופעלה כחטיבה יהודית נפרדת ועצמאית
בצבא הבריטי .חיילי הבריגדה לחמו בצפון
איטליה ,אך נאסר עליהם להיכנס לגרמניה
מחשש שהם יפנו לפעולות נקם במקום
להתרכז במשימותיהם הצבאיות .אחרי
המלחמה הם סייעו לניצולי השואה במחנות
העקורים באירופה ,בעידודם ,בבריחה
ממזרח אירופה ובארגון ההעפלה – מבצעי
עלייה בלתי חוקית לארץ ישראל .גם לאחר
המלחמה האנגלים עדיין הגבילו את מכסות
היהודים שאושרו להיכנס לארץ.

ועד ההצלה של היישוב :הוועד הוקם בשלהי
דצמבר  1942כזרוע של הסוכנות היהודית
והיה אחראי על מגוון תחומים:
בתקופת השואה – ניסיונות שונים
להצלת יהודים באמצעות ארגוני הצלה
מקומיים ,סיוע בעלייתם לארץ ישראל;
והעברת מידע לעולם החופשי על השואה
המתרחשת באירופה.

צנחני היישוב :לקראת סוף המלחמה
הופעלו צנחני היישוב מאחורי קווי האויב
123
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שיתוף פעולה עם גורמי ביון בריטיים
ואמריקאיים :בעקבות יחסי הגומלין הועברו
כספים לשליחי היישוב במדינות שונות
באירופה לצורך הצלת יהודים.

חנה סנש
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בלתי פוסקים על רקע דאגה של כל ארגון
לחוג מסוים בעם היהודי .שליחי הסוכנות
היהודית יצאו לאיסטנבול ולז'נבה
שבשוויץ הניטרלית בניסיון להציל יהודים
מאירופה הכבושה ,ובמטרה להעביר
חבילות מזון ותמיכה כספית ליהודים
רבים כולל לחלק מהגטאות.

לאחר השואה – איתור יתומים או ילדים
שנמסרו למשפחות נוצריות והחזרתם
למשפחתם; משלוח בגדים ליהודים
שהמתינו במחנות העקורים; הברחת
פליטים יהודים לגבול בטוח במסגרת
תנועת הבריחה; ומבצע ההעפלה לארץ.
תכנית טרנסניסטריה – בשנים 1942-
 1943היישוב ניסה להעלות ארצה או
לפחות להעביר את יהודי טרנסניסטריה
(יהודים מרומניה שגורשו לאזור זה על
ידי ממשלתם) אל גבולות רומניה הישנה,
באמצעות תשלום כופר לשלטונות
רומניה .הניסיונות הללו נכשלו.
תכניות הילדים – היישוב ניסה להעלות
ילדים מאירופה (במיוחד מארצות הבלקן)
בעזרת תכניות שונות החל מסוף .1942
למרות הסכמתם לכאורה של הבריטים
לקליטת הילדים בארץ (ושל מדינות
אחרות לקליטת חלק אחר מהם) ,התכניות
נחלו כישלון ,ורק ילדים מעטים חולצו
בעזרתן.
שליחים לארצות הניטרליות:

פרק 13

ליסבון ,פורטוגל :ליסבון הייתה המפתח
הניטרלי המערבי לאירופה ,ומראשית
המלחמה פעלו בה נציגי הג'וינט ,נציגי
הקונגרס היהודי העולמי ונציגי היצ"ם –
ארגון הגג היהודי למען פליטים יהודים,
ומאוחר יותר גם נציג הסוכנות היהודית
שפעל בתפקיד של שליח עלייה.
איסטנבול ,תורכיה :מיקומה של העיר
בגשר בין אירופה לאסיה במדינה
ניטרלית הפך אותה למשמעותית מבחינת
אפשרויות הצלה .עד שנת  1941איסטנבול
הייתה נתיב עלייה לישראל לפליטי פולין
שברחו לברית המועצות .רק לאחר הגעת
 69המוחלפים לארץ בנובמבר  ,1942החלו
שליחויות הצלה מארץ ישראל למקום.
בסך הכול פעלו בעיר  14שליחים מטעם
פלגים פוליטיים שונים ,תוך חיכוכים

בסופו של דבר ,מתוך אלפי יהודים שניצלו
בפעולות הצלה יזומות ,רק חלק קטן ניצלו
בזכות מאמצי ההצלה של התנועה הציונית.

פעולות הצלה של יהודים
בארצות החופשיות
פעילי הצלה חרדים:
במרכזים שונים באירופה פעלו יהודים
אורתודוכסים למען אחיהם:
בשוויץ פעלו ר' חיים ישראל אייז ,רחה ויצחק
שטרנבוך (שקראנו על חלק מפעולותיהם
בפרק  )9ופעילים נוספים.
באיסטנבול פעל יעקב גריפל ,דוקטור
למשפטים ,חסיד ויז'ניץ ,אשר היה איש
קשר לארגוני הצלה מארצות הכיבוש והביא
לגידול במספרם של חברי אגודת ישראל
אשר קיבלו רישיונות עלייה.
בטנג'יר פעלה רני רייכמן ,שעסקה במשלוח
חבילות לארצות הכיבוש ובמשלוח ויזות
ספרדיות להצלת ילדים מהונגריה (ראו
הרחבה בפרק .)12
להבדיל משליחי הסוכנות היהודית ,פעילי
ההצלה החרדים לא פעלו רשמית תחת
רשויות המנדט הבריטי ,ולכן לא היו מחויבים
לה ָבנות עם נציגי המנדט הבריטי לגבי
ֳ
העברות כספיות למדינות הציר למטרות
הצלה ,וכך חופש הפעולה שלהם היה גדול
יותר .פעולותיהם החלו ביוזמה עצמית,
והם פיתחו מנגנון הצלה ,והשקיעו את
זמנם ,מרצם ורכושם במערך הצלה שהלך
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והתרחב .הפעילויות כללו העברת מזון
ותרופות לגטאות ,העברת תעודות מזויפות,
משלוחי ויזות וסיוע בהברחת גבולות .רק
בשלב מתקדם החל ועד ההצלה של הרבנים
בארצות הברית לראות בפעילים העצמאיים
שלוחה שלו ,ולממן חלק ניכר מפעילותם.
אחת הדמויות הבולטות בין פעילים אלו היא
רחה שטרנבוך משוויץ.

רחה ויצחק שטרנבוך
רחה שטרנבוך ,בתו של הרב מרדכי רוטנברג
רבה של אנטוורפן ,ואם לשני ילדים קטנים,
החלה בפעילותה למען הצלת יהודים עוד
לפני פרוץ המלחמה והמשיכה בכך גם אחרי
שהסתיימה המלחמה .פעילותה הראשונה
הייתה סיוע לפליטים מגרמניה שגנבו את
הגבול לשוויץ בשנת  ,1938והמשטרה
השוויצרית ארבה להם ושלחה אותם חזרה
לארצם .בפעולה זו היא עברה על החוק
השוויצרי ,והועמדה על כך לדין .לאחר
הצלת הישיבות באמצעות הברחתן לשנחאי
(ראו הרחבה בפרק  ,)3היא ובעלה יצחק
הקימו ארגון רשמי לסעד ולהצלה בשם
'היג'פס' שדאג לתמיכה בפליטים בשוויץ
ולפליטי שנחאי .עם הקמת הגטאות בפולין,
רחה ויצחק ארגנו משלוחי חבילות לגטאות,
ומאוחר יותר דאגו להעברת ויזות של ארצות
ניטרליות כדי להציל יהודים משילוחים
למחנות ,אולם רק חלק קטן ממקבלי הוויזות
אכן ניצל.

ארגוני הצלה יהודים פעלו בארצות הברית
מתחילת המלחמה ולאורך המלחמה.
ארגון הג'וינט – ארגון הסעד הגדול
שבראשו עמדו יהודים מארצות הברית,
שהוקם במלחמת העולם הראשונה למען
יהודי התפוצות ,סייע רבות ליהודים
בתקופת השואה .לג'וינט היו נציגים שפעלו
מתוך הארצות הניטרליות ואף כאלו ששהו
תקופה מסוימת בארצות הכבושות .בשנות
ה 30-תמך הארגון במאות אלפי יהודים
בגרמניה שנושלו מפרנסתם על ידי הנאצים.
בשנות המלחמה נשלחו עשרות מיליוני
דולרים לארגוני סעד ,כמו בתי תמחוי ,בתי
חולים ,בתי ילדים ובתי ספר .חבילות מזון
ובגדים נשלחו לגטאות (בעיקר לגטו ורשה)
ולמחנות הריכוז .יתרה מזאת ,הג'וינט סייע
ל 80-אלף יהודים באירופה הכבושה להגר
ליבשות אחרות .הג'וינט היה שותף בתכניות
הצלה שונות ,אך לעתים שליחיו לא שיתפו
פעולה עם פעילי ההצלה המקומיים
שבארצות הכיבוש ,מפני שטענו כי פעילותם
לא תאמה את עקרונות הארגון ,בפרט לגבי
פעילות בלתי חוקית כמו העברת כספים
לידי הגרמנים למטרות שהוגדרו כתכניות
הצלה.
ועד ההצלה של הרבנים האורתודוכסים
באמריקה
הוועד הוקם מיד לאחר פרוץ המלחמה
בנובמבר  ,1939במטרה להציל רבנים ובני
ישיבות ממזרח אירופה ,כדי להמשיך את
המנהיגות הרוחנית של עם ישראל:
למצוא עצות להציל אוצרות התורה...
אנו חופרים תמיד בארות התורה,
ובכל פעם הם סותמים את הבארות
שלנו .ושוב אנו חופרים בארות התורה
בכל זמן ובכל מקום ...עבודה גדולה
לפנינו להצלת רבנינו ,גאונינו ותלמידי
הישיבות .זהו חורבן לעם ישראל
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בני הזוג שטרנבוך היו נציגי ארגוני הצלה
שונים ,ובשמם גם ניהלה רחה מו"מ עם
הנאצים על הצלת שארית יהודי הונגריה
והמחנות בסוף המלחמה .לאחר השחרור היא
עסקה בהצלת ילדים ובסיוע לרבנים ניצולי
השואה .על חייה העיבה העובדה שלא עלה
בידה להציל את הוריה .ייתכן שזו גם אחת
הסיבות לכך שלאחר העשייה רבת השנים,
בני הזוג שבו למשפחתם וחיו בצנעה בלי
לדבר על פעילותם המרשימה בעת השואה.

תגובת יהודי ארצות הברית
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חלילה ,כי משם שאבנו את אור התורה
ושם היה מקור ההשפעה והיניקה
הרוחנית.
(הרב סילבר ,דברי ימי ועד ההצלה ,מבוא)

מקימי הוועד היו אגודת הרבנים
האורתודוכסים של ארצות הברית וקנדה
מכל גווני הקשת ,ובראשם הרב אברהם
קלמנוביץ והרב אליעזר סילבר .מאוחר יותר
הצטרף להנהלתו הרב אהרון קוטלר ,מקימה
וראשה של ישיבת לייקווד .בתחילת דרכו
נטל הוועד חלק מרכזי בהצלת בני הישיבות
בעודם בווילנה ואחר כך בבואם לשנחאי.
נוסף לכך ,הם השיגו אשרות הגירה לארצות
הברית עבור תלמידי חכמים מאירופה.

שלמה וולבה בשבדיה .הוא סייע לפעולות
ההצלה של הרב מיכאל דב וייסמנדל
בסלובקיה ,ובניסיונות ההצלה בהונגריה.
קשרים מיוחדים נשמרו עם יעקב גריפל
בתורכיה ועם רני רייכמן בטנג'יר .חלק ניכר
מניסיונות ההצלה בסלובקיה ובהונגריה
מומנו על ידו ,כמו גם פדיון ילדים יהודים
(ראו הרחבה בפרק .)14

הרב אליעזר סילבר ,נשיא ועד ההצלה בארצות הברית

לאחר שחרור מחנות הריכוז נציגי הוועד
הקימו שלוחות במחנות עקורים שונים,
ודאגו להקמת תשתית דתית בכל מקום –
כגון מוסדות חינוך ומטבחים כשרים.

פרק 13

הרב אברהם קלמנוביץ ,מראשי ועד ההצלה בארצות הברית

אחרי פרסום הידיעות הרשמיות על
ההשמדה ההמונית של יהודי אירופה
בשלהי  ,1942הוועד שינה את מדיניותו
ומטרתו הורחבה – להציל יהודים מן האזורים
הכבושים ללא הבחנה בהשתייכותם הדתית
או המפלגתית .אחת מפעולותיו הנודעות
הייתה מצעד מחאה של  400רבנים לבית
הלבן ב 6-באוקטובר  .1943הייתה זו ההפגנה
הפומבית היחידה של מנהיגים יהודים
בוושינגטון בעת המלחמה ,והיא נערכה
בשיתוף עם "קבוצת ברגסון" בהנהגתו של
הלל קוק (להלן).
הוועד פעל באירופה בעיקר דרך שלוחותיו,
ביניהן משפחת שטרנבוך בשוויץ ,והרב

הלל קוק – "קבוצת ברגסון"
הלל קוק ,שהיה אחיינו של הראי"ה קוק ,נולד
בליטא ועלה לארץ בילדותו .לפני שפרצה
מלחמת העולם השנייה נסע לארצות הברית
בראש משלחת של האצ"ל .כדי למנוע
תקלות החליף את שמו ל"פיטר ברגסון".
הוא וחבריו פעלו במסגרת "קבוצת ברגסון"
במטרה לקדם את הקמתו של צבא יהודי
להילחם בגרמניה הנאצית ,לפעול להצלת
היהודים משואת אירופה וכן לדחוף להקמת
מדינה עברית.
עם הגיע הידיעות על רצח היהודים בסוף
 ,1942חברי קבוצת ברגסון היו מודאגים
מאי-נכונות הממשל האמריקני לפעול למען
יהודי אירופה ,ולכן החליטו לעורר את דעת
הקהל האמריקנית כדי ללחוץ על הממשל
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להפעיל כלים ייחודיים להצלת יהודים.
הקבוצה יצאה במסע הסברה רחב בעזרתן
של שיטות פרסום חדישות בעיתונות
ובהפגנות המונים ,דרכן רכשו תמיכה גוברת
בקרב הציבור האמריקאי.
הפעולות הבולטות במסגרת מסע זה היו:
מופע המונים ב 9-במרץ  1943בניו יורק
תחת הכותרת 'לעולם לא נמות' ,שכתב בן
הכט לזכר שני מיליוני היהודים שנרצחו עד
כה .המופע הוצג גם בערים אחרות ברחבי
ארצות הברית.
עצומה של אזרחים אמריקנים שבה כמיליון
חתימות למען הצלת יהודי אירופה.
תפילות ב 6,000-כנסיות למען יהודי אירופה.
משלחת של  400רבנים שצעדה במצעד
פומבי לעבר הבית הלבן במטרה לפגוש את
הנשיא רוזוולט ,במה שנודע 'מצעד הרבנים'.
מסע ההסברה השפיע על קבלת החלטת
הממשל האמריקאי בראשות רוזוולט
בינואר  1944להקים את ה'וועד לענייני
פליטים' ( – ).W.R.Bהמועצה לטיפול בפליטי
המלחמה ,גוף שפעל למען הצלת נרדפי
הנאצים ,ובעיקר למען הצלת שארית יהודי
אירופה .אולם ,למרות הקמת הוועד ,ארצות
הברית לא הגדילה את מכסות הפליטים
היהודים שיכולים להיקלט בזמן המלחמה.

פרק 13

'קבוצת ברגסון' כמעט שלא עסקה בהצלה
ישירה או בפעולות סעד ועזרה ,אך מילאה
תפקיד חשוב בפרסום שואת יהודי אירופה,
וגייסה אישי ציבור כדי ללחוץ על ממשלת
ארצות הברית לפעולות הצלה ,בהצלת
יהודים בשנה האחרונה למלחמה ,וכן במימון
הפעולות של ארגוני הצלה יהודים באירופה.
ההשערה היא כי תודות לשיתוף פעולה זה
ניצלו כ 200-אלף יהודים.
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פרק 14

שבורי לב :השבת ילדים יהודים לחיק עמם
בעיצומן של האקציות של הילדים (גירוש
הילדים) בגטו קובנה בשנת  ,1943הופנתה
אל הרב אפרים אושרי שאלה הלכתית ,מן
הקשות ביותר שהובאו לפניו:
האם מותר ליתן ילדי ישראל לעכו"ם
לגוי שיטמנם עד אחר המלחמה
באופן שספק אם יישארו ההורים
בחיים ויושארו הילדים בידי עכו"ם
וילכו באמונתם ובדרכם ...והתינוקות
הללו ייטמעו בין גויים ולא יידעו עמם
ומולדתם?
(הרב אפרים אושרי ,שו"ת ממעמקים ,חלק ה שאלה ט)

הרב עודד את ההורים למסור את הילדים
לנוכרים עד לאחר המלחמה .ונימק את
דבריו בכך:
הרי אם לא יימסר התינוק לנוכרים
הללו הלא בוודאי ייהרג ,ואם יימסר
לנוכרים אלו הלא התינוק יישאר
בחיים ,ומאוד ייתכן שגם ההורים
יישארו בחיים ...ולא עוד ,אפילו אם
ההורים לא יישארו בחיים ,מאוד ייתכן
שהנוכרים הללו יחזירו את התינוק
המופקד בידם למוסדות יהודיים אחרי
המלחמה ...ויוחזרו לעמם ולמולדתם.

פרק 14

(שם)

מתוך תקווה זו ,אך בלב כבד נמסרו אלפי
ילדים לידי נוכרים בפולין ,בליטא ובמערב
אירופה .ומתוך אמונה זו יצאו ניצולי השואה
מיד בתום המלחמה להציל את הילדים – כדי
להשיבם לחיק עמם .פרק זה ,שלא כקודמיו,
עוסק בהצלת יהודים לאחר השואה –
בפדיונם ובהצלתם של ילדים יהודים
שהופקדו בידי נוכרים עד יעבור זעם .הפרק

הזה שונה גם מבחינה נוספת :בפרקים
הקודמים למדנו בעיקר על הצלת הגוף,
על פעולות סעד והצלה שהגישו יהודים
לאחיהם למען ימשיכו בחייהם .בפרק זה
נעסוק בהצלת הנפש – במאבק להחזרתם
של ילדים לחיים יהודיים ולחיק עמם.
הגיבורים שהצילו את חיי הילדים פעלו
בזמן השואה ,ורבים מהם נחשבים לחסידי
אומות העולם .אולם לאחר השואה ,החלה
פרשת סבוכה של השבת הילדים ופדיונם.
גיבורי ההצלה של התקופה שלאחר השואה
הם יהודים שתבעו את הדבר הנראה ברור
עד מאוד – ַהחזירו לנו את הילדים! למרות
המחסומים שעמדו בפניהם ,הם היו נכונים
להיאבק עד כדי סיכון החיים .רובם היו
בעצמם ניצולי השואה ,שאך זה יצאו מן
התופת ,וביקשו לא רק לשקם את חייהם
הפרטיים ,אלא ראו בהצלת נפשות של ילדי
ישראל משימה בעלת עדיפות ראשונה.

מסירת הילדים למסתור
הלב והמוח מתקשים לתאר את רגשותיהם
של האם או של האב כאשר החליטו למסור
את הילדים לידי נוכרים למסתור .כל זמן
שהיהודים שהו עדיין בגטאות לא חשבו
מרביתם על העברת ילדיהם לידי הפולנים
למרות תנאי החיים הקשים – הקשר העמוק
של בני המשפחה העניק לנותרים כוח
להוסיף ולהיאבק למען חיי יום-יום סבירים
יחדיו.
המצב השתנה כאשר החלו הגירושים
שהקרבה אל
ִ
להשמדה .ההורים הבינו
הילדים אינה בהכרח מגנה עליהם ,ושבגטו
מעטים הסיכויים להצילם במסגרת
המשפחה ,לעומת הסיכוי ,ולו הקטן,
להצילם בידי זרים .היה זה פתרון נואש,
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ברגע האחרון שלפני הסוף .הגרמנים הגבירו
את לחצם על האוכלוסייה הפולנית כדי
שתימנע ממתן סיוע ליהודים ,וכאשר סיוע
כזה התגלה ,בוצעו הוצאות להורג פומביות
של מחביאים ומוחבאים ,ופורסם על כך
ברבים .פעולות אלה העצימו את הפחדים
הן של הפולנים שכבר סייעו ליהודים ,והן
של ההורים היהודים שהדילמה הרגשית,
הקשורה בעצם מסירתם של ילדיהם לידי
זרים ,הייתה ממילא קשה מנשוא.

המשימה הראשונה של כל הארגונים
היהודיים הייתה לגאול את הילדים שהיו
מפוזרים בכל רחבי פולין .הסיסמא שאיחדה
אותם הייתה" :ילדי ישראל חזרה לחיים!"
("יידשע קינדער צוריק צום לייבען!") .אצל
כולם פיעמה תחושה חזקה כי יש להבטיח
את קיומם של שרידי הילדים שנותרו
מרבבות – בכל מחיר שיידרש .הילדים שהו
אצל משפחות נוצריות ,במנזרים ,בבתי
ילדים נוצריים וביערות.

כשהגיע רגע המסירה היו ההורים נתונים
בסערת רגשות .מצד אחד ,הם קיוו שבכך
הם מגדילים את הסיכויים של ילדם לשרוד.
אך היו גם הרבה חששות :האם המשפחה
שמצאו תתייחס כיאות לילד? האם נכון
להשאיר ילד לבדו בסביבה אנטישמית?
כיצד ישתף הילד פעולה ,והאם יצליח
להעמיד פנים של זהות אחרת? כיצד
יסבירו לו את נטישתו? היכן ישאירו סימנים
לזהותו? האם יזכו לראותו אחרי המלחמה?
זאת מלבד הקשיים הטכניים של מציאת
משפחה ותשלום עבור הסתרתו.

הקשיים בפדיון הילדים

לעתים ההורים מצאו בעצמם משפחה
שהסכימה לקבל את הילד מסיבות שונות.
במקרים אחרים הניחו את הילדים על גרם
מדרגות או בקרן פינה ,בתקווה שייאספו
בידי בעלי לב רחום .כמו שעשו הורי הפעוטה
שהעבירוה אל מחוץ לגטו ,והשאירוה
כאסופית עם פתק ובו תחינה בלתי כתובה
שיחוסו ויטפלו בה" :אב ,אדלר מושק גר
בלשנו  ,24/25אם ,בלה אדלר שפוצ'ניקוב.
ריסיה אדלר בתי בת חמש ,נמסרת ברגע
קריטי באסוננו .משה אדלר ,עבור הג'וינט,
תאריך  30באפריל  ."1943והיו גם ילדים
שדאגו לעצמם לאימוץ או שהגיעו בכוחות
עצמם לבית מחסה.

הרב חיים שלמה קליין ,מפעילי ועד ההצלה ,עם ארבעה
ילדים שהוצאו ממנזרים בצרפת

הקושי הראשון היה לאתר את הילדים.
הילדים נשלחו בשעה של לחץ ,לא תמיד
בני המשפחה ידעו לאן .גם אם ידעו ,רוב
האימהות לא שרדו .ילדים רבים מצאו
את דרכם לבדם לאיכרים ,למשפחות או
למנזרים ,או שעברו מיד ליד בתקופת
השואה .במזרח אירופה לא היו רשימות של
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בתום המלחמה נמצאו כ 5,000-ילדים
יהודים המוחזקים בידי נוצרים .מיד עם
סיום מלחמת העולם והשחרור מעול הכובש
הנאצי ,נעשו ניסיונות ספונטניים לארגן
את החיים היהודיים במסגרת קהילתית.

אולם המציאות לא הייתה פשוטה .לשרידי
המשפחה ,לקרוביהם ולארגונים שונים ציפה
מאבק קשה וכאוב על החזרת הילדים לחיק
עמם .מה היו הקשיים שעמדו בפניהם?
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ילדים ומאמציהם .במערב אירופה – למשל
בהולנד – אמנם היו רשימות של המחתרת
שהעבירה את הילדים ,אולם אלו לא נמסרו
לארגונים היהודיים ,והחוק ראה במשפחות
המאמצות את הוריהם .ד"ר זרח ורהפטיג,
מראשי תנועת 'המזרחי' שפעל לפדיון
הילדים ברחבי אירופה ,כתב:
ממשלת הולנד מינתה בסוף המלחמה
"ועד ליתומי מלחמה" .ההנחיה הייתה
שכל המחזיק ביתום מלחמה חויב
לרשום אותו בוועד זה ,שהוסמך
להחליט ,באישורו של משרד המשפטים,
רֹוּפסּות על יתום מלחמה.
ּפֹוט ְ
הא ְ
בדבר ַ
הנהלת עליית הנוער בארץ ישראל
ביקשה להעלות את היתומים היהודים
לארץ ישראל ,ודרשה למסור לה את
האפוטרופסות עליהם ...הוועד ההולנדי
החליט בשלילה; בנימוק שהמצב
המדיני-ביטחוני בארץ ישראל אין בו
כדי להבטיח ליתומי המלחמה חיי שלווה
הנחוצים להם .טובת הילד קודמת.

מיסיונרי :עשיית נפשות לנצרות ,ומשום כך
בדרך כלל לא הצילו מבוגרים .ברוב המקרים
הורים לא הביאו למנזרים את ילדיהם,
אלא הם הובאו לשם על ידי פולנים שהיו
אמורים לשמור עליהם ,או פולנים שמצאו
אותם במקום ציבורי ,או שהילדים הגיעו
לשם בכוחות עצמם .הרשימות של המנזרים
היו חסויות ,וראשי המנזרים הכחישו את
הימצאותם של ילדים יהודים ,והעלימו את
מקום הימצאם של הילדים .במקרים רבים,
הילדים הוטבלו לנצרות ,ועובדה זו שימשה
להם אמתלה לעיכובם של הילדים כדי
שיתחנכו באווירת דתם הנוצרית.
הרב הראשי לארץ ישראל ,הרב יצחק הרצוג
זצ"ל ,נפגש עם האפיפיור פיוס ה 12-ב10-
בפברואר  ,1946והודה לו ולכנסייה הקתולית
על תרומתה להצלתם של כמה אלפי ילדים
יהודים בימי השואה .הוא ביקש ממנו לתת
הוראה ,כי על הכנסייה להחזיר את ההילדים
היהודים לידי משפחותיהם ,לחיק עמם
ואמונתם.

(זרח ורהפטיג ,פליט ושריד בימי השואה ,עמ' )421

"כל ילד בשבילנו – עולם מלא .איבדנו
כמיליון וחצי ילדים בשואה ,ויהיה זה
המשך הפשע אם הכנסייה הנוצרית
תגזול מאתנו את הילדים ששרדו
בחיים".

פרק 14

הילדים נשארו בהולנד ,אך רבים מהם אבדו
לעם היהודי :מתוך יותר מאלף ילדים יתומי
מלחמה יהודים בהולנד ,נשארו כ 350-בידי
משפחות נוצריות או בבתי יתומים נוצריים,
והיתר הוחזרו ליהדות.
בבלגיה ,רוב הילדים היהודים ששרדו
את השואה ,הוצאו מהבתים הנוצריים
וממוסדות הכנסייה .היהודים ניצולי השואה
עשו עבודה רבה .להישגים חינוכיים חשובים
הגיע בית היתומים שהקים 'המזרחי' בעיר
מארקן .בינואר  1946עדיין היו  435ילדים
יהודים במשפחות נוצריות .עד סוף אותה
שנה נשארו רק  82בידי הנוצרים ,השאר
נפדו.
קשה ביותר היה לאתר את הילדים ששהו
במנזרים .המניע המכריע של הכמרים
להסתרת ילדים במנזרים היה תכליתי-

(מסע ההצלה)

אך המהלך נחל כישלון; הכנסייה שתקה.
שונות היו דרכי החיפוש של קרובי משפחה
וארגונים לאיתור הילדים :היו שקיבלו
רסיס מידע או חוט של קשר ,או בקשות
משרידי המשפחות בעולם החופשי שידעו
כי שריד ממשפחתם הועבר למסתור .היו
ששמעו משכנים או מילדי מסתור עצמם
על ילד יהודי שנמסר למשפחה נוצרית.
היו ששיחדו כפריים פולנים ,כדי לגלות
אם יש ילד יהודי בסביבה .ארגונים יהודיים
הציעו תשלום לפולנים או להונגרים תמורת
הטיפול בילדים ,ובדרך זו הביאו אותם
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במ ֲאמצים לפדות
למרכזי הפעילות והחלו ַ
שהמאמצים
ְ
את הילדים .היו אף מקרים
ביקשו למסור את הילד מרצונם או שראו
הזדמנות להיפטר סוף סוף מן הילד ,או
מפני שחששו מכוחם של יהודים שהצטרפו
לשלטון הקומוניסטי.
הקושי השני היה הוצאתו של הילד מידי
המאמצות או מהמסגרות
ְ
המשפחות
הנוצריות.
לאחר שהתקבל מידע על מקומו של ילד
במסגרת נוצרית ,החל תהליך ממושך לגאול
אותו .תחילה היו ניסיונות גישוש אם מדובר
במשפחות שראו בילד היהודי מלכתחילה
מקור הכנסה ,וכאן נוצרה הזדמנות למיקוח,
אך לעתים הסירוב היה כה נוקשה ,שהיה
צורך לפנות לבית המשפט .השופטים
המאמצים ,ואז נקטו
הכריעו לא פעם לטובת ְ
הפודים לעתים בדרך של חטיפת הילדים
ומסירתם למוסד יהודי .בעיקר קשה היה
להוציא ילדים ממנזרים וממשפחות שראו
בהעברת הילד לנצרות משימה קדושה.
הקושי הבא היה יחסם של הילדים
להוצאתם .ילדים רבים סירבו לעזוב את
מאמציהם ,והם בכו ,בעטו ,התחננו ,ברחו
שוב "הביתה" .חלקם מתוך אהבה ,אחרים
מתוך הרגל ,ורבים מתוך הזדהות עם הדת
הנוצרית וחשש להצטרף לעם שהם גדלו
על ברכי השנאה אליו .עמדת הילד עוררה
דילמה אם ראוי לנתק ילד ממשפחה שהוא
מרגיש חלק ממנה ,ולהביאו בעל כורחו
למוסד יהודי .בשאלה זו התגלעו חילוקי
דעות בין הארגונים.

קבוצות אחדות פעלו להוצאת הילדים ,וכן
גם אנשים יחידים שנדבם לִ בם לעשות
כן .רוב הפעילים רצו להחזיר את הילדים
לחיק ַעמם ,אולם באשר לעתידם הרוחני
ולדרך חינוכם – היו חילוקי דעות ,שנבעו
מההשתייכות האידיאולוגית של הארגונים
ומרצונם לעצב את עתידו של הילד על פי
תפיסת עולמם:
א' .הוועד היהודי המרכזי' – ייצג את היהודים
הקומוניסטים .אחרי המלחמה בפולין היה
משטר קומוניסטי ,ויהודים שהשתייכו
למפלגה זו השתלבו במערכות החיים
השונות .ועד זה ביקש מהפולנים להשיב את
הילדים ,אך התנגד לכל דרך שיש בה לחץ
או כפייה ,ולא אחת ניסה לסכל פעולות
להוצאת ילדים אם נעשו בכפייה .מבחינתו
הישארות הילדים בפולין לא יצרה בעיה .היו
אף שטענו שאין לגרום לילד נזק נפשי כה
כבד ולהוציאו ממשפחתו המאמצת.
הוועד הקים מוסדות לילדים שהושבו
ליהודים ,ובהם קיימו חינוך קומוניסטי-
פולני ,המבטיח אזרחות טובה ונאמנות
למולדת הפולנית .מאחר שהארגון נהנה
מאמונו המלא של השלטון ,הוא אף הצליח
בכך.
ב .ועד הקהילות – פעל בשיתוף עם 'המזרחי'
ו'אגודת ישראל' .מכיוון שבאופן רשמי
ממשלת פולין הפרידה בין הדת והמדינה,
היא אישרה את קיומה של קהילה דתית
בפולין .ועד הקהילות היה נחוש להוציא
את הילדים ולהעניק להם חינוך דתי .הוועד
תמך בפעילותו של ישעיה דרוקר ,שעליו
יסופר להלן.
ג .התנועות הציוניות ֶשּכּונּו 'הקואורדינציה'
– גם הן ,כמו ועד הקהילות ,שללו בכל
תוקף התפשרות עם המגמות הפולניות-
קומוניסטיות ,וראו בחינוך יהודי-לאומי ערך
ראשון במעלה.
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לכך נתווספו קשיים של מימון ,של סכנות
בדרכים ,של חינוך הילדים והוצאתם
מאירופה .דרושים היו נחישות ומסירות
נפש כדי לעבור את המחסומים הללו ,וזאת
כאשר הפעילים עצמם היו ניצולי שואה,
שאך זה שיקמו את בריאותם האישית ,והם
עצמם שכולים ובודדים.

מי היו פעילים אלו?
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שני הארגונים האחרונים טענו שיש להילחם
על נפשו של כל ילד ,שכן הישארותו
במסגרת נוצרית – משמעותה ניתוק מהעם
היהודי .אך בניגוד ל'וועד הקהילות' שדגל
בחינוך דתי ,ה'קואורדינציה' דגלה בחינוך
לציונות סוציאליסטית.
ד .פעילים מקרב אגודת ישראל בפולין
ומחוץ לפולין.

פרק 14

לעתים היה קשה לעמוד בפני רצון הילד
להישאר במקום שבו גדל ,והוויכוח העיקרי
התנהל בשאלה אם טובת העם היהודי
עומדת כנגד טובת הילד .ועד הקהילות
והפעילים הדתיים ,כמו גם רוב פעילי
הקואורדינציה הציונית ,פעלו בהנחה
שישנה התאמה בין טובת העם היהודי לבין
טובת הילד .לכן הייתה ציפייה שהילדים
ישובו למשפחתם ,לעמם ולשורשיהם ,גם
אם הבינו ללב הילד שבחר להישאר בבית
מציליו .לנגד עיניהם עמדו גם ההורים,
שראו במסירת הילדים לנוכרים מקלט
שעה ,והשאירו הוראות שונות לגבי החזרתו
"הביתה" – ליהדות .לאור מצבו של ַעם
ישראל שאיבד כה רבים מילדיו ,הפעילים
ראו בכך משימת חיים .והשאלה הייתה
בעיקר ,איך להכין את הילדים ואיך לעזור
להם להסתגל למעבר לחיים יהודיים.
נושא אחר שהיה שנוי במחלוקת הוא
מהו היעד שאליו יש לכוון את הילדים.
ה'וועד המרכזי' ָדגַ ל בהישארותם בפולין;
ה'קואורדינציה' וחברי 'המזרחי' תמכו חד-
משמעית בעלייתם לארץ ישראל; ואילו
שליחי 'אגודת וישראל' ראו בחשיבות
העליונה שיהיה זה מקום שבו יקבלו בית חם
וחינוך יהודי ,ולפיכך לפעמים העדיפו לשלוח
אותם לארצות הברית או לבריטניה .לילדים
שנפדו מידי נוכרים הצטרפו גם אלפי ילדים
ששבו מסיביר ומברית המועצות ,לשם הוגלו
על ידי הסובייטים בעת המלחמה .חלקם באו
מבתי יתומים נוצרים ,ואחרים נמסרו על ידי
המשפחות עד שיוכלו לטפל בהם בעצמם.

להלן נציג כמה דוגמאות שישפכו אור על
המאמצים הרבים שעשו יהודים במטרה
להציל ילדים ,וכן את הפערים בתפיסתם
לגבי עתיד הילדים.

ועד הקהילות ומפעל דרוקר
בין הגופים והמוסדות שעסקו בהצלת
ילדים ,תופס מקום מיוחד 'מפעל דרוקר'.
אף שהייתה זו בעיקר פעולתו של אדם אחד,
היקפו הרחב מצדיק את הכללתו בפעולות
של מוסדות .ישעיה דרוקר ,בן למשפחה
יהודית מגליציה המערבית ,בעל השכלה
יהודית וכללית ,גויס במלחמה לצבא הפולני.
לאחר שחרור פולין שירת ברבנות הצבאית
של פולין ,בראשות הרב דוד כהנא ,ושימש
רב צבאי בדרגת קפטן (סרן) .בזמן שירותו
הצבאי החל לחפש אחר ילדים יהודים בבתי
נוצרים .בהמשך הוא היה הכתובת המרכזית
לאיתור ילדים ,ליצירת קשר עם משפחות
מציליהם ,ולהוצאת הילדים משם.
'ועד הקהילות' פרש את חסותו על מבצעיו
של דרוקר במימון הפעולה ,בהתוויית דרכי
החינוך של הניצולים ודאגה לצרכיהם.
עובדת היותו של דרוקר קפטן בצבא
הפולני ,מחד שחררה אותו מחששות שהיו
מנת חלקם של סתם יהודים והיתה מפתח
להישגים רבים .מדיו היו "כרטיס כניסה"
למקומות שאחרים לא יכלו להגיע אליהם,
והקנו יתר תוקף וסמכות לתביעותיו שהעלה
ִ
כלפי אזרחים ורשויות פולניות .כך למשל,
באחד המקרים ֵאם מאמצת סירבה למסור
האמתית גם לאחר פסק
ִ
את הילדה לאם
דין של בית המשפט .דרוקר עקב אחריה
ופרץ לביתה השכם בבוקר ,מצויד בפסק
הדין ובעזרת שוטר ובמדי הבולשת ,לקח
את הילדה והסתלק ִעמה .דרוקר קיבל
מידע על ילדים מוחבאים מפי שליחי 'ועד
הקהילות' ,אליהם התנקז מידע רב .תנופה
רצינית לפועלו של דרוקר בפרט ולפעולות
ועד הקהילות בכלל ,התרחשה לאחר ביקורו
של הרב יצחק הרצוג באוגוסט  ,1946שקרא
ועודד להציל את מי שרק אפשר משרידי
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לקחתי אותה לעיירה שלה ואמרתי לה
שתלך בעיר ותסתכל על הבתים ,אולי
תכיר את הבית שבו גרה פעם .מאחד
הבתים יצאה פתאום גויה והתחילה
לצעוק' :הודס! הודס!' וכך נודעה לי
זהותה של הילדה ...הדסה רוטנברג

הקהילה בפולין ,שהייתה פעם המרכז
הרוחני לכל יהדות אירופה.
בספרה "פדיון ילדים" ,תמר בן שלום
סקרה חלק מהבעיות שבהן נתקל דרוקר
שהתעוררו בעת הוצאת ילדים בעל כורחם,
ובפרט במקרים שבהם תגובתו הקשה של
הילד הרתיעה מהעברתו לחברה היהודית.
למשל ,אם מאמצת קיבלה כסף מדרוקר,
והוא נתן לה קבלה ,אבל בדיוק בזמן
שספרה את הכסף ,בדרך מקרה פתח הילד
את הדלת ,ואז פרץ בבכי מר וצעק ":אימא!
את מֹוכרת אותי תמורת כסף?!" באותו רגע
נרתעה האישה ואמרה" :לא ,אני מחזירה את
הכסף ולוקחת בחזרה את הילד" (תמר בן
שלום ,פדיון ילדים ,עמ' .)43
אך במקרים שבהם רצונו של הילד היה
הגורם המכריע אם יוחזר או לא ,היה חשוב
לדרוקר לעורר בילד את ההתעניינות
ביהדותו .אימהות המנזרים השתמטו בדרך
כלל בטענה כי "הילדה עצמה אינה רוצה,
ובוודאי שאי אפשר לכפות עליה" .על
דרכו של דרוקר במקרים כאלו נוכל ללמוד
מעדותה על מרשה ,ילדה שהסתתרה במנזר
בעת המלחמה ,וסבּה שניצל ביקש להוציאה:
הרווח בין ביקור לביקור אצל מרשה
במנזר היה של שבועות אחדים בכדי
שהדבר לא ייראה כלחץ על הנערה,
שלא תחשוב שרוצים להוציאה בכוח,
והדבר השני – לתת לזמן לפעול ,ואולי
במשך הזמן יתעוררו אצל הילדה
רגשות כלפי העבר ,ותחליט בעצמה
לשנות דעתה
(שם ,עמ' )42

המשא ומתן שניהל דרוקר התנהל על פי
כללי מסחר מקובלים ולעתים נמשך שעות
רבות ,כאשר היה ניסיון ברור לנצלו למטרות
רווח .על עצם התשלום לא חלק איש ,שהרי
ראו בו גמול כספי למעשה הצלה וסיכון,
ודמי החזקת הילד אצל מציליו .ואולם גובה
התשלום מעולם לא הרתיע את דרוקר ,ולא
קרה שהושאר ילד בידי הנוצרים בגלל סכום
גבוה מדי שנתבע .נציין כי המנזרים מעולם
לא דרשו גמול כספי תמורת מסירת הילד,
אך דרוקר נהג לתת תרומה למנזר במחווה
של הכרת הטוב.
במקרים של סירוב מוחלט של המאמצים
לעמו ,פנה דרוקר למאבק
להשיב את הילד ַ
משפטי .בתי הדין הפולנים קבעו לרוב
שזו אשר גידלה את הילד ,היא-היא האם
החוקית ,ולא האם הביולוגית .לכן היה צורך
בהגשת ערעור ,אשר ברוב המקרים הכיר
בהורים הביולוגיים של הילד .אך ברוב
המאמצים לבצע את פסק
ְ
המקרים לא נטו
הדין ,והמשטרה לא ששה להתערב .במקרה
כזה ,גייס דרוקר שמונָ ה-תשעה אנשים
ולפנות בוקר פרצו את הדלת בכוח ,לקחו
את הילד וברחו מהמקום .לעיתים נאלץ
דרוקר להערים על הילד על מנת להביאו
לידי רצון לצאת.
ברור כי כורח של תנאים ונסיבות הכתיבו
לדרוקר בהרבה מקרים דרך מסוימת,
שנראתה למספר ניצולים ,שחוו כאב ואכזבה
קשה בחייהם החדשים ,כדרך בלתי מוסרית,
אך ברבות הימים הכירו גם הם במעשה זה
כמעשה של הצלה.
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דרוקר התאמץ במיוחד כדי לגלות את
זהותם של ילדים שנפרדו מהוריהם בהיותם
בגיל הרך ונותרו מחוסרי שם וזהות ,ללא כל
יכולת לבררם .הוא העיד על ילדה שהמידע
שהצליחו לאסוף אודותיה היה מקום מגוריה
לפנים ושהייתה בתו של גביר:

(שם ,עמ' )48
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הילדים שהוצאו על ידי דרוקר הועברו
בעיקר לשני מקומות :בית הילדים בזבשה
בחסות 'ועד הקהילות הדתיות' ,בהנהלת
ד"ר נחמה גלר ,או לאימוץ אצל משפחות
באנגליה ,שהוביל הרב שלמה שינפלד,
שהיה פעיל בהצלת ילדים מגרמניה לפני
פרוץ המלחמה (ראו הרחבה בפרק 11ב) .היו
גם שנמסרו לקרובי משפחה או לאימוץ על
ידי משפחות יהודיות.
אהבתו של דרוקר לילדים באה לידי ביטוי
גם בביקוריו אצלם בבתי הילדים ,ובשנים
מאוחרות – בניסיונו לסייע להם לברר את
זהותם .לאה נבנצל ,משוררת ירושלמית,
שהייתה ילדת מסתור בפולין ,תיארה
בשיריה את הקושי לעזוב את המשפחה
הנוצרית האוהבת ,ואת ייסוריה כאשר
"נחטפה" על ידי דודתה .רק לאחר שנים
הבינה את גודל מסירות הנפש של אותה
דודה ,שנסעה מאות קילומטרים ממחנות
העקורים בגרמניה כדי להציל את אחייניתה
ולהשיבה לחיק עמה .לאה הובאה לבית
היתומים בזבשה ובצעדים איטיים שבה
לזהותה היהודית .בשירתה תיארה את דמותו
המיוחדת של ישעיהו דרוקר:
הוא היה מגיע
אבא אגדי
קפטן דרוקר היה שמו...
מתיישב בינינו – הילדים הקפואים
ומ ַספר שוב
חוזר ְ
אותה אגדה
פרק 14

על ארץ מופלאה

היא מצמיחה תפוחים
מזהב.
(לאה נבנצל ,למי שאספני ,עמ' )10

הקואורדינציה הציונית לגאולת ילדים
בסוף שנת  ,1945לאחר שיצאו מן המחתרת,
החלו גם התנועה הציונית ותנועות הנוער
החלוציות החילוניות בפעילות ציונית
מסורה ,גלויה ומוגברת .כמו שאר הארגונים
היהודיים ,גם הם נתנו עדיפות ראשונה
לגאולת הילדים היהודיים והעלאתם ארצה,
תוך תחרות והדגשת האידיאולוגיה על כל
תנועה.
בין המטרות של התנועה הציונית המאוחדת
היו :לפדות ילדים יהודים מידיים זרות;
לדאוג שהחינוך במוסדות הקואורדינציה
יהיה חלוצי ואופי מוסדות הילדים יהיה
קיבוצי ,כלומר חינוך לעבודה ולחיי שיתוף
מלאים; וחינוך בשפה העברית .תוך זמן קצר
נפתחו שני מוסדות לקליטת ילדים גאולים.
הבעיות של איתור ילדים המוחזקים בידי
נוצרים ,בירור זהות הילדים ,דרכי גאולת
הילדים ,מקורות למימון הפדיון ומוסדות
החינוך – היו זהות לבעיות שצוינו בפעולות של
דרוקר והוועד היהודי .ואולם הבעיה לחינוך
ליהדות עוררה אצלם קשיים ייחודיים .אצל
ילדים רבים ,ששהו בזמן המלחמה במנזרים
או אצל משפחות קתוליות אדוקות ,הייתה
אמונה נוצרית עמוקה .בבואם לבתי הילדים
של ה'קואורדינציה' ,ביקשו המדריכים
לעקור מהם אמונה זאת .אבל הסתירה
הובילה לבלבול :הילדים הובאו לבית ילדים
אשר מחנכיו אינם מאמינים ,ולא יכלו לחנך
לאמונה דתית אחרת.

עת בחורף קרני שמש מוזהבות
מחממות את אדמתה
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סיפר מרדכי בהט:
לא יכולנו לחנך אותם לדת .ניסינו
להתווכח ִאתם .עמדתנו הייתה קשה,
כיוון שלא נתנו להם משהו במקום
ישו ...אולי היה לנו קל יותר ,לו היינו
נותנים להם במקום ישו משהו אחר
דומה ...למשל פעם ,כשכבר היינו
בצרפת ,הופיעה שם קבוצת דתיים
מפריז ,וראינו באיזו התלהבות רצו
ילדינו לשמוע את טקס קבלת שבת.
ייתכן שנזכרו בטקס מהנצרות
(בן שלום ,פדיון ילדים ,עמ' )77

לדבריו ,הילדים חיו בתנאים קשים לפי
הסיסמה 'אדם לאדם זאב' ,ולכן לא
התחשבו בזולת ,ולא שיתפו פעולה ביניהם.
החינוך של ה'קואורדינציה' ביקש לתקן
זאת ,ולהעניק ערכים מוסריים ,נוסף על
ערכים לאומיים-ציוניים .ארץ ישראל תפסה
מקום חשוב במערך החינוך והלימוד ,כמו גם
חגי ישראל ,סיפורים ושירים בעברית ועוד.
בד בבד עם פעולות הקואורדינציה
והניסיונות של דרוקר ,פעלו בפולין אנשים
נוספים ששמו לעצמם מטרה לגאול את
הילדים היהודים:

ילדים ואנשי צוות בבית הילדים על שם הרב אוריליאן

(חיי שיתוף) של ניצולים חסידיים ,שהחלו
בפעילות עצמית לפדיון הילדים .מסירות
נפשם של בודדים למטרה זו ראויה לציון.
הבולטת ביניהם היא שרה לדרמן ,שחזרה
מרוסיה לפולין בסוף המלחמה .אחרי שנות
נדודים וסבל וביקשה לקיים את נדרה אשר
נדרה ברוסיה :אם יישארו היא ושני ילדיה
בחיים לאחר כל סבלות המלחמה ,תקדיש
שנתיים מחייה לפעולות למען ילדי ישראל
היתומים.
יה הלא-יהודיים משכו את תשומת ליבה
פנֶ ָ
של הרבנית שוסטר ,שביקשה ממנה להוציא
ילדים יהודים אשר נמסרו בזמן המלחמה
לנוצרים ולטפל בהם .כך פעלה שרה לדרמן
במחתרת במשך שנתיים .את הילדים היא
הביאה בדרך כלל לבית הילדים הדתי
בביטום ,ודאגה גם להוצאת הילדים מפולין.
לדרמן עבדה לבד – ללא מנגנון וצוות
מסייע בהוצאת הילדים ,והילדים ראו
בה 'אימא' .על אף שבאופן רשמי פעלה
מטעם 'אגודת ישראל' ,היא התנגדה בכל
תוקף לשיוך מפלגתי .פעולתה באה לקיצה
ב ,1948-לאחר שבמשרד הפנים הפולני
התגלה כי זייפה חתימות של הורי ילדים על
דרכוני מעבר ,כדי שיוכלו לצאת מגבולות
פולין כביכול באופן חוקי .לאחר פעילות
של שנתיים ,היא נתפסה ונאסרה לתקופה
ממושכת ,ובית הילדים בביטום נסגר .היא
הצליחה להשתחרר הודות לעזרת ידיד ,והיא
עזבה את פולין.
פעיל אחר היה ליב זמוש ,אף הוא בעל חזות
פולנית .זמוש היה מסתובב בכפרים ,משקה
ביין את האיכרים ,סוחט מהם מידע על ילדים
יהודים – ופועל למען הוצאתם ,לעתים בשק
שנשא על שכמו .רבים מהילדים שנפדו
חייבים לו את הצלתם.

שרידי השואה היו הראשונים לחפש אחר
ילדי המסתור .בלודז' התארגן "קיבוץ"

לנה קיכלר הייתה מחנכת דגולה ושיקמה
יתומים יהודים רבים בבית הילדים
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המפורסם שלה בזקופנה .אולם עוד קודם,
בתקופת המלחמה ,היא הוציאה ילדים
מהגטו .בסתיו  ,1943לפני האקציה הגדולה
בוורשה ,הצליחה קיכלר להיכנס לגטו בזהות
בדויה וברשותה מסמכים אריים .היא נכנסה
לגטו עם פועלים שעבדו בבית חרושת בגטו.
"ראיתי ילדים גוועים מרעב ,מסתובבים
ברחובות באפיסת כוחות ,רזים ,ומצומקים",
וילדים שיכלה להוציאם בכוחות עצמה ,היא
העבירה אל החלק הארי של ורשה.
לאחר המלחמה קיכלר התמסרה לטיפול
בילדים יהודים יתומים ,שהובאו לבניין
ה'וועד היהודי המרכזי' בוורשה .כדי לאתר
את הילדים שבמוסדות נוצריים ,היא ביקשה
מרופא ילדים פולני למסור לה פרטים על
ילדים נימולים שבדק במסגרת עבודתו.
היא הצליחה להוציאם בשיתוף פעולה עם
גופי ההצלה שמנינו לעיל .מציאותם של
חניכי מנזרים והתנהגותם הנוצרית האדוקה
והמופגנת גרמה למתיחות בתוך בית הילדים
וליצירת שני מחנות עוינים שהגיעו לכדי
אלימות .למרות המצב ,קיכלר עמדה על כך
שיינתן ל"נוצרים" (ילדים יהודים שהמשיכו
באורח החיים הנוצרי כפי שהורגלו) חופש
דתי ,ואכן אט אט התחילו הילדים להתקלף
משריֹונם ,להשתתף במסיבות ,בארוחות
ִ
שבת חגיגיות ,להיות פעילים בחיי הבית,
עד שמצאו את עצמם צוחקים על אמונתם
הקודמת .לנה יצאה עם הילדים מפולין
לצרפת ,ומשם לארץ ישראל .חלק גדול
מהם הובא למשפחות מאמצות בקבוצת
(קיבוץ) שילר .היא תיארה את ההווי בבית
הילדים ואת תהליך חזרתם של הילדים
לחיים בספרה "מאה ילדים שלי".

יחיד בין עשרות ילדים נוצרים ,ובנס אחר נס
ניצלו חייו.
לאחר המלחמה גילה אותו יהודי שחיפש
ילדים במסתור ,הוציא אותו מבית היתומים
האוקראיני והעביר אותו לבית יתומים יהודי
בפשמישל ,שבֹו אמנם הילדים שבּו לחיים
אך לא לשמירת מצוות .במקום זה הוא פגש
יהודי שדמותו השפיעה על חייו:
דמותו של יהודי זה החזירה אותי אל
מחוזות ילדותי .צפו לנגד עיניי החיים
בבית אבא ,הנסיעות לכבוד קודשו מרן
מצ'ורטקוב זי"ע והדרת גאונו ,ואט אט
פילחו בליבי התשוקות של הוריי הי"ד,
שאגדל להיות בן תורה ותלמיד חכם
(הרב דוד צבי הלפרין ,הילולא דפסחא ,מבוא).

בעזרת אותו יהודי (שלצערו לא זכר את
שמו) עבר לקרקוב ,ומשם לישיבת "שארית
בית יוסף –נובהרדוק" בראשות הרב
גרשון ליבמן במחנה העקורים צלסהיים
שבגרמניה .לאחר מכן בנה את חייו בארץ
ישראל .הלפרין עבר אפוא הצלה כפולה:
בשואה – הצלת הגוף לאחר דרך חתחתים
קשה ,ולאחר השואה – הצלת הנפש ,השיבה
ליהדות .על הצלתו הכפולה אמר את הפסוק:
"היטבת חסדך האחרון מן הראשון" ,כלומר,
את הצלת נפשו ושיבתו ליהדות – ראה את
החסד היותר גדול בחייו.

למחשבה
לנה קיכלר איבדה את ביתה בשואה
ומצאה כוחות נפש לסייע למאה ילדים
יהודים יתומים ,תוך סיכון נפשה .היא
נפטרה בארץ ישראל ב .1987על שמה
יש רחוב בתל אביב.

פרק 14

ההצלה הרוחנית – "היטבת חסדך האחרון
מן הראשון"
הרב דוד צבי הלפרין עבר גלגולים רבים
וקשים בתקופת השואה :הוא חזה ברצח
אביו בעיירתם בגליציה ,ניצל על ידי שרידי
העיירה ועבר ִעמם למסתור ,משם הובא
לבית יתומים אוקראיני בזהות זרה ,יהודי

בשלטי רחובות נהוג לכתוב משפט
קצר אודות האיש אשר הרחוב קרוי
על שמו .מה הייתם מציעים לכתוב על
השלט ברחוב לנה קיכלר?
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נספח

תקציר קורות השואה
התקופה הנוראה ביותר בקורות עמנו מכונה
בכינוי "שואה" .מתי החלה תקופה זו?

תפישתו האנטישמית של היטלר הייתה
מלכתחילה קיצונית ביותר ,כפי שכתב
בספרו "מיין קאמפף" ("מלחמתי") ,אולם
התכניות המעשיות לרצח העם היהודי
התפתחו בשלבים ,מאז התמנותו לקנצלר
גרמניה ועד הרצח ההמוני של מיליוני
יהודים.

התקופה השנייה :בין ספטמבר  1939ל21-
ביוני  – 1941השנים הראשונות של מלחמת
העולם השנייה :כיבוש פולין וארצות
אירופה :דנמרק ,נורבגיה ,בלגיה ,הולנד,
צרפת ,יוגוסלביה ויוון ,ו"בליץ" (התקפה
אווירית) על בריטניה .לאחר כניעת צרפת
נותרה בריטניה המדינה היחידה במערב
אירופה שלא נכבשה בידי גרמניה והמשיכה
להילחם בה.
מבחינת היהודים :במזרח אירופה היהודים
רוכזו בגטאות .במערב אירופה – היהודים
שהתגוררו בארצות הכבושות בודדו חברתית
משאר התושבים ,והוטלו עליהם צווים
כלכליים קשים.

מקובל לחלק את קורות השואה לשלוש
תקופות ,המהוות שלושה שלבים במלחמה
ובמדיניות הנאצית כלפי היהודים .תיאור
השלבים שלהלן מתמקד בשני צירים:
האחד – מהלך מלחמת העולם השנייה;
והשני – מצבו של העם היהודי תחת השלטון
הנאצי והתגובה היהודית במצב הנתון.
בתחילה נציג סקירה תמציתית של כל שלב,
ובהמשך נפרט כל שלב בהתייחסות לשני
הצירים :מלחמת העולם ומצב היהודים.

התקופה השלישית :מ 22-ביוני  1941עד
תום המלחמה (מאי  – )1945פלישת הנאצים
לפולין המזרחית ,לארצות הבלטיות ולברית
המועצות ("מבצע ברברוסה") ,והמערכה
במזרח מסתיימת במפלת גרמניה ַּבקרב
סטלינגרד .בתוך כך ,המלחמה הסתעפה גם
לצפון אפריקה ,וגם שם הגרמנים מתחילים
לספוג מפלות .במרץ  1944הגרמנים פלשו
להונגריה.

התקופה הראשונה :בין ינואר 1933
לספטמבר  – 1939עלייתו של היטלר
לשלטון בגרמניה; ֲה ָפרֹות של הסכמי ורסאי;
סיפוח אוסטריה וצ'כוסלובקיה לגרמניה
המורחבת; פלישת גרמניה לפולין ופרוץ
מלחמת העולם השנייה ( 1בספטמבר .)1939

מבחינת היהודים :במבצע ברברוסה החל
רצח של מיליוני יהודים במזרח אירופה
בבורות המוות ,ומאביב  1942החלה
השמדה שיטתית והמונית של יהודים בתאי
הגזים במחנות ההשמדה .כשנה לפני תום
המלחמה נכבשה גם הונגריה ,והופעל בה
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מקובל לציין את תחילת השואה עם עלייתו
של היטלר לשלטון בינואר  .1933אולם יש
לזכור כי שורשיה של השואה נעוצים בשנאת
ישראל באירופה לדורותיה – מראשית
הנצרות דרך הרפורמציה ,הסוציאליזם,
הקפיטליזם והתעוררות הלאומיּות .ממחצית
המאה ה 19-לבשה האנטישמיות גם גוון
גזעני ,פסבדו-מדעי (כביכול מדעי) ,וקיבלה
חיזוק חברתי-כלכלי מתוך המשברים
שלאחר מלחמת העולם הראשונה.

מבחינת היהודים :בתקופה זו מתחילה
החקיקה האנטי-יהודית בגרמניה ,וממרץ
 1938החוקים חלים גם על יהודי אוסטריה.
בנובמבר  1938התרחש פוגרום ביהודים
בכל רחבי גרמניה ואוסטריה ,שּכּונה "ליל
הבדולח".
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מנגנון של רצח היהודים באינטנסיביות
רבה .על אף שהיה ברור לגרמנים שהם
הובסו במלחמה הכללית ,הם שאפו לנצח
במלחמתם להשמדת היהודים ,ועשו את
ֵמרב המאמצים לרצוח כמה שיותר יהודים
בזמן שנותר.

החינוך ולכלי התקשורת באמצעות תעמולה
רחבת היקף נגד היהודים .נוסף על כך ,הוא
חיזק את כוח הצבא ,ופלש לאזורים שנלקחו
מגרמניה לאחר מלחמת העולם הראשונה.
היטלר לא התחשב בדעת המעצמות
ובהסכמי השלום גם כאשר פלש לחבל
הריין (ב )1936-שבין גרמניה לצרפת ,וגם
לא שנתיים אחר כך (במרץ  )1938כשסיפח
את אוסטריה לרייך הגרמני המאוחד ,במה
שּכּונה "האנשלוס" .העולם החופשי ,שעדיין
היה חבול מפצעי מלחמת העולם הראשונה,
התייחס להיטלר בסלחנות ובפייסנות,
והעדיף להתעלם מההפרות של הסכמי
השלום.

כעת נפרט את התפתחות מלחמת העולם
השנייה והשואה בכל אחד משלושת
השלבים שהוצגו.

שיאה של הפייסנות בא לידי ביטוי ב"הסכם
מינכן" שנחתם בספטמבר  1938בין היטלר
לבריטניה ,צרפת ואיטליה .בהסכם קיבל
היטלר את אזור הסודטים ,מתוך אשליה
שבכך ימנעו מלחמה נוספת .חודשים
אחדים לאחר שקיבל את חבל הסודטים,
פלש היטלר לצ'כוסלובקיה וסיפח את כולה
לגרמניה .גם למעשה זה החרישו המעצמות.

בקטעים הבאים נרחיב מעט על המדיניות
הנאצית בכל שלב ,יעדיה והאמצעים שבהם
נקטה נגד היהודים ,ובד בבד נציג את
תגובות היהודים למדיניות זו .סעד והצלה,
הנושאים המרכזיים בספר זה ,הם אחת
מדרכי התגובה היהודית למצבים שנגזרו
עליהם בכל שלב.

התקופה הראשונה1939-1933 :
עליית היטלר לשלטון
עלייתו של היטלר לשלטון התאפשרה
בשל הנסיבות הפוליטיות והכלכליות
בגרמניה בתקופה שבין מלחמות העולם.
היטלר הקים את ממשלתו לאחר שזכה
בקולות רבים בבחירות ,על אף שהמפלגה
הנאצית לא הייתה המפלגה הגדולה ביותר.
עוד קודם לכן ,בעקבות ניסיון ההפיכה
הכושל שהנהיג ,נשלח לכלא ושם כתב את
ספרו "מיין קאמפף" ("מלחמתי") ,הפורש
את האידיאולוגיה הנאצית .בספרו ,כמו
במערכת התעמולה שיצר לאחר מכן,
ובנאומיו היטלר תיאר את תפישתו הגזענית,
הדגיש את הניגוד בין הגזע העליון ה"ארי",
לגזעים הנחותים ובעיקר ליהודים שנחשבו
בעיניו לתת-גזע ,ונתן לגיטימציה (אישור
מוסרי) לפגוע בעם היהודי ,משום שלדבריו
זהו מעשה של התגוננות מפני סכנה ,ולא
של התקפה.
בשנות ה 30-חיזק היטלר את מעמדו
בגרמניה על ידי שליטה בזרועות המשטרה,
והחדרת האידיאולוגיה הנאצית למערכת

מדיניות הנאצים כלפי היהודים
בתקופה הראשונה :בין ינואר
 1933לספטמבר 1939
גורל יהודי גרמניה
בשנת  1933חיו בגרמניה כחצי מיליון
יהודים .רובם התקרבו לחברה הכללית
והשתלבו בה – תהליך שהחל בתקופת
ההשכלה ובעיקר בעקבות האמנציפציה
(שוויון הזכויות) שהוענקה להם בסוף המאה
ה ,19-ושיאו בתקופה שבין מלחמות העולם,
כאשר גרמניה נהייתה רפובליקה דמוקרטית
("רפובליקת ויימאר").
ליהודי גרמניה הייתה תרומה רבה בתחום
התרבות והמדע ,ומהם היו יהודים מפורסמים
כמו אלברט איינשטיין והפילוסוף אדורנו.
השנים  1939-1933מאופיינות במדיניות
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גרמנית שנועדה לבודד את היהודים ,לשלול
את זכויותיהם ,ולאלץ אותם להגר מגרמניה.
לשם כך ,הגרמנים נקטו בכמה אמצעים:

שריפת הספרים בברלין בשנת  1933הייתה
ביטוי בולט של התעמולה נגד התרבות
היהודית והדת היהודית.
ב .בידוד חברתי :יצירת חיץ בין היהודים
לחברה הגרמנית .הבידוד החברתי נעשה
באמצעים מגוונים ,כמו יום החרם נגד
העסקים היהודיים באפריל  ,1933והושלם
על ידי חקיקה.
ג .חקיקה אנטי-יהודית :החקיקה נועדה
לבנות חיץ חוקי ,לשלול את זכויות האזרח
של יהודי גרמניה ולהביא להשפלתם .בשנות
ה 30-נחקקה שרשרת חוקים הדרגתית.
החוקים כללו אריזציה (שלילת רכוש
ומשרות מידי היהודים והעברתם לגרמנים),
ושיאם בחוקי נירנברג ,ששללו מן היהודים
את האזרחות הגרמנית ,והפכו אותם לחסרי
הגנה ומבודדים .בכך נתן החוק גושפנקא
למדיניות הגזענית של היטלר.
שנת  1938הייתה שנת מפנה ביחסו של
היטלר ליהודים .שני אירועים עיקריים
מציינים זאת :האחד ,גירושם של יהודים
יוצאי פולין (שהגיעו לגרמניה לאחר מלחמת
העולם הראשונה) אל מעבר לגבול הפולני
("גירוש זבונשין") ,בלא שהוסדרה קליטתם

התגובות של יהודי גרמניה
תגובתם של יהודי גרמניה בשנים 1939-
 1933נעה בין ניסיונות הגירה שהגיעו לשיא
לאחר ליל הבדולח ,לבין התכנסות בקהילה
וניסיון להרחיב את אפשרויות הקיום.
התופעה של "גילוי מחדש" של היהדות
נבעה מהצורך להתמודד מול הבידוד
החברתי ומחוקי נירנברג ,שכפו על יהודים
רבים את יהדותם והם ביקשו להבין ולהכיר
אותה .החיים היהודיים בגרמניה קמו לתחייה
בשנים אלו ,לאחר עשרות שנים של תהליכי
התבוללות .עד סוף  1939עזבו את גרמניה
כרבע מיליון יהודים ,כ 100-אלף מתוכם
לאחר פוגרום ליל הבדולח.
המעצמות ידעו על חלק מהחקיקה הנאצית
כלפי היהודים ,אך כשם שתגובתם נוכח
המדיניות הצבאית של היטלר הייתה רופסת,
תגובתם על מדיניותו האנטי-יהודית הייתה
חלשה יותר ,והם לא שינו את מדיניותם
כלפי יהודים שחיפשו מקום מקלט.
על תגובתם של יהודי גרמניה ראו
בהרחבה בפרק .2
על הצלת ילדים במבצע
הקינדרטרנספורט ראו בפרק 11א.

התקופה השנייה :מספטמבר
 1939עד יוני 1941
ב 1-בספטמבר  1939פלשו הגרמנים לפולין,
וכך נפתחה מלחמת העולם השנייה .לאחר
כחודש של לחימה פולין חדלה למעשה
להתקיים כישות מדינית ,ושטחה חּולק
בין גרמניה לברית המועצות ,על פי הסכם
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א .תעמולה אנטישמית :היהודים הואשמו
בכישלונה של גרמניה במלחמת העולם
הראשונה ,בשוד העם הגרמני ובהשתלטות
עליו .הופצו דברי ההסתה שהתבססו על
תורת הגזע לפיהם היהודים אינם חלק
מהעם הגרמני ,ומכיוון שהוא גזע נחות
ומסוכן לגזע הארי ,יש לדאוג לסילוקם
מגרמניה .מי שניצח על כך היה שר
התעמולה יוזף גבלס .התעמולה יצרה דה-
הומניזציה (שלילת האנושיות) של היהודים
והכשירה את הקרקע לשלבים הבאים של
המדיניות הנאצית.

שם .האירוע השני ,הלילה שבין 10-9
בנובמבר ,שּכּונה אחר כך "ליל הבדולח" ,שבו
נשרפו מאות בתי כנסת ,חנויות ובתים של
יהודים נופצו ונשדדו ,ואלפי יהודים נכלאו
במחנות ריכוז.
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ריבנטרופ-מולוטוב ,שנחתם בין המדינות
שבוע לפני פרוץ המלחמה .במרכז פולין,
בחבל המכונה "גנרלגוברנמן" ("שלטון כללי"
של ה-ס"ס) ,רוכזו רוב יהודי פולין.

חיפשו מקלט ,אך לא כולם יכלו להימלט .בין
הנמלטים הייתה רובה של הנהגת הקהילות
היהודיות בפולין ורבים מבוגרי תנועות
הנוער ומנהיגיהם .השליחים מארץ ישראל,
שהיו מתווי הקו הרעיוני והפעילות החינוכית
של תנועות הנוער החלוציות ,חזרו לארץ
ישראל .חלק מראשי תנועות הנוער נקראו
לשוב לפולין וכן עשו.
על גורלם של הפליטים שברחו
לווילנה ראו בפרק .3

בעקבות כך הכריזו בריטניה וצרפת מלחמה
על גרמניה ,אך רק לאחר כחצי שנה הם
הזיזו את כוחותיהם בפועל .באביב 1940
פתחו הגרמנים בחזית מערבית ,ותוך פחות
משלושה חודשים כבשו את רוב מערב
אירופה היבשתית :דנמרק ,נורבגיה ,הולנד,
לוקסמבורג ,בלגיה וצרפת .צרפת חולקה
לשניים – החלק הצפוני היה בשלטון צבאי
גרמני; והחלק הדרומי שנקרא "ממשלת
וישי" ,היה מדינת חסות צרפתית של גרמניה,
לצדה של
בראשות המרשל פטן .למלחמה ִ
גרמניה הצטרפו איטליה ויפן ֶשּכּונּו "מדינות
הציר" ,ומדינות שהפכו לגרורותיה – כגון
סלובקיה ,הונגריה ורומניה .באפריל 1941
כבשו מדינות הציר את יוגוסלביה ואת יוון.

המדיניות הנאצית כלפי היהודים
עם כיבוש פולין בידי גרמניה הנאצית ,נמלטו
בחודשים הראשונים לאחר תום הקרבות
כ 300-אלף יהודים מהשטחים הכבושים
לשטחי פולין המזרחית שסופחו לברית
המועצות ,או נמלטו לארצות חוץ .כולם

בפולין החלה המדיניות האנטי-יהודית מיד
אחרי הכיבוש הגרמני .בחודשים הראשונים
היא התאפיינה בהתעללות פיזית ,חטיפה
לעבודות מזדמנות או ממושכות ,איסור
למכור עסקים ללא-יהודים ,איסור על
התקהלות (כולל לצורכי תפילה בציבור),
ואיסור נסיעה בתחבורה ציבורית .היהודים
חויבו לענוד סימן המעיד על יהדותם –
טלאי צהוב או שרוול עם סמל מגן דוד על
הזרוע .לאחר מכן נחסמו חשבונות הבנק
של היהודים ,מה שהרע מאוד את מצבם
הכלכלי.
בד בבד החל תהליך ִאטי של גטואיזציה –
ריכוז של כל היהודים לשטחים מצומצמים
בערים הגדולות המיועדים ליהודים בלבד.
הגטו הראשון הוקם בפיוטרקוב באוקטובר
 .1939במאי  1940נסגר הגטו בלודז' ,שהיה
הגטו השני בגודלו עם קרוב למאתיים אלף
תושבים ,ונאסר לצאת ממנו או להיכנס
אליו ללא אישור .רוב הגטאות הוקמו
בגנרלגוברנמן ,כגון גטו ורשה ,גטו קרקוב וגטו
לובלין .בנובמבר  1940נסגר הגטו בוורשה,
אשר בשיא ִאכלוסו (במרץ  )1941התגוררו
בין חומותיו  445,000יהודים .למרות חומת
הלבנים בגובה שלושה מטרים שהקיפה
אותו ,גטו ורשה לא היה שרוי בבידוד מוחלט,
והתאפשרה הברחה חשאית של מצרכים מן
הגטו ואליו ,תוך נטילת סיכון רב.
על הילדים שהבריחו מזון ראו
בפרק 4ב.
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על גורלם של הפליטים בתקופת
השואה ראו בפרק .8

תגובת היהודים
הגטאות הוקמו בדרך כלל בשכונות הצפופות
והמוזנחות ביותר בערים .במקרים רבים שררו
בהם צפיפות ,מחסור חמור במוצרי יסוד,
ותנאי תברואה ירודים .עם הכניסה לגטאות
נגזרו על היהודים תנאי קיום בלתי אפשריים.
המצוקה והרעב היו נחלת הכול ,העוני
ולצדם חוסר אונים
והדלות היו בכל פינהִ ,
ואי-ודאות באשר לעתיד .היטיבה לבטא זאת
רוז'קה קורצ'אק ,חברת תנועת השומר הצעיר
וממנהיגי הארגון היהודי הלוחם בווילנה" ,אין
בגטו מחר ,אלא חיי שעה .מדי בוקר ,מתעורר
אדם משנתו הרגוזה ,ומחשבתו הראשונה
היא' :הלילה עבר ,מי יודע מה ילד יום?'".
עוד קודם לכן ,בעקבות איגרת הבזק של
היידריך מספטמבר  ,1939הגרמנים חייבו
להקים יודנרטים ,מועצות יהודיות שנועד
להם התפקיד הקשה של גוף מתווך בין
השלטון הנאצי לבין היהודים .התפקיד כלל
העברת התכתיבים הגרמניים לציבור היהודי
וארגון החיים בגטו ,וזאת באמצעים הדלים
שעמדו לרשותם .בגטאות הגדולים אף
החזיקו המועצות היהודיות משטרה יהודית
לשמירה על הסדר .מועצות יהודיות הוקמו
לאחר מכן גם בארצות הכבושות במערב
אירופה ,ולמעשה בכל שטחי הכיבוש הגרמני.
המדיניות הנאצית כלפי היהודים בתקופה זו
הייתה שונה ממקום למקום ,ועוצבה גם על

עם כיבוש פולין החלו היהודים בבריחה
המונית מזרחה מאימת הגרמנים .לאחר סגירת
הגבול לליטא ולברית המועצות ,וסגירת שערי
מדינות העולם החופשי ,הייתה התמודדות
עם המצב הקשה בגטאות פולין .המאבק על
הקיום היום-יומי בגטאות היה בלתי פוסק –
התנאים שיצרו הגרמנים לא אפשרו את קיום
החיים ללא הברחות ופעולות מחתרתיות.
במקביל התקיים עולם דתי ,תרבותי וחינוכי
במחתרת .במערב אירופה התמודדו היהודים
גירושם מאזורים מסוימים ועם חקיקה
ָ
עם
אנטי-יהודית מפלה.
על עזרה וסעד בגטאות ראו בפרק
4א.
על תנועות הנוער בגטאות ראו
בפרק .5

התקופה השלישית :מיוני
 1941עד מאי 1945
ב 22-ביוני  1941פלשו כוחות גרמניה לתוך
שטחי ברית המועצות ב"מבצע ברברוסה",
תוך הפרת הסכם ריבנטרופ-מולוטוב שחתמו
ביניהן ערב המלחמה .תוך כמה שבועות
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אל הגטאות בפולין גורשו גם מאות אלפי
פליטים יהודים מגרמניה ומאוסטריה,
ובעיקר מעיירות ומכפרים בפולין ,והם
מצאו את עצמם פליטים בקהילות יהודיות
אחרות .המפגש של הפליטים עם הקהילות
המקומיות היה טעון וקשה .כך למשל בעיר
ורשה ,ואחר כך בגטו ,נמצאו כ 150-אלף
פליטים יהודים ,כשליש מכלל האוכלוסייה
היהודית בגטו .מרביתם הגיעו חסרי כול,
כיוון שהם נאלצו לעזוב את ביתם בהתראה
קצרה ביותר.

ידי המושלים הראשיים של אזורי הכיבוש
השונים .חשוב להבחין בין המדיניות כלפי
היהודים בפולין לבין המדיניות כלפי היהודים
במערב אירופה :במערב אירופה לא הוקמו
גטאות ,אך בוצעו צעדים אחרים במסגרת
המדיניות האנטי-יהודית ,כגון סימון הבגד
היהודי בטלאי צהוב; עוצר מלא בשעות
החשכה; נישול הרכוש היהודי; איסור רכיבה
ֵ
באופניים; איסור כניסה למקומות ציבוריים;
ועוד צעדים כלכליים וחברתיים נגד היהודים.
כל אלו יצרו בידוד חברתי ,השפלה ,בריחה
ומאבק על הקיום ,עוד בטרם החלו השילוחים
למחנות הריכוז.
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הגרמנים כבשו שטחים עצומים ,וביניהם
את מזרח פולין; הארצות הבלטיות; ושטחים
נרחבים מאוקראינה ובלרוס.
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ב 1941-הצטרפו הגרמנים בפיקודו של רומל
לכוחות האיטלקיים בחזית צפון אפריקה,
וכבשו את לוב.
בדצמבר  1941יפן התקיפה את הבסיס של
הצי האמריקאי בפרל הרבור שבאוקיינוס
השקט .בעקבות ההתקפה היפנית שגרמה
נזק רב לצי האמריקאי ,ארצות הברית הכריזה
מלחמה על יפן ועל הצטרפותה למלחמה
נגד מדינות הציר .וכך הפכה המלחמה –
שתחילתה בין מדינות אירופה – למלחמת
עולם.
בקיץ  1942רומל וחייליו הגיעו לאל-עלמיין
שבמצרים והתכוונו להמשיך לארץ ישראל,
שהייתה תחת המנדט הבריטי ,אולם הם
נעצרו שם על ידי כוחות הצבא הבריטי
בפיקודו של גנרל מונטוגומרי .בנובמבר 1942
נכנסו הכוחות הגרמנים לתוניסיה ,ולאחר
כיבוש של חצי שנה הם נסוגו משם מפני
כוחות הצבא של בעלות הברית.
בפברואר  1943נכנע הצבא הגרמני
בסטלינגרד לאחר קרב ממושך ועקוב מדם,
מה שסימן את ראשית המפלה הגרמנית
בחזית המזרחית .מני אז החלו הסובייטים
להשתלט על ארצות מזרח אירופה ,ובינואר
 1945הם כבר הגיעו לגבול הגרמני .במרץ
 1944כבשו הגרמנים את הונגריה בעלת
בריתם ,מפני שהיא סירבה לשתף פעולה עם
לצדן של בעלות
הגרמנים ,ונחשדה שעברה ִ
הברית.
ביוני  1944פלשו נחתים של בעלות הברית
נורמנדי שבצרפת ,והחלו לשחרר את
ֵ
בחופי
הארצות במערב אירופה .באוגוסט 1944
שוחררה פריז ,ובראשית  1945הסובייטים
שחררו את הונגריה.
באפריל  1945נפגשו כוחות בעלות הברית
עם הצבא האדום בגרמניה ,וב 8-במאי 1945

נכנעה גרמניה ,והקיץ הקץ למלחמת העולם
השנייה בחזית האירופית.

המדיניות הנאצית כלפי היהודים –
"הפתרון הסופי" – הרצח ההמוני של העם
היהודי ,קיץ  - 1941אביב 1945
בשנים אלו התרחשה הטרגדיה הנוראה ביותר
בקורות העם היהודי :שישה מיליון יהודים
נרצחו .כבר בשלבים הראשונים של מבצע
ברברוסה ,עוצבות המבצע (אייזנצגרופה)
נתבקשו לטפל באויבים האידיאולוגיים של
גרמניה ,קרי :בקומוניסטים וביהודים ,ונטבחו
קבוצות של גברים יהודים .במקומות רבים
כמו בליטא ,עודדו הגרמנים כוחות לאומניים
מקומיים לטבוח ביהודים .ככל שהתקדם
המבצע ,החריפו מעשי הרצח .באוגוסט
 1941נכללו גם הנשים והילדים בין הנרצחים.
השיטה הייתה לקחת קבוצה גדולה של
יהודים ליער הנמצא בקרבת מגוריהם,
להכריח אותם לחפור שוחה גדולה ,ולאחר
מכן להעמיד אותם בשורה על שפת השוחה
ולירות בהם כך שייפלו פנימה .עד סוף 1941
נרצחו באופן זה כמיליון יהודים .הגרמנים
ראו שהשיטה של בורות הירי אינה יעילה
דיה להיפטר במהירות מכלל יהודי אירופה
הנתונים לשליטתם ,והחלו בהקמת מחנות
השמדה שפעלו בגז .לנאצים היה ניסיון
קודם ברצח בגז ,ב"מבצע האותנסיה" שבו
נרצחו בגז עשרות אלפי אנשים חולי נפש
ונכים גרמנים ("למען טיהור הגזע הארי") בין
השנים .1941-1939
ב 20-בינואר  1942התכנסה בוואנזה שבברלין
ועידה של פקידים בכירים במשטר הנאצי
בראשות היידריך ,שמטרתה הייתה תיאום בין
זרועות הבירוקרטיה השונות בהוצאה לפועל
של "הפתרון הסופי" של יהודי אירופה .מנגנון
הרצח הורכב ממנגנון הגירוש ,שתפקידו
היה להעביר את היהודים ממקומות מושבם
ל"מזרח" ,למחנות ההשמדה .בראש מנגנון
הגירוש ,למעט בפולין ,עמד אדולף אייכמן.
מחנה ההשמדה הראשון היה מחנה חלמנו,
שהחל לפעול כבר בדצמבר  ,1941ובו נרצחו
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יהודי גטו לודז' והסביבה .במרץ  1942החל
המבצע לרצח יהודי הגנרלגוברנמן ,שּכּונה
"מבצע ריינהרד" ,ולמטרה זו הוקמו מחנות
השמדה נוספים :בלז'ץ ,סוביבור,טרבלינקה
ומיידנק .כשנה וחצי לאחר מכן ,הוכרז אזור
הגנרלגוברנמן "יודנריין" (נקי מיהודים).
במחנה אושוויץ-בירקנאו שבשלזיה עילית
נרצחו כמיליון ורבע יהודים ממדינות רבות.

תגובת היהודים בשנים 1945-1941
בשלב הראשון התקשו היהודים להאמין
האמתיות של הגרמנים הן רצח
ִ
כי הכוונות
טוטלי של העם היהודי ,וכאשר כבר הפנימו
את המידע – נותר רק מרחב תמרון צר ביותר,
והיה תלוי במספר גורמים :אפשרויות המסתור
שנגזרו לא אחת מטיב הקשרים עם לא-
יהודים או מכמות הרכוש שנותר שהיה עשוי
הקרבה
לשמש אמצעי תשלום למסתירים; ִ
ליער או לגבול מדינה שבה המצב נוח יותר
(כמו למשל שוויץ או הונגריה עד מרץ ;)1944
מבנה המשפחה ,היכולת לפצל אותה ,התלות
של ילדים קטנים בהורים ועוד .בסופו של
דבר רוב היוזמות למסתור – החבאת ילדים
במשפחות נוצריות ,בריחה ליער או למדינה
שבה המצב נוח יותר – היו יוזמות של יחידים.

על פעילותם של יהודים בשיתוף עם
הקונסולים ראו בפרק 9
על פעילותם של ארגוני הצלה ראו
בפרק 10
על הניסיונות להצלת ילדים ראו
בפרקים 11ב ו11-ג
התגובה המפורסמת ביותר ,שהייתה גם
הנדירה ביותר ,הייתה התקוממות מזוינת נגד
הנאצים .על פי רוב היא התקיימה משהגיעו
היהודים להבנה כי כלו כל הקיצין ,ואין להם
עוד מה להפסיד .מרידות התקיימו בכמה
גטאות ,כמו וילנה ,ביאליסטוק וורשה ,והונהגו
על ידי תנועות הנוער .בוורשה התקיים המרד
המשמעותי ביותר שנמשך כחודש ימים .הוא
התחיל בערב פסח תש"ג ( ,)1943התאריך
שבו נקראו שארית יהודי ורשה להתייצב
בכיכר המשלוחים .הרוב הגדול של יושבי
הגטו לא נענה לקריאה ,והסתתר בבונקרים
שהוכנו מראש .הגרמנים דיכאו את המרד רק
אחרי ששרפו בשיטתיות רחובות שלמים על
יושביהם .מרידות היו גם במחנות ההשמדה
טרבלינקה וסוביבור .באושוויץ-בירקנאו
התמרדו עובדי הזונדרקומנדו (יהודים
שהועסקו בכפייה בפינוי גופות היהודים
שנרצחו בתאי הגזים) ,ואף הצליחו לפוצץ
את אחת המשרפות .היהודים ששהו במחנות
הריכוז ובמחנות המוות עמדו בניסיון הקשה
של שמירת צלם האדם ודביקות בערכים
היהודיים .עדויות רבות מתארות את העמידה
היהודית בתנאים אלו .אלו.

היו גם יוזמות הצלה גדולות יותר ,בעיקר על
ידי ארגונים וועדות ,כמו "קבוצת העבודה"
בסלובקיה או ניסיון לשלוח ויזות לשם הצלה
זמנית עד יעבור זעם .בהונגריה התנהל גם

על העזרה ההדדית ושמירת צלם
האדם במחנות הריכוז ראו בפרק .6
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במחנות ההשמדה מוינו האסירים ,ואלו
שנמצאו כשירים לעבודה נשלחו למחנות
עבודה ברחבי הרייך .התנאים במחנות הללו
היו קשים ביותר ,העבודה הייתה מפרכת
– פיזית ונפשית – ורבים לא החזיקו מעמד.
לקראת סוף המלחמה ,כשהגרמנים נסוגו
אל תוך גרמניה ,הם לקחו ִאתם את אסירי
המחנות במה שנודע "צעדות המוות" :מאות
אלפי אסירים ,רובם יהודים ,הוצעדו מאות
קילומטרים ברגל בקור מקפיא ,ללא מזון
וללא מקום לינה סביר ,וללא מטרה או יעד.
רבים מהם לא צלחו את המסע; יותר מרבע
מיליון אסירים מתו בצעדות אלו.

משא ומתן להצלת יהודי המדינה תמורת
משאיות וסחורות ,וכן התרחשה הצלה של
רבים בעזרת הקונסולים שהעניקו ויזות והגנה
ליהודי בודפשט .ניסיון נוסף היה להעביר
מידע לארצות החופשיות על הרציחות
ההמוניות כדי לעורר את דעת הקהל וליצור
לחץ ואיומים על גרמניה.

נספח :תקציר קורות השואה
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על ניסיונות הבריחה ליער ומחנות
המשפחה שם ראו בפרק 7

ולהשיבם לעמם ,שהיה כרוך במסירות רבה
ובסיכון החיים.

שישה מיליון יהודים נרצחו בידי הגרמנים
ועוזריהם .בכל תקופת השואה ,למרות
ולעתים קרובות גם מציאות
המציאות הקשה ִ
בלתי אפשרית ,היו גילויים יוצאי דופן של
עזרה לזולת ,ערבות הדדית ואהבת ישראל
– אלו הנושאים שנלמד בספר זה לקראת
"ערבים זה לזה".
החידון ֵ

על פדיון הילדים שהוסתרו בשואה
ראו בפרק 14

סיום המלחמה והשחרור
אירופה לא שוחררה ביום אחד .בתהליך של
כחצי שנה שוחררו אזורים במזרח אירופה
ובמערבה על ידי הצבא הרוסי ממזרח,
וצבאות בעלות הברית ממערב ומדרום.
גרמניה נכנעה למדינות הברית ב 7-במאי
 ,1945אך הקרבות במזרח הרחוק נמשכו עד
הקיץ .באוגוסט  1945ארצות הברית הטילה
פצצות אטום על ערים ביפן ,פעולה שהביאה
לכניעת יפן ולסיום מלחמת העולם השנייה.
השמחה שהקיפה את העולם עם תום
המלחמה לא אחזה בעם היהודי .השחרור היה
מלווה בתדהמה על ההיקף הנורא של האסון
ובתחושות של בדידות ,אבל ,כעס ונקם .עוד
אלפי יהודים מתו לאחר השחרור מחולי,
חולשה ותזונה בלתי מתאימה.

חיפוש קרובים החל מיד עם השחרור ,ורק
מעטים זכו למצוא בני משפחה .למרות
כל זאת ,רצון החיים ,והשאיפה להמשיך
את המשפחה ואת העם היהודי ,העניקו
כוחות מחודשים לניצולים .במהרה היו
גם הם שותפים למאבק על פתיחת שערי
ארץ ישראל ובעלייה הבלתי חוקית לארץ
ישראל (ההעפלה) .אך בריטניה הייתה
נחושה בסירובה ,ובכורח הנסיבות יהודים
רבים נאלצו להישאר באירופה .רק חלק קטן
מהניצולים קיבלו דרכונים לארצות הברית,
לדרום אמריקה ולמדינות באירופה .למרות
השמדת מיליוני יהודים בשואה ,העולם עדיין
שתק נוכח מצוקתם .שערי הארץ נפתחו
בפני ניצולי השואה רק כשלוש שנים לאחר
סיום המלחמה ,לאחר הכרזת העצמאות של
מדינת ישראל ב-ה' באייר תש"ח.
על השיקום המהיר ועל צמיחתו של עם
ישראל מתוך האפר ,כתב הרב יהושע משה
אהרונסון:
אחר השואה ,כאשר שוחררו מתי מעט
השרידים ,אחד מעיר ושניים ממשפחה...
ללא רוח חיים וללא כל רצון לחיות,
אמרנו לנפשנו" :אבדנו ,כולנו אבדנו".
לא נראה באופק באופן טבעי כיצד
ישקמו אנשים אלו את עצמם .אנשים
עוטי עור ובשר ,שאלו בתמיהה רבתי:
"התחיינה העצמות האלה?" ומן השמים
ִ
ענו בניחותא" :תחיינה העצמות האלה!".

רוב הניצולים שהו ב"מחנות עקורים" על
אדמת גרמניה ואוסטריה ,לשם הגיעו
מצעדות המוות ושם שוחררו .בתקופת
המלחמה המחנות האלו שימשו מחנות ריכוז
ולעבודות כפייה ,ולאחר השחרור נשלטו
בעיקר על ידי הצבא האמריקני והצבא
הבריטי.

בחוש ראינו את חסד הק-ל המרעיף
עלינו טללי תחייה ...קול נביא ה' הדהד
באוזנינו" :עורי ,עורי לבשי עוז" .כל
האיִ ן
אחד התחזק והתאמץ להתחיל מן ַ
לברוא עולם חדש.

תהליך השיקום החל בשיקום הפיזי של
הניצולים ,ובעקבותיו גם שיקום נפשי ודתי.
למרות הקשיים הרבים ,השיקום היה מהיר
יחסית ,ובזמן קצר הוקמו במחנות העקורים
מוסדות לניהול עצמי ,מוסדות חינוך ,מפלגות
ותנועות נוער .גם בתקופה זו בלטו תופעות
רבות ומופלאות של עזרת יהודים לאחיהם,
ובמיוחד המאמץ לפדות את ילדי המסתור

(הרב יהושע משה אהרונסון ,עלי מרורות ,עמ' )293-292
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רשימה ביבליוגרפית
אהרונסון הרב יהושע משה ,עלי מרורות ,בני ברק תשנ"ו
אוירבך רחל ,בחוצות ורשה –  ,1943-1939תל אביב תשי"ד
אונגר מיכל ,לודז' – אחרון הגטאות בפולין ,ירושלים תשס"ה
אופוצ'ינסקי פרץ ,רשימות מגטו ורשה ,תל אביב תש"ל
אורבך-זלוור שרה ,תנועת בני עקיבא בגטו לודז' בשנות הכיליון וההשמדה ,בני ברק 1999
אושרי הרב אפרים ,שו"ת ממעמקים ,ה ,ניו יורק תשל"ד
אייבשיץ יהושע ,בקדושה ובגבורה ,תל אביב תשל"ח
אלקין רבקה" ,לעמוד יחד ולתמוך איש ברעהו :בין הקהילה היהודית בגרמניה לחבריה
במאבק להישרדות בשנים  ,"1943-1938בשביל הזיכרון( 9 ,סיוון תשע"א) ,עמ' 11-2
			
אפין אביגדור ,אספר בגבורות ,ירושלים תש"ע

בונדי רות ,שורשים עקורים ,ירושלים תשס"ב
ביילסקי טוביה ,יהודי-יער ,תל אביב תש"ו
ביינהורן (קליין) שרה ,עלים שעלו מן האפר ,בני ברק תש"ס
בן שלום (גולן) תמר ,פדיון ילדים יהודים מידי נוצרים בפולין לאחר השואה ,הקיבוץ הדתי 1976
בן-מיכאל גדעון רפאל (עורך) ,יהדות לוב ותוניסיה בתקופת השואה ,חיפה תשע"ה
בקי-קולודני רות ,אני יוסף אחיכם – חייו של ג'ו שוורץ ,ירושלים 2010
ברמן-טמקין בתיה" ,עיר בתוך עיר בוורשה הכבושה" ,בתוך :אברהם מילגרם (עורך) ,עלה אתי
בגורלי ,ירושלים  ,2014עמ' 44-37
גוטמן ישראל" ,תנועות הנוער כמנהיגות חלופית במזרח אירופה" ,בשביל הזיכרון( 1 ,מרחשוון
תשס"ט) ,עמ' 19-10
גוטמן ישראל ,יוסף קרמיש וישראל שחם (עורכים) ,כתבים ורשימות מתקופת המלחמה
(רינגלבלום) ,ירושלים  ,1992עמ' 365-364
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גליל נעמה (עורכת) ,מסביבנו חומות ,ירושלים 2001
גרודז'ינסקי ,הרב חיים עוזר ,אגרות ר' חיים עוזר ,בעריכת יעקב קוסובסקי-שחור ,בני ברק תש"ס
גרונדמן עוזר ,מלך עוזר וסומך ,בני ברק תשס"ג
גרנשטיין יחיאל ,הוד וגבורה ,ירושלים תשכ"ז
דבורז'צקי מאיר ,ירושלים דליטא במרי ובשואה ,תל אביב תשי"א
הכהן דבורה ,ילדי הזמן – עליית הנוער  ,1948-1933ירושלים 2011
הלברשטאם ,הרב בן ציון" ,אגרת הקודש" ,הפרדס (תרצ"ט) ,שנה י"ב חוברת י"ב ,עמ' 3-2
הלפרין הרב דוד צבי ,הילולא דפסחא ,בני ברק תשס"א
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