
הפיקוח על היסטוריה בחמ"ד

חידון מורשת השואה תשע"ט

יומני מה יהא עליו?
יומני בני נעורים בתקופת השואה

בהפקת המרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים



יומני מה יהא עליו?
יומני בני נעורים בתקופת השואה

כתיבה ועריכה: אסתר פרבשטין

סיוע בכתיבה: שרה קפלן, ד"ר אילה נדיבי, ד"ר אסף ידידיה, פנינה רותם

סיוע בעריכה: דורית טפרברג

ייעוץ דידקטי: צוות הפיקוח על היסטוריה ואזרחות בחמ"ד – בלהה גליקסברג, מיכל לוי, שרית תורג'מן; 

המרכז ללימודי השואה – שרה קפלן

עריכת לשון: אילה ליבוביץ

גרפיקה: סטודיו נקודתיים

ריכוז והפקה: חוה פליטניק

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

פיתוח משאבים וניהול תקציב: שרה רוזנבאום, תמר קאופמן, אסתר זומר

הפקת החידון: יקי מנדלסון, דורית טפרברג

הספר יצא לאור בתמיכתם הנדיבה של משפחות 

טייכמן, רוזנבאום ומינצר

לזכר:

אימם גב' חיה רוזנבאום לבית פריוועס ע"ה

סבתם גב' הדסה פריוועס ע"ה

ניצולות השואה

ולזכר כל המשפחה שנספתה בשואה

דפוס העיר העתיקה, ירושלים

כל הזכויות שמורות

למרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים



תלמידי החמ”ד היקרים,

ברכות וה’ עמכם.

בטקסים של ימי השואה נוהגים להדליק שישה נרות לזכר ששת מיליוני אחינו היהודים שנספו בשואה.

חשבתי שהיה מקום להדליק שישה מיליוני נרות, נר לכל נשמה...

נוראות השואה וההיקף הבלתי נתפס של המספרים הגדולים עלולים לטשטש את היכולת להבין מה קרה 

במעמקי התופת בעת ההיא.

היכרות מעמיקה עם דמות אחת, עם נער אחד, עם מישהו שיש לו שם, חברים, הורים, עם מישהו אוהב 

וסובל, חושב ומתלבט, יכולה אולי לתת לנו לחוש מעט מה קרה שם בשואה האיומה.

יומני הנוער שאליהם ניחשף בלימוד לקראת החידון העוסק בשואה ואמונה, יוכלו לסייע לנו להכיר לעומק 

את הנערים כותבי היומנים.

ליומן יש יכולת להפגיש אותנו עם חיי היומיום של הנער, עם ציפיותיו, חלומותיו, קשייו וחולשותיו.

בעזרת היומן נוכל לעקוב אחר התהליך שעברו האנשים לא כנתון קר ומרוחק, אלא כמציאות חיה ונושמת.

בעזרת היומן יוכלו הקוראים להזדהות עם נער בן גילם ולשאול את עצמם שאלות כבדות משקל.

ליומני הנוער שנכתבו בשואה יש ערך רב עבורנו ולימוד גדול לחיינו במדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. 

מו”ר הרב עמיטל ז”ל שעבר את השואה נהג לומר, ש”השואה הנוראה הייתה חילול השם הגדול ביותר, 

והקמת מדינת ישראל הוא קידוש השם הגדול ביותר”.

עם ישראל בעצם מציאותו מגלה את שמו של השם בעולם: “אתם עדי אני א-ל” אם אתם עדי אני כביכול 

א-ל, ואם אין אתם עדי, כביכול, אין אני א-ל. מתוך החושך הגדול אנו זוכים לחיות באור גדול במדינת ישראל.

תלמידי חמ”ד יקרים,

נעמיק בקריאת היומנים, נלמד אותם בדעת ובלב, וניקח עמנו את הנערים להמשך חיינו.

בהצלחה רבה,

אברהם

אברהם ליפשיץ, ראש מינהל החינוך הדתי במשרד החינוך

בס”ד

תלמידים יקרים!

הרמב”ן באיגרתו המפורסמת כותב: “וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל 

לקיימו”. פעולת הכתיבה ועצם המילה הכתובה זוכה ביהדות למשמעות בשני היבטים: 

האחד – בבחינת תיעוד היצירה הנכתבת לדורות הבאים לזיכרון בעתיד.

והשני – המילה הכתובה מחוללת מחויבות להתמודדות מחשבתית ואף לפעולה מעשית של דרך-חיים.

בציטוט מאיגרתו של הרמב”ן לעיל, מתייחס הרמב”ן רק להיבט השני של המילה הכתובה. כאשר האדם 

הלומד קם לאחר לימודו מן הספר, יחפש כיצד המילים משפיעות לא רק על עולמו השכלי אלא גם על 

עולמו המעשי בדרך חייו ובהתנהגותו.

לדורות הבאים  כתיבה  יחד:  גם  בהם את שתי המשמעויות  היומנים שנכתבו בתקופת השואה שיש  זכו 

לזיכרון עולם למען לא יישכחו האירועים, לצד מסר לקורא ולהשפיע על מחשבתו ועל הילוכו בדרך החיים 

ובהתנהגותו המעשית בחיי היום-יום.

תלמידים יקרים, יומני-השואה מהווים עבור כולנו סוגה ספרותית בעלת משמעות כפולה. הם משמשים 

בו זמנית ספר היסטוריה לצד ספר מידות ומוסר. כותבי היומנים שיוו אל מול עיניהם את קוראי הדורות 

של  דרכו  על  מעשית  לצד השפעה מחשבתית  עדי-עד  לזיכרון  תיעוד  הכתובות  במילים  שיראו  הבאים 

היחיד ועל הנהגתו של עם ישראל בכל דור.

זכו כותבי היומנים שאתם בני גילם )פחות או יותר( קוראים את קורותיהם. אתם נחשפים למצוקותיהם, 

לאופן התמודדותם ואף לאמונתם.

נתפלל שנזכה כולנו לקום מן הספר-היומן ולחפש באשר למדנו את כל מה שיש בו. שנוכל לקיימו למען 

מחברי היומנים ולמען כל הנספים בשואה האיומה, לזיכרון ולמעשה כספר היסטוריה וכספר מידות ומוסר.

ועל  והערכה לצוות המרכז ללימודי השואה במכללה בירושלים על היוזמה לקיום החידון  ברכת תודה 

ביצועו באופן המיטבי ביותר. 

בהערכה רבה לכם תלמידים יקרים על השתתפותכם בחידון להנחלת זיכרון השואה.

בלהה גליקסברג

מפמ”ר היסטוריה ואזרחות בחמ”ד
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בס”ד                                                  מכללה ירושלים, תשע”ט 

תלמידים ותלמידות יקרים,

בספר זה תפגשו נערים ונערות בני גילכם – את דוד ואת משה, את רבקה ואת תמרה, את רותקה ואת יצחק, 

ועוד. הם חיו בקהילות שונות באירופה לפני השואה, וכמותכם, למדו בבתי ספר משובחים, אהבו את חברת 

בני גילם, נתנו מעצמם לאחרים, חלמו חלומות על עתידם ואהבו את משפחתם.

לפניכם כמה הבהרות בנוגע למבנה הספר:

הספר מכיל פרק מבוא ו-13 יומנים של נערים ונערות שנכתבו בתקופת השואה.	 

היומנים הובאו לפי ארצות הכותבים:	 

יומנים, שלושה   - מהולנד  יומנים,  חמישה   - היהודי  העם  של  ביותר  הגדול  החורבן  מקום   מפולין, 

מבלגיה - יומן אחד, מליטא – שני יומנים, מהונגריה – יומן אחד ומצ’כיה – יומן אחד.

המבנה של היומנים הוא אחיד, כל יומן מחולק לראשי פרקים: 	 

וקורות  קורותיו  של  הקשה  והסיפור  השואה  לפני  חייו  ועל  משפחתו  על  פרטים  הכותב:  קורות 

קרוביו בשואה.

קורות היומן:  מועד כתיבתו של היומן, מבנה היומן, קוים לדמותו של כותב היומן המשתקפים ביומנו 

וסיפור גילויו של היומן לאחר השואה.

קטעים מתוך היומן: קטעים אלה הם ליבת הספר. 

רקע היסטורי: נתונים על המאפיינים הייחודיים של המדינה או האזור בו חי הכותב בתקופת המלחמה, 

ונתונים על גורל היהודים בשואה במקום זה.

העשרה: פרקי ההעשרה נועדו בעיקר להעמיק את המבט על חיי היהודים בתקופת השואה. הקטעים 

מציגים עדויות מאותו אזור שבו נכתב היומן או מכתבים העוסקים בנושא מרכזי שהוזכר ביומן. מקטעי 

להמשיך  ובחר  האנושי  צלמו  את  איבד  שלא  היהודי,  של  העמידה  כוח  על  ללמוד  אפשר  אלו  העשרה 

ולדבוק ברוח היהודית ובערכיה.

מושגים: את הספר חותמת רשימת מושגים שהוזכרו בספר. כל מושג הודגש בצבע שונה באזכור הראשון 

שלו בספר. רצוי לעיין במושג בהקשר לקטע שבו הוא נזכר. 

עם הוצאתו של הספר לאור נודה לשותפנו בהוצאתו:

להנהלת מכללה ירושלים, שתחת קורת ביתה וחסותה מתקיימת הפעילות להנצחת השואה ולפיתוח דרכי 

הוראתה, על העידוד לצאת לחידון מורשת השואה ועל התמיכה בו.

לצוות החוקרים והכותבים במרכז ללימודי השואה שחקרו וכתבו את הספר עבורכם.

לצוות הפיקוח על היסטוריה ואזרחות בחמ”ד שקרא, הגיב ושלח שאלות למחשבה.

לגופים שתמכו בכתיבת הספר ובחידון מורשת השואה: משרד החינוך והמשרד לענייני גמלאים. 

חיה  אימם  נשמת  לעילוי  הספר  להוצאת  הנדיבה  תרומתם  על  טייכמן-רוזנבאום-מינצר  למשפחות 

רוזנבאום ע”ה.

לעורכת הלשון אילה ליבוביץ ולמעצבות סטודיו נקודתיים.

לחוי פליטניק, מזכירת המרכז ללימודי השואה על שנטלה חלק פעיל בריכוז החומר ובתחקיר התמונות. 

למוסדות שאישרו לנו לשלב קטעים ותמונות מיומני בני הנוער.

אנו מקווים שההיכרות עם הכותבים ועם כתביהם תהיה עבורכם חוויה מרגשת ועמוקה.

אסתר פרבשטין | דורית טפרברג

המרכז ללימודי השואה





1מבוא | 

פרק מבוא

יומני בני נעורים בתקופת השואה

"אם יש לי חובה ממשית בשלב הזה בחיי, הרי זה לכתוב, לרשום, להנציח ובינתיים אני גם מעכלת. 

אני כותבת את פרקי החיים תוך כדי חוויתם." כך כתבה אתי הילסום, נערה מהולנד, ביומנה.

אתי הייתה אחת מצעירים רבים שבחרו לרשום את אשר על ליבם ברשימות רצופות בתקופה הנוראה 

ביותר בהיסטוריה האנושית. 

כתיבת יומנים הייתה נפוצה בימי השואה יותר מאשר בתקופה אחרת בהיסטוריה, אך רוב היומנים, כמו 

כותביהם, לא שרדו. ד"ר עמנואל רינגלבלום, מי שעמד בראש ארכיון "עונג שבת" בוורשה )ארכיון שהטמין 

אלפי מסמכים למען הדורות הבאים(, כתב כי אנשים רבים בוורשה ניהלו יומנים, אך "מסתבר שאך מעט 

מכל זה יגיע לציבור הרחב. מבול הגירוש שוטף ומציף את הכל. משמיד הכל. אינו משאיר זכר. 

לשווא נשלחו אנשים לדירות המגורשים כדי לחפש את הכתבים שנותרו, לא מצאו מאומה, כי 
הכל הושלך לאשפה, הושלך ונשרף".1

 היומנים שנותרו והגיעו לידינו נכתבו בידי מגוון יהודים – גברים ונשים, מבוגרים וצעירים, מנהיגים ויהודים 

מן השורה, רבנים וראשי מחתרות, ממזרח אירופה וממערבה עד צפון אפריקה. הם כתובים בלשונות שונים 

ובסגנונות שונים, ומספרים את סיפורו האישי של הכותב. מכיוון שהיומנים נכתבו בזמן אמת מאפשרות 

הרשימות ביומן לחוש כאילו הקורא קורא את הדברים בזמן התרחשותם. היומנים לא הושפעו מכותבים 

אחרים ומפרשנות היסטורית שנכתבה לאחר השואה, ובכך הם מהווים חומר תיעודי מהימן ומקורי. 

עם זאת, יש ליומנים מוגבלות מסוימת. בהיותם חומר תיעודי הם נכתבו מנקודת מבטו של הפרט, ומנקודת 

מבט זו הם מתארים את אשר נעשה בסביבתו הקרובה ואת אשר חש. כיוון שכותב היומן כתב את הדברים 

סמוך להתרחשותם של האירועים, הוא העריך את משמעותם המידית )ולעיתים חזר בו( אך חסרה הייתה 

לו היכולת להעריכם בפרספקטיבה כלשהי. העדרם של קטעים מתוך היומן, היעלמות מחברות מהיומן 

ולשון צופן המופיעה בחלק מהיומנים – הם מגבלות נוספות בקריאתם של יומני שואה.  

כל יומן נושא עימו גם סיפור בתוך סיפור, סיפורו של הכותב וסיפורו של היומן – כתיבתו, גלגוליו וחשיפתו. 

"הכל תלוי במזל, ואפילו ספר תורה שבהיכל" – אמירה זו יפה גם ליומני השואה.  יש מהם שנחשפו כאשר 

שבו יהודים לביתם לאחר השחרור, ויש שנתגלו רק בשנה האחרונה, שבעים שנה לאחר שנטמנו. הם ציפו 

עמנואל רינגלבלום, כתבים אחרונים, יחסי פולנים-יהודים, )ירושלים, תשנ"ד(, עמ' 4 ; 19.  1
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אלפים צעירים שחיו בתקופה המרה הזו ולא היו מסוגלים לכתוב או שכתביהם נעלמו. גם לקולם הדומם 

מהווים היומנים עדות, זיכרון ומצבה. 

מדוע כתבו?

פורקן: כתיבת היומן העניקה לכותבים הצעירים רגעים של פורקן ונחמה, אפשרות להביע את אשר 	 

על ליבם ולבטא מצוקות, רגשות ומחשבות. כך גם בימים של שגרה, אך התופעה התעצמה והעמיקה 

במצבים המרים והאכזריים שבהם חיו, ובפרט בהיותם בודדים מחבריהם ומתקשים לחלוק את רגשותיהם 

עם עולם המבוגרים. 

אנה פרנק ביטאה את רגשותיהם של רבים: "כדי לחזק בדמיוני את רעיון הידידה שאני משתוקקת 

לה זמן כה רב, לא אסתפק ברישום סתמי של העובדות, כפי שעושים בדרך כלל ביומן, אלא ארצה 

להפוך את היומן עצמו לידידת הנפש שלי, ושמה של הידידה הוא קיטי" )20 ביוני  1942(. הרב יוסף 

גוז'יק, בחור בשנות העשרים, שכתב את יומנו במסתור בעיירה דוקלה, כתב: "בכל פעם שלבי כבד עלי 

תופש אני בעטי שהוא נעשה לי חבר נאמן בחיי ההתבודדות כאן... ובזה שאני שופך המרירות שלי 

הרי כאילו זרקתי איזה משא כבד מעלי ונקל לי"  )20 בנובמבר 1943(.

תיעוד: הכותבים – ולא רק המבוגרים שבהם – ראו ביומן דרך לתעד את הדברים לדורות. הם ראו בכתיבה 	 

שליחות, עדות, "צילום" כתוב של אמת היסטורית כפי שהתרחשה. פלה שפס תיארה בציוריות את אריזת 

היומן לפני שילוחם של בני המשפחה למחנה: "אני ואחותי דאגנו בראש ובראשונה לדפים הכתובים 

שלנו. תפרנו אותם לתוך חגורות הגרביים. אנחנו רוצות שהקשקושים שלנו, למרות עליבותם 

וחוסר הדיוק שבהם, יהיו מסמך לתיעוד קורותינו." )13 בדצמבר 1943, ראו עליה בפרק 2(.

נראה שהיה בכתיבה ניסיון להנציח לא רק את המאורעות, אלא את קיומם של הכותבים עצמם – שכן 

הפחד מכליון טוטלי הניע אותם לכתוב על מנת להשאיר חותם כלשהו בעולם. 

שמירת הזהות וגיבושה: החיים במכבש הרשע הביאו את האנשים למצבים ולתחושות של חוסר אונים 	 

שצמצמו את יכולת התגובה ואיימו לשחוק את עצמיותם ואת זהותם. הכתיבה הייתה תגובה אקטיבית, 

אולי התגובה האקטיבית היחידה שהייתה אפשרית והיא הייתה ביטוי לאישיותם כפי שרצו להיות. היה 

בה מעין פעולת התנגדות – להגן על העולם הפנימי, להתנגד למגמת הגרמנים למחוק את הצלם, להפר 

את הצו הגרמני ולא להיכנע להשתקה.  

ערך זה היה משמעותי ביותר עבור נערים ונערות בגיל ההתבגרות. הם מצאו ביומן דרך לגיבוש אישיותם 

ביודעין או שלא ביודעין. הכתיבה אפשרה לצעירים להכיר את עצמם, להתבונן בנפשם פנימה, לבטא דעות, 

תוכניות, ביקורת – כל אותם דברים שבאמצעותם מתפתחים הזהות האישית ועולם הערכים. רות ליבליך, 

נערה בת 13, כתבה ביומנה: "התחלתי לכתוב את יומני כדי להכיר את עצמי באופן היסודי ביותר... 

לגואל במקומות השונים שבהם הוטמנו – בחדרם של הכותבים, בעליות גג,  במקום המסתור ובמקומות 

מחבוא. הם נארזו במזוודות שהורשו כותביהם לקחת למחנות עבודה ולמחנות ריכוז, וממקומות אלה נותרו 

רק יומנים בודדים וגם הם התגלו בדרך נס. היו יומנים שבעליהם מסרו אותם לידידים פולנים או לבני עמים 

אחרים, ויומנים שנמצאו באקראי בערמת אשפה שפינו פולנים ובכרכובי דלת בדירה שעשו בה שיפוץ. 

שפר מזלם של היומנים אשר גילו או שמרו בני משפחתו של הכותב: בדרך כלל גילו בני המשפחה דאגה 

ומחויבות ליומן ודאגו לפרסמו או להעבירו לידיים מתאימות, אולם כאשר הכותב היה אלמוני, חלף זמן רב 

עד שהיומן פורסם, ומאות יומנים עדיין ממלאים את הארכיונים וטרם פורסמו. 

גם השגתם של ניירות ומכשירי כתיבה הייתה לפעמים סיפור בפני עצמו. תמרה לזרובסקי מצאה מחברת 

עזובה של שכנים שגורשו מביתם והשתמשה בה )ראו עליה בפרק 11(. אנה פרנק קיבלה מחברת מאביה 

מנחם  אותו.  שהסתיר  מהפולני  מחברות  קיבל  גוז'יק  יוסף  והרב    )7 בפרק  עליה  )ראו  הולדתה  ליום 

אופנהיים מגטו לודז' כתב את יומנו בשולי המחזור שלו, אולי כדי שהגרמנים לא יוכלו למצוא אותו. בנו של 

הרב לאסק, מרבני לודז', כתב יומן בארבע שפות בשולי ספר בצרפתית.

ביכולת  גדול לא רק  יש פער  או את מגמת כתיבתו.  גם היא משקפת את הכותב   – היומנים  לשונם של 

הכתיבה של הצעירים, אלא גם באופי הכתיבה – יש כאלו המבטאים כושר הבעה ספרותי ויוצא דופן וכאלו 

– מנעד רחב של סגנונות. רובם כתבו בשפת  ובין היומנים  המוסרים את העובדות בסגנון טכני עובדתי, 

הדיבור של המקום, פולנית, הולנדית, צ'כית וכד', אך היו שכתבו בעברית, כמו הנער משה פלינקר, נער 

הוזכרה לעיל, שהתעקשה  לזרובסקי,  וכמו תמרה   ,)9 )ראו עליו בפרק  יונקת מלשון המקורות  ששפתו 

יהודית עמוקה, אם כי רבקה  זיקה  לכתוב לפחות חלקים אחדים מיומנה בעברית. לצעירים אלו הייתה 

ליפשיץ, לדוגמה, נערה חרדית ואוהבת ארץ ישראל, כתבה את יומנה בפולנית, שפה ששלטה בה טוב יותר 

משפות אחרות )ראו עליה בפרק 5(. מכל שפה ושפה ביומנים עולה ֵענות הנפש של הצעירים המבקשים 

לחיות ולפרוח גם בהיותם נתונים תחת כובד מכונת ההשמדה הגרמנית.

ממכלול יומני השואה נשמרו ונחשפו רק כמה עשרות יומנים של בני נעורים, רובם בני 17-13, בני נעורים 

הנוער  של  לעולמו  פתח  לנו  פותחים  אלו  יומנים  שונה.  וחברתי  חינוכי  וברקע  שונים  במקומות  שגדלו 

היהודי, לחייו, לתגובותיו ולחלומותיו.

קריאה בדפי היומן כמוה כחדירה לד' אמותיו הפרטיות ביותר של הכותב. האם רשאים אנו לעשות כן מבלי 

לבקש את רשותו? ומה באשר לכותבים אשר אינם עימנו עוד? והלא מודעים אנו לצורך של הנער הצעיר 

להתכנס ולרשום רק לעצמו דברים שהיו שמורים עימו.   

שאלה זו מלווה אותנו עם פתיחתו של כל יומן, אולם ביומני בני הנעורים )כמו ברוב יומני השואה(  אנו 

מתוודעים לכך שרבים מהם כתבו אלינו, לדור אשר לא ידע את אשר קרה ואשר חייב לשאת את הזיכרון 

יחד עם קולם של הכותבים הצעירים עולה מתוך היומנים קולם של אלפי  כן,  יתר על  לדורות הבאים. 
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היה עינוי איום...האם זה לא יהפוך בשבילי לדבר של מה בכך, האם לא אתרגל לכך? הא אלוקים, 

עשה שלעולם לא אצטרך ללכת יותר לרסורט בשבת! היה לי כל כך רע!" ) 20 בפברואר 1944(.

רבים מהיומנים מבטאים גם ביקורת כלפי עולם המבוגרים. היו שהעבירו ביקורת קלה והבינו שהשלטון 

הגרמני הוא האשם בהתנהלותם של החיים בגטו ובהשלכותיהם על התגובה האנושית, והיו כאלו שאיבדו 

את אמונם בעולם המבוגרים. הם ביטאו ביומנים גם את דאגתם לדמותם שלהם וגם לדמות החברה שבה 

מביתה  גזל  המבוגרים  שאחד  גילתה  כאשר  ליפשיץ,  רבקה  שאלה  מאתנו?"  עשית  מה  גטו,  "גטו  חיו. 

מנת מזון. 

למרות עיסוקם בחייהם הקשים, הביעו הצעירים ביומניהם גם רגשות נאצלים של הזדהות עם סבל העם 

גורלם. תמרה  ועל  בני עמו  היהודי. משה פלינקר בחל במאכלים ערבים מתוך שחשב על הרעב שחשו 

איפה  ילד.  של  בכיו  ואת  הנוראה  המלחמה  את  עמי,  סבל  את  "ראיתי  כתבה:  מקובנה  לזרובסקי 

הייתי עד עתה? אני שואלת את עצמי. אוי, עמי ישראל, אינני מסוגלת לשכוח אותך. קול פנימי 

קורא לי אליך. אני באה, אני מוכנה לזחול אליך על ברכי ולנשק את אדמת ישראל הקדושה". )28 

בדצמבר 1944(. 

אור מתוך החשכה

למרות התהום שנפרשה לרגלם, מתגלים ביומני בני הנעורים גם רגשות של שמחה ויופי, תקווה וביטחון 

בסיום המלחמה ובגאולה, ואפילו רגעים ומצבים של אושר. הם נאחזו בעוגנים שונים ומצאו  קורת רוח 

בפעילויות שונות שאפשרו להם להתעלם לשעה מן המציאות.

בדרך כלל היו אלו עוגנים רוחניים: אמונה בה' וביטחון, הנאה וסיפוק מלימוד במחתרת,  אידיאולוגיות 

שונות שנגעו לתיקון עולם וקריאת ספרים – פעילות שתפסה מקום רב בחייהם.  רבקה ליפשיץ כתבה 

ביומנה: "אני צוחקת על כל העולם, כי יש לי משענת, כי יש לי את המשענת הגדולה, הענקית, של 

האמונה, כי אני מאמינה! וככה אני חזקה יותר, עשירה יותר ושווה יותר מהאחרים" )11 בפברואר 

1944(. האמונה הייתה לא רק נחלתם של מי שגדל בחינוך דתי, היא פרצה גם מפיהם של כאלו שהיו 

בין  מבצבצת  ובאחרים  השני,  כחוט  עוברת  האמונה  שבהם  יומנים  יש  כזה.  מחינוך  רב  מרחק  רחוקים 

השורות בתפילה, בזעקה או בגעגועים. 

רבים מהם ראו בלימודים את השעות היפות בגטו ונאבקו על מנת להשתתף בהם, לעיתים למרות המתח 

הגדול  "התענוג   – ספרים  מקריאת  הנאתו  את  תיאר  מווילנה  רודשבסקי  יצחק  במחתרת.  שבלימודים 

ביותר" )13 בדצמבר 1942( ואת תחושתו לאחר בילוי עם חבריו: "לאחר ערב עם חבריי היום הוכחנו כי 

בשלוש סמטאות קטנות אנחנו יכולים לשמור על להט-הנעורים שלנו, הוכחנו כי מן הגטו לא יצא 

נוער שבור, כי מן הגטו יצא נוער חזק, חסון, מעודד" )11 בדצמבר 1942. ראו עליו בפרק 10(. 

יש בי הרבה חסרונות ומעט מעלות." )12 בנובמבר 1941, ראו עליה בפרק 1( למשה פלינקר שימש 

היומן מעין פנקס של "חשבון הנפש": "ולרגלי זה שאני הולך בטל, עשיתי את המחברת הזאת לרשום 

לי בכל יום ויום את אשר עשיתי ובמה שחשבתי, ודברים כאלה. באופן כזה אוכל בכל ערב ליתן דין 

וחשבון לפני, מה שעשיתי במשך כל היום, במה שעסקתי ובמה עבר יומי" )24 בנובמבר 1942(. יש 

מהם שכוח היצירה שלהם התפתח באמצעות הכתיבה. הנערים והנערות נהנו מהאפשרות לבטא משאלות 

לעתיד שהתגבשו בתהליך הכתיבה. 

הכתיבה יצרה או העמיקה את האפשרות להגן על ערכיהם וחינוכם של הכותבים בעולם שבו שלטו השקר 

והרמייה, וגם במקרים שהם בעצמם נאלצו להתנהג שלא לפי אמות המוסר שאליהם חונכו בעבר. ביומנם 

יכלו הכותבים להביע צער וחרטה ולהציג את מערכת הערכים המנחים אותם כפי שהיו רוצים שתתבטא 

בחייהם. גם בכך היווה היומן הגנה על אשיותם. הכתיבה אפשרה בחירה בעולם של חוסר בחירה – לא רק 

הבחירה לכתוב, אלא גם לחיות שנית את הדברים שהם בחרו בהם, ולהמריא מתוך המציאות הריאלית של 

כאב אל אמונה, אהבה, ציפייה לאביב, ואל החיים בעבר בחיק המשפחה והחברים.

על מה כתבו?

מלחמת הקיום – המרחב החיצוני: חיי היום יום של הצעירים התאפיינו במאבק קיומי במצב שהלך 	 

והחמיר. הם חיו בתנאים של רעב, התעללות, פחד, השפלה ואובדן. היו אלו חיים שהיו שונים בתכלית 

מהמציאות שבה גדלו ואליה חונכו. ברוב המקרים הם התבגרו בטרם עת והיו לצעירים-מבוגרים, כאלו 

שבחייהם התרחש גם היפוך תפקיד –  הם הפכו ממקבלי חסות לכאלו שאחריות כבדה נפלה על 

שכמם: אחריות לחייהם ולבריאותם, אחריות לקיום המשפחה ובמקרים רבים גם דאגה להורים החולים 

או לאחים הצעירים. 

תיאור המציאות היומיומית תופש חלק גדול מאד ביומנים, ומבטא את העובדה שהמאבק על חייהם ועל 

חיי יקיריהם עמד במרכז עולמם.

עולם הרגשות – המרחב הפנימי: היומנים חושפים את המיית הנפש של הצעירים: הדאגה, האימה, 	 

התהיה, ההתרסה והתדהמה, האבל והמאבק שהתחולל בקרבם וטלטל את רוחם בין ייאוש לתקווה. גם 

נקיפות מצפון לא מעטות עולות מרשימותיהם וזאת בעקבות התנאים שהעמידו אותם בדילמות חסרות 

תקדים. "מצפוני מייסר אותי כי אני מהווה מעמסה על הורי. כי באיזו זכות אני אוכלת את הלחם 

כשאני לא מסוגלת להרוויח אותו", כתבה רות ליבליך )18 באוגוסט 1940(. ביקורת עצמית קשה 

עלתה גם במקרים שהם עצמם הפכו בעל כורחם למפרי חוק או למי שחי בניגוד לערכים שעליהם גדלו 

)אמירת שקר, גניבה(. הצעירים והצעירות הדתיים שנאלצו לוותר על קיום מצוות לא עשו זאת בלב קל. 

רבקה ליפשיץ כתבה בכאב על יום השבת שבו נאלצה לצאת לעבודה: "בשבילי ללכת לרסורט בשבת 
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והיו גם עוגנים חברתיים ורגשיים כמו ידידות ואהבה, פעילות בחברת נוער וקשר עם דמויות נערצות 

שהעניקו להם חוסן ושמחה.

רגעים של נפילה וייאוש היו חלק ממציאות החיים בגטו, אולם בני הנעורים חיו בכוח התקווה לעתיד טוב 

ביומנם. אנה פרנק מתארת את  ובתוכניות לעתידם, שאיפות שאותם העלו  בולט בשאיפות  יותר. הדבר 

שאיפתה להיות סופרת. משה פלינקר – את חלומו להיות מדינאי עברי בארץ ישראל ואת המאמץ שהשקיע 

בלימוד השפה הערבית שיזדקק לה בעתיד. 

חשיבותם של היומנים

ערכם הראשוני של היומנים הוא היותם תיעוד בזמן אמת ובגוף ראשון בלא כחל ושרק. אפשר למצוא 

בהם מידע על חיי הפרט ועל חיי המשפחה והסביבה. הם מתארים מציאויות תרבותיות וחברתיות מגוונות 

– עדות לצורות החיים המגוונות לפני השואה; חיים בעיר וחיים בכפר, חיים של אמונה וקיום מצוות וחיים 

בחברה מתבוללת ועוד ועוד.  

היומנים מיוחדים בכך שהם חושפים לא רק עובדות אלא תחושות, הערכות, הרהורים והתמודדות עמוקה 

עם המציאות. לפיכך הם מעוררים התרגשות והזדהות עם גורלו של הצעיר וגורלו של עם ישראל בתקופה 

הנוראה ביותר, ומאידך גם הערכה לגודל רוחם של אלו שלא איבדו את צלמם האנושי והיהודי.   

מחברות אלו שרדו והאריכו ימים יותר ממחברן, ממשפחתו ומקהילתם והן מתנה לאנושות. אנו קוראים 

בהם ומשתאים מדמותם של בני הנוער היהודי הנפלאים, אלה שהמשיכו לחיות, לחשוב, להתמודד, ומתוך 

יומניהם עולה קריאת תיגר ומרי נגד מטרות הגרמנים לשחוק את אישיותם. הם ביטאו את התהום העמוקה 

הפעורה בין הרוע והאכזריות של הגרמנים לטוב שבאדם. הם גילו כישרון ויצירתיות. מתוך רעב כבד הם 

– ואובדנם הוא אובדן של נוער  שאפו לקיים וקיימו עולם רוחני, המריאו במחשבות, בערכים ובתוכניות 

שהיה עתידו של העם ופריחתו.



רות ליבליך נולדה בשנת 1926 בפולין

נספתה באושוויץ בסוף שנת 1943

יומנה ראה אור בספר:

 "יומנה של רותקה"
האישה בשואה, חלק ו', 1990

יומנה של 
רותקה

פרק 1

יחידות על לחיי. לבי מפרפר וקופץ מרוב שמחה: כמה טוב שאני יהודייה! אני רואה את אני לוהטת כולי באש פנימית. האש פרצה בתוכי כלבה שחורה וחמה, באדמומיות  מורכב מהרבה  ישראל  עם  כי  הנודד הזה.  של העם  גדולות וחזקות, והאומה כולה היא חזקה. העוצמה, את הכח 

מיומנה של רותקה
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מיוחדת שהייתה לה הקימה כיתות לימוד בקהילה. 

היהודי,  למוסר  רגישות  בילדים  החדירה  היא 

לערכים יהודים ומעל לכל – אהבה לארץ ישראל. 

 מאיה וקסברג הייתה מושא להערצה של רותקה, 

כוח  לה  שהעניקה  השפעה  עליה  השפיעה  היא 

עמידה, כפי שעולה מן היומן. רותקה קראה ולמדה 

רבות בכוחות עצמה והתקדמה במהירות בלימודי 

השפות עברית ואנגלית והציגה יכולת לכתוב חלק 

מהיומן בשפה העברית. היא הייתה נערה יצירתית, 

בגטו  למופעים שהועלו  ילדים  שירי  כתבה  ובגטו 

מטעם מערכות החינוך השונות שפעלו בו. 

עם  הוריה  עם  יחד  לַאּוְׁשִוויץ  נשלחה  רותקה 

חיסול הגטו, בקיץ 1943, ונרצחה בתאי הגזים ככל 

הנראה יחד עם הוריה. 

סיפורו של היומן

 ,13 בת  בהיותה  יומנה  את  לכתוב  החלה  רותקה 

היא  האחרונה  ורשימתה   ,1940 באוגוסט  ב-13 

הולדתה  ליום  סמוך   ,1942 בדצמבר   7 שני  מיום 

בשפה  מחברות  בשלוש  נכתב  יומנה  ה-16. 

הפולנית, וקטעים אחדים ביומנה כתבה בעברית, 

שפה ששימשה לה גם שפת-סוד מפני הסביבה. 

היומן  את  הותירה  אך  לאושוויץ,  גורשה  רותקה 

בידי פולני, ידיד המשפחה. המלחמה תמה ויהודי 

הגרמנים.  בידי  נרצחו  רובם   – שבו  לא  אנדריחוב 

רניה  וִביתם  ִריְנֶגר,  משפחת  רותקה,  של  דודיה 

)ַפְרֶּבר( שרדו בברית המועצות, לשם ברחו בפרוץ 

המלחמה. הם שבו לעירם וקיבלו את היומן מידי 

גם  נשתמרו  איתו  יחד  שרד,  היומן  רוב  הפולני. 

מכתבים אחדים שרותקה מסרה למשמרת.  

עד  רינגר  משפחת  עם  ארוכה  דרך  עשה  היומן 

כעל  עליו  שמרה  ביתם,  רניה,  אך  לארץ,  שהגיעו 

בבת עינה. 

“רותקה הייתה בשבילי לא רק בת דודה – האימהות 

היו אחיות – אלא היא הייתה חברתי הטובה ביותר. 

ביחד...  ביחד, שיחקנו  גילי, למדנו  בת  הייתה  היא 

בבית הספר ישבנו זו ליד זו. ובכלל, רותקה הייתה 

ממש.  אחות,   – דודה  ובת  מחברה  יותר  בשבילי 

העולם  מלחמת  לפרוץ  עד  נפרדנו...  לא  מעולם 

אני  דרכינו.  נפרדו  אז  רק   ,1939 בשנת  השניה, 

רותקה  ואילו  המועצות,  לברית  הורי  עם  ברחתי 

נשארה עם הוריה בפולין הכבושה בידי הגרמנים, 

עם  רניה  הגיעה  כאשר  יותר”.  התראינו  לא  ומאז 

היו  מהם  )כמה  משפחתה  בני  ניסו  ארצה  הוריה 

כבר בארץ( להוציא את היומן לאור, אך מוסדות 

את  דחו  היומן  של  ערכו  את  הבינו  שלא  שונים 

בקשתם. לבסוף הפקידו אותו בארכיון בית לוחמי 

הגטאות. הסופרת ניצולת השואה ֶהִלָנה ִּביֶרְנָּבאּום 

ַאיְּבִשׁיץ  יהושע  לידי  אותו  והעבירה  אותו,  מצאה 

ורעייתו חדווה, שניהם ניצולי שואה ועורכי ספרים 

מיד  שעבר  היד,  כתב  את  קראו  הם  השואה.  על 

יקר  יומן  שהוא  מצאו  שנה,  חמישים  במשך  ליד 

ערך, והוציאו אותו לאור בעצמם – כחלק מסדרת 

הספרים “האשה בשואה”.

קורותיה של רותקה

ַאְנְדִריחֹוב  בעיר  נולדה  ִליְּבִליך  רּוְתָקה-רות 

להוריה:  פולין(  מערב  )בדרום  ַזְגֶלְמִּבֶיה  שבאזור 

בתי  היו  לא  באנדריחוב  ליבליך.  וִזיָנה  ֶאְדמֹוְנד 

פולני.  ספר  לבית  נשלחה  ורותקה  יהודים,  ספר 

ֶרְניה, בת דודתה של רותקה, שניצלה מן השואה, 

סיפרה כי הבנות היהודיות נאלצו לבקר גם בשבת 

בבית הספר, אך ביניהן היו שלש בנות שלא כתבו 

ששמותיהם  )משום  הרישין"  "שלש  וכונו  בשבת, 

רֹוְז'ָיה  רותקה,  "ריש":  באות  התחילו  הפרטיים 

בזכות  קיבלו  בשבת  מכתיבה  הפטור  את  ורניה(. 

השתדלותו של רב העיר, הרב דוד אביגדור. הרב 

אביגדור היה רב ומחנך ידוע שם, אהוב מאוד על 

הנוער. הוא דרש להם בפולנית רהוטה וברגש רב. 

רניה כותבת: "כל מלה שלו חדרה עמוק ללב שלנו. 

ובוודאי  אלי.  אישית  מכוון  היה  כאילו  משפט  כל 

שכל אחד חשב ככה... השפעתו על הילדים והנוער 

הייתה גדולה מאד". רותקה הפנתה אליו מכתבים 

וזכתה גם למכתבי תשובה, לדאבוננו הם לא שרדו, 

אך הוזכרו ביומן.  

מנו  השנייה  העולם  מלחמת  לפרוץ  סמוך   

אחוז  שבעה  והיוו  נפש  כ-400  אנדריחוב  יהודי 

מאוכלוסיית העיר.

הראשונים  בימים  אנדריחוב  את  כבשו  הגרמנים 

והחלו   ,1939 בספטמבר  ב-3   – המלחמה  של 

מפעלים,  להחרים  היהודים,  רכוש  את  לשדוד 

כנסת.  בתי  שני  ושרפו  וחנויות,  מלאכה  בתי 

עבודה  במחנות  כפייה  לעבודת  נחטפו  יהודים 

החלה  והקהילה  יותר,  מרוחקים  ובמחנות  באזור 

על  להגן  כדי  מאורגנים  עבודה  מקומות  לחפש 

ולצמצם  עבודה  במקומות  המשובצים  היהודים 

עזרה  בארגון  גם  עסקה  הקהילה  החטיפות.  את 

הדדית. רק בשנת 1943, יותר משלש שנים לאחר 

ורותקה  אנדריחוב  בעיר  הגטו  הוקם  כיבושה, 

ומשפחתה הוכנסו לשם.

ביותר הוא העובדה  הדבר שהיה קשה לרותקה  

הספר  בבית  לימודיה  את  להפסיק  שנאלצה 

הכללי, בית ספר שאהבה ובו נחשפו כישרונותיה 

הרבים. אולם דווקא בימי המלחמה, בטרם גורשו 

לגטו, הוקם באנדריחוב בית ספר יהודי מחתרתי. 

בשם  מופלאה  נערה  בזכות  בעיקר  הוקם  הוא 

ָמאָיה ַוְקְסֶּברג ובזכות הרב דוד אביגדור, רב העיר.  

בעלת  עשרים,  בת  נערה  הייתה  וקסברג  מאיה 

הייתה  היא  בולטת.  ואינטליגנציה  מנהיגות  כושר 

מודעת מאוד לחשיבותו של חינוך יהודי, ובתושייה 
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לקופת  יוכנסו  הספריה  מן  ההכנסות  בהתמדה.  מתפתחת  והיא  ספריה  לנו  יש  המלחמה... 

הקהילה והסכומים יוקדשו לצורך רכישת ספרים חדשים.  

20 באוקטובר 1940

... מתוך חלק מן הכספים ]הכנסות הספריה[ קנינו מכשירי כתיבה עבור ילדים יהודים עניים.

2 בנובמבר 1940

לשם עידוד אני קוראת בספר “משה בן זמננו”, זהו ספר על יהודי גדול, על תֶאוֹדוֹר הֶרְצְל... 

הוא חלם על א”י פורחת – על גן עדן עלי אדמות, ואנחנו, הנוער היהודי, נקיים אותה כזאת. 

המולדת  בנין  ולהקים  אותה  לבנות  כדי  ישראל,  לארץ  אסע  אישית,  אני  לפחות  אנחנו, 

העתידה. היא בוודאי תקום ותופיע על מפת העולם, גדול ועצום יהיה העם היהודי... והוא 

ימצא בה מקלט שקט אחרי התלאות הגלותיות. 

12 בפברואר 1941

יומן! בעצם, שואלת אני, בשביל מה קיים יומן? חלק מחברותי כותבות יומנים כדי לפרוק בו 

מתוכן את רגשותיהן העמוקים ביותר, וכן גם את מחשבותיהן. אני לעומתן, התחלתי לכתוב 

את יומני, כדי להכיר את עצמי באופן היסודי ביותר. וכעת, מה יצא לי מזה? תוך כדי כתיבה 

הגעתי לידי מסקנה - לפעמים אפילו בדברים בלתי חשובים לגמרי - כי בחלקו הגדול כבר 

הספקתי להכיר את עצמי.

יש בי הרבה חסרונות ומעט מעלות. בתכונות הרעות שלי אני מכלילה את: הקנאה, הכעס, 

ההשתטות וחוסר-מעצור בהתפרצויותי וכדומה.

בין התכונות הטובות שלי אני כוללת: דייקנות, מחויבות, רצון-חזק )יחסי(, התלהבות, אהבת-

הבריות, אהבה רבה לטבע, אמונה ורגישות להשגת אהדת החברות והחברים )אילו לפחות 

מי-מהם היה מודה בכך?(

מיומנה של רותקה

13 באוגוסט 1940

אני, רותקה ליבליך, ילדה רגילה בת 13, קצת שובבה. בהשפעת... מדריכתי מאיה וקסברג,  

התחלתי לתהות על עצמי, אני מאד רוצה להכיר את עצמי... והגעתי למסקנה כי עלי להתחיל 

לכתוב יומן... משהו יוצא מן הכלל אצלי לא יהיה, כי חיי הם חייה של נערה רגילה.  

18 באוגוסט 1940

אבן כבדה רובצת על לבי ... אני יודעת שהתנהגותי היא רעה, אבל אינני מסוגלת לתקן את 

מעשי. אני קצת עצלנית, לא מתחשק לי ביותר לעבוד, ובשל כך מצפוני מייסר אותי, כי אני 

מהווה מעמסה על הורי. באיזו זכות אני אוכלת את הלחם, כשאני לא מסוגלת להרוויח אותו? 

לפני המלחמה הרגשתי הייתה אחרת, כי מצבנו הכלכלי היה טוב, אולם עכשיו, כשאני נמצאת 

כל היום בבית ואני רואה ושומעת את לבטיהם של הורי על פת לחם, לבי מתכווץ בתוכי. 

2 בספטמבר 1940

...מאיה סבורה שיש סיכוי שיצא ממני משהו, אבל הדבר תלוי לפי דבריה בי בעצמי.  אני 

חייבת להוכיח רצון חזק ובטחון עצמי, לא להסס. כעת, למשל... בחרנו כמה תחומים להתמקד 

והייתי רוצה  ידיעת ארץ ישראל. אני מאוד אוהבת את ארץ ישראל,   בהם, בין היתר גם 

להשתתף בידיעת א”י. 

13 באוקטובר 1940   

אתמול, ביום כיפור, היה המבחן הגדול ביותר של הרצון... החלטתי לצום במשך כל היום 

והחזקתי מעמד. הגם שאמי רצתה לתת לי לאכול צהרים... אני מאד שמחה כי החזקתי מעמד. 

לאחד  ועולה  בשקידה  מצטיינת  אני  טוְּשיָה...  אצל  המתקיימים  לשעורים  שנוגע  מה   ...

המקומות הראשונים בתחומים האהובים עלי... אני כותבת יפה מאד, אני ממש חייבת להחניף 

לי בעצמי. החיים מתנהלים עכשיו בצורה די נסבלת, הלוואי ולא יהיה גרוע יותר עד סוף 
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פעם נכללת בין אישים המצטיינים בעולמנו זה - אבל על כך אני לא רוצה אפילו לחלום.

באמריקה,  באירופה,  לבקר  בעולם.  לאי-שם  לעוף  שלי,  הכנפיים  את  לפרוש  רוצה  הייתי 

לרכוש  בוריין,  על  זרות  בשפות  לשלוט  העולמית,  הספרות  את  להכיר  אסיה.  את  לראות 

דעת!.. לחיות, לשחק, לנצל את העולם ואת הנאותיו, לעבוד ולהשיג שפע אשר תרשה לי 

כל דבר שבעולם.

כעת, כבר אינני רוצה להיות כבולה תמיד לארץ-ישראל. אכן, רוצה אני לחיות שם, לעבוד 

ולתרום לטובת ארץ-ישראל, אבל אני רוצה בו-בזמן גם להכיר את העולם, להשתולל בתוך 

מצולותיו, גם בזה אני רוצה.

אני כזאת מיקרוסקופית קטנה ועלובה לעומת העולם הגדול. אני רוצה לעוף לארץ ולעולם, 

אבל אני נאלצת לשמוט את כנפי הבלתי-מזויינות, כי כל העולם סגור בפני.

... אני רוצה את היפה, הטוב, המאושר, את האמת ואת המדע של העולם. אני רוצה, אני רוצה! 

בהחלט מותר לי לרצות.

15 ביולי 1941

אני יהודיה בדמי ובעצמותי... אני מרגישה חזק את שייכותי לעמי... אני חיה בנכר, שבויה 

בגולה ורחוקה ממולדתי האהובה. אני שומעת עליה, קוראת ולומדת עליה, על כל כך הרבה 

פלאים שיש בה... איך עלי לא להיות גאה בהשתייכותי לעם היהודי הנצחי הזה?

ומה  מפת-העולם.  מעל  נעלמו  מולדותיהם...  הריסות  תחת  נקברו  הם  עמים,  ואבדו  נפלו 

שנשאר מהם הוא רק הד קלוש ורחוק בספרי ההיסטוריה מן העבר. ואילו עמי? עמד איתן 

מול כל ההסתערויות, ושום דבר לא ערער את יסודותיו משך אלפי שנים. גם הריסת מולדתו, 

רוחנית,   יותר,  חזק  היה  היהודי  העם  רוח  כי  ירושלים.  הקדושה  והעיר  בית-המקדש  חורבן 

ויכל לשאת סבל יותר מאשר עמים רבים אחרים. כי היסוד עליו מושתת כוחו... היא האמונה 

...המשמשת מסר עצום, יציב חי וקיים.

מאז שהתחלתי לחשוב, אני חושבת רק על ארץ-ישראל. מחשבה זו השתרשה בי כה עמוק 

בלבי, עד שנראה לי כאילו גדלתי בה, וניפוץ הביטחון שאסע אליה ואעבוד למען ארצי, 

עלול להיות בשבילי הרס רוחני... האפשרות ללמוד ולשוחח בשפת מולדתי האהובה, השפה 

19 במרס 1941

היום התחלתי לכתוב בעברית. לומדת אני עברית כבר זמן רב, ואומרת ]מדברת[ טוב... מזמן 

שאני לומדת אצל מאיה. כי לה יש שיטה אשר אני אוהבת. לומדת אנו זאת )שושנה ואני( 

ספרות חדשה העברית.

אני כותבת סיפורים וגם היום גמרתי סיפור אחד שב-9 כרתיסים ]דפים[. זהו רומנטי. אני 

מאושרת. אם אני כותבת אני שבעת רצון ולבבי שמח. 

10 ביוני 1941

פעם באביב הייתי באחו, הרגשתי  שם רע. הייתי חסרת-אונים ומתגעגעת, בגלל החברות. 

בדיוק אותה שעה עמדה השמש בשקיעתה, כולה לוהטת באיזו מין אש קסומה בלתי ניתנת 

השדות,  הנוף,  על  אורה  את  החזירה  אדומה  אש  של  בים  הטובעת  השמש  לתיאור...  כלל 

הבתים, האחו והעצים התמירים. ואז לפתע כל העצב שלי נעלם... הייתי שקועה ומרוכזת 

בחזיון הנפלא של השמש, לה סיפרתי את כל סודותי הכמוסים. השמש הפכה בשבילי הסמל 

של הבורא הכל-יכול, של האלוקים! המראה הרשים אותי והציג בפני איזו עוצמה אדירה, אני 

נדחפת על-ידי איזה כוח פנימי, יש לי צורך לשפוך לפניו )לפני הבורא( את לבי. ביקשתי 

ממנו לסייע לי במאמצי להשיג את האידאלים שלי. הייתי כאילו באיזו אקסטזה.

... אני מתגעגעת אל האושר!... אבל אני חושקת לא רק באושרי האישי, בכל לבי ונפשי אלא 

הכי-רחוקים, בשביל  ובשביל  הכי-קרובים  בני-האדם, בשביל האנשים  כל  לאושר בשביל 

האנושות כולה. אני חושקת את האושר הגדול והנשגב. בשביל כל העולם.

17 ביוני 1941

כל-כך הרבה דברים נפלאים יש בעולם... ואני טרם ראיתי כלום. אני כבר נכנסת כמעט 

לשנתי ה-15 וטרם יצאתי מאנדריחוב לאף מקום. הייתי רק פה ושם... אבל לא הפקתי מכל 

מי  היה  שלא  או  משהו,  להבין  מדי  קטנה  שהייתי  משום  הן  תועלת.  שום  הנ”ל  הביקורים 

שידריך אותי ויסביר לי, ואולי היתה הסיבה שלא היה לי מספיק השכלה.

כל  את  לדעת  רוצה  הכל,  לדעת  רוצה  אני  ומתעניינת.  חוקרת  שואלת,  כבר  אני  היום   ...

החכמות שבעולם, אני רוצה להתעמק בהן. אבל... כל החיים וכל האמצעים שברשותי לא 
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28 בספטמבר 1941

“ראש השנה” ]תש”ב[ היה וחלף. זו לנו הפעם השלישית ברצף ... שאנו מקיימים אותו תחת 

הפצצות  מפני  פחד  תוך  בנסיעות,  העגלה  על   ... קיימנו  הראשון   ... את  הגרמני:  הכיבוש 

הנופלות והדליקות המשתוללות מסביב. ... בפעם השנייה ערכנו באנדריחוב לאחר שריפת 

בית-הכנסת שלנו, הקדוש והאהוב... מול האודים השרופים של בית-הכנסת. התפללנו את 

התפילות היפות שלנו, שאין דומה להן, ...  באולמי בית-המרזח. וכעת ... בפעם השלישית ... 

בבית-החרושת )לפחות של יהודי(, בין קרשים עירומים וכסאות ושולחנות שהוכנו בחיפזון 

רב. ... . קולות גדושים בבקשות. תוך התייפחויות התעופפו בחלל המלים העבריות המופלאות 

והעצובות, ... רוויות תחנונים ו... מביעות תקוה. ... במיוחד על-ידינו הנוער, ... המתחננות 

ומתפללות על עתיד טוב יותר. ...  בהשפעת קולו של השופר קם לתחיה העבר שלנו. ... 

בעצם היום של ראש-השנה קיבלנו, כל יהודי באירופה בשטחים הכבושים בידי גרמניה, “מגן 

דוד” עם הכתובת: “jude” ]יהודי[. אולם אנחנו היהודים לא מתרגשים מזה. את שייכותנו 

לעם היהודי אנו מרגישים עמוק, גם בלי זה.

6 בדצמבר 1941

 יש לי היום יום הולדת! בת 15!... להיות ביום הולדתי הבא בירושלים. שיהיה אחרי המלחמה! 

את  תמלא  האל  בעזרת  ותפארתו!  זוהרו  בכל  לתחייה  שיקום   - ישתחרר  המדוכא  שעמנו 

התחינות והתשוקות של ליבנו ונשמותינו! אתה האל הכל יכול שבשמיים!

12 במאי 1942

מחשבותיי  שומר  שנתיים  במשך  לי  היית  לתמיד!  אולי  שלום  ידידי!  יומני-   - לך  שלום 

וריגשותיי. איני יודעת לאיזה ידיים תגיע! חבל לי עליך, חבל על מחשבותיי, על הכל....!

יוני 1942

ושוב חזרתי אליך, יומני האהוב, שוב, מחדש מתמלאים דפיך בתיאורי רגשותיי ורשמיי. רק 

חודש מאז שנפרדתי ממך בייאוש בחושבי, שזה לתמיד, ... בין העמוד הקודם והזה פעורה 

תהום שלימה! 

העברית המתנגנת ומלאת השירה, השפה הרכה אך מלאת העוז, אני רוצה לעבוד בקיבוץ או 

 במושב, תוך הרגשה שאני עובדת למען המולדת, משרתת את האומה...הרי זה באמת אושר!...

בטבע כרוכים ביחד כמה דברים: היופי, הרעננות, הנעורים, המרגוע והטוב. בהשפעת הטבע 

האדם הופך להיות טוב יותר, עדין יותר, מוכשר יותר וגם אצילי יותר. עלי משפיע הטבע 

כל-כך חזק עד שאינני מסוגלת להתנגד לו. ... בטבע יש חיים והם זורמים ומפרפרים בכל 

יצור. הטבע והבריאה אלו היינו הך, הם מלאים, גועשים, צבעוניים ויפים הם החיים.

המילה אלוקים: הרי חייבים אנו להאמין, לייחס למישהו את כל מה שקיים ביקום, להטיל על 

מישהו את כל האשמותינו, כי אלוקים קיים. הוא גיבור, גאוני, חכם וטוב, והוא גם מעניש 

העצמית  חסר-האונים  הרגשת  ותוך  האדם בבריחתו מעצמו,  הצורך...  בני-האדם בעת  את 

שלו, והרצון להתרומם אל-על, אל האמת והטוב, תוך כמיהה להעמיק ולגלות סודות בלתי 

מפוענחים - האדם מגיע אל האמונה! ... אני בעצמי, אישית אני אוהבת את האלוקים שלי 

ומאמינה בו!

31 באוגוסט 1941

מאיה זו... את כל האהבה היא מחדירה בקרב הנוער והילד היהודי. רוחה היהודי והלאומי חזק... 

מרומם את כולנו...  היא יודעת הכל ומסוגלת לבצע הכל. כל-כך הרבה רגישות, אהבה ורגש 

לאומי היא שתלה בתוכי.

ואפילו על  העיירה  חלל  וממלאים את  הדגלים עם צלבי-הקרס המתנוססים  המוני  למרות 

ביתנו. למרות גירוש היהודים בעיירה, הצפוי להתבצע מחר, הנה לקראת ההצגה שערכה מאיה 

בקהילה היהודית... כל הלבבות שלנו עלזו ושמחו מרוב נחת... כאשר ראו ילדי היהודים בארץ 

ישראל במחזה “המתעוררים”, ושירת “התקווה” שהושמעה בקול אדיר שכזה וברגש רב, עד 

שרוחי התעוררה בקרבי, כי יהודים הם אחים )למרות כל המגרעות שלהם( בכל זאת יש להם 

אותן התכונות ואותה מטרה, השאיפה לחירות ול”ארץ”!

זו ה”ארץ” האהובה, החלומית... המקודשת בדם בניה... האם היא תפתח את שערי הגן-עדן 

שלה גם לפנינו, בשבילי? התשמיע באזנינו את שאון מי הירדן והמיית גלי הכנרת? האם 

אי-פעם  אותנו  התראה  והיפה?  האהוב  העברי  הדיבור  מנגינת  תצלצל  עוד  שבפינו  נזכה 

השמש הארץ-ישראלית, בשדה או בפרדס? האם יתגשמו חלומותינו היפים? הוי, אלי הטוב, 

החזק והחכם, חולל נא נס - שחרר אותנו.. הרשה נא לנו לנסוע לארץ...תן לנו להגשים את 

כמיהתנו הלוהטת ביותר.
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גורלה של יהדות פולין

ידי  פולין הייתה המדינה הראשונה שנכבשה על 

 1939 ב-1 בספטמבר  גרמניה בפלישה שהחלה  

היהודית  הקהילה  זו  הייתה  תרצ"ט(.  באלול  )י"ז 

המלחמה  לפני  חיו  בה  באירופה,  ביותר  הגדולה 

כ-3,500,000 יהודים,  כשליש מכל תושבי פולין. 

כיבוש,  אזורי  פולין לשלושה  חולקה  כיבושה  עם 

בהסכם  הכיבוש  לפני  כשבוע  שנקבעה  חלוקה 

ִריֶּבְנְטרֹוּפ-מֹולֹוטֹוב, בין גרמניה ובריה"מ לחלוקת 

שטחי פולין ביניהן: שטחי פולין המרכזית, שכונו 

"ֶגֶנָרל גּוֶברֶנַמן", נשלטו על ידי הס.ס, נועדו על פי 

ובהם  היהודים  רוב  את  להכיל  הנאצית  התכנית 

הוקמו רוב הגטאות.  החלק המזרחי, הגובל בברית 

המערבי,  החלק  ואילו  אליה,  סופח  המועצות 

הגובל בגרמניה, היה מיועד להיות חלק מגרמניה 

המורחבת. גם חבל זגלמביה, במערב פולין, בו גרה 

רותקה, היה חלק מאזור זה. 

מיד לאחר הפלישה הוטלו על יהודי פולין גזירות 

רבות, שכללו סימון יהודים ורכושם, שדידת רכוש, 

לעבודות  גיוס  האזרחיות,  זכויותיהם  שלילת 

תכניות  נערכו   1940 שנת  במהלך  ועוד.  כפייה, 

זו  שנה  ובסוף  בפולין,  גטאות  להקמת  והכנות 

גורשו   1943-1942 בשנים  הגטאות.  רוב  נסגרו 

נרצחו  שם  מוות,  מחנות  לששה  פולין  יהודי  רוב 

רובם ברצח המוני בתאי גאזים. מי שנחשב ככשיר 

לעבודה נשלח למחנות ריכוז לעבודות כפיה. 

יהודי פולין המזרחית היו  כשנה וחצי תחת שלטון 

המזרחית  פולין  של  הנאצי  הכיבוש  קומוניסטי. 

החל  ומיד   ,)1941 )יוני  ַּבְרַּברֹוָסה  במבצע  החל 

שפעלו  ַאְייְנַזְצְגרּוֶּפן,  יחידות  ידי  על  המוני  רצח 

ליד  יושביו  את  ורצחו  שנכבש,  יישוב  מקום  בכל 

החל  בטרם  עוד  זה  היה  ביערות.  או  ירי  בורות 

פולין. מאמצע שנת   הרצח בחלקיה האחרים של 

למחנות  אלו  מאזורים  היהודים  גם  נשלחו   1942

המוות. רק כ־50,000–120,000 מיהודי פולין שרדו 

מהשואה. מעל 90% מיהודי פולין נרצחו בשואה.

יהדות זגלמביה בשואה

של  ליומנה  גם  קשור  זה  היסטורי  )רקע 

פלה, פרק 2(

המשופע  פולין  מערב  בדרום  חבל  היא  זגלמביה 

באוצרות טבע ובמפעלי תעשייה. בחלקו המערבי 

הוא גובל בגרמניה. בשל המכרות ואוצרות הטבע 

פעיל  תעשיה  אזור  זה  היה  במקום  המצויים 

ואוכלוסייתו הייתה צפופה.

בזגלמביה  חיו  השנייה  מלחמת-העולם  ערב 

כ-65,000 יהודים, רובם – בשתי הערים הגדולות 

משתי  אחת  בכל  וסֹוְסנֹוִביץ.  ֶּבְנִדין   - האזור  של 

יהודים,  ל-30,000  קרוב  חיו  הגדולות  הקהילות 

והם היוו כחמישית מתושבי העיר.

קהילת  הייתה  יותר  הקטנות  הקהילות  בין 

אנדריחוב )עירה של רותקה(, וקהילת דֹוְמְּברֹוָבה 

)עירה של ֶפָלה, עליה תקראו בפרק 2(. 

מבחינה  יחסית  מבוססים  נחשבו  האזור  יהודי 

כלכלית, רבים מבתי החרושת הקשורים לתעשיית 

יהודית.  היו בבעלות  וחומרי הבניין  המתכת, העץ 

4 באוקטובר 1942, שמחת תורה

ושוב שעת “אושר” שנגנבה מהחיים, מהמציאות. ... הרגליים נמשכו מעצמן לרקוד, להוֹרָה. 

ומהחזה פרצה שירה רמה אדירה! ... בחדר קטן, ... דחוס בנוער יהודי, אשר מביא אתו חיים, 

שמחה ואור!

בנות חזקות בריאות מחוברות במעגל ... רוקדות את ההורה הלאומית העברית, היפה, הלוהטת 

... ושירה רמה מהדהדת מעוצמת הרגש והכוח, ... שאנחנו יהודים, ... במילות התקווה מצאנו 

את עצמנו, עד שמשהו פקע בנשמה, מעודף רגשות! וכה טוב היה לנו במיזוג הקולות, הידיים 

... למעלה, שם  והמחשבות ומתחשק לחבק את כולם בחיבוק חם ובנשיקה לבבית ולצעוק 

הכוח האלוהי.  ... כך לשמוח מכל הלב יכול רק הנוער שלנו!

30 בנובמבר 1942

הצגה לחנוכה! בזמנים העכשוויים זה נראה כמו אבסורד, פרדוקס!  ... והרי צריכים לתת גם  

משהו לילדים, איזו שהיא הנאה או בידור, ... אהבה למסורת עתיקה ולארץ! ההצגה הזאת 

תהיה המתנה הטובה ביותר ליום הולדתי! 

מתקרב חג חנוכה. זהו חג, אותו אני אוהבת, אולי, יותר מכולם! ... הנרות בדלקם בפמוט 

על גבי שולחן מכוסה בלבן יוצרים מצב רוח נעים..., חגיגי. הלהבות המרצדות על הקירות 

מעוררים ... חלומות אידיליים!

אני כל כך אוהבת את המסורת של עמנו! בעד קיסמה העתיק הזה, הכה בלתי מוסבר ומעורר 

געגועים. המסורת שלנו רווייה ברוח העבר. העבר הזהוב הזה מימי מלכות דוד, נשזרים לתוכה 

העצב של עבדות בבל והכאב של חורבן הבית. ... התקופה הארוכה של השפה המתה, בדיקת 

הרוח  המשמר  על  עומדת  תמיד  מקום  ובכל  הגלות,  לבסוף  דתיים,  וויכוחים  הקודש  ספרי 

האדירה של עמנו. ... השומרת על עמנו ולא תיתן לו להיחרב!
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ארוכה. בתקופה זו הקים היודנראט גם בגטו בתי 

מלאכה בבעלות גרמנית להעסקת יהודים בתקווה 

שכך יצליחו להינצל רבים או מעטים. יהודים עשו 

"כרטיס  את  ולקבל  לעבוד  כדי  רבים  מאמצים 

העובד" ובכך קיוו שיוכלו להגן על עצמם מגירוש. 

מאמצים אלו לא סייעו לזמן רב.

 איסוף היהודים באנדריחוב | ארכיון יד ושם

מרין נקט במדיניות של “הצלה באמצעות עבודה”, 

חזקה  אוכלוסייה  בגטו  תישאר  אם  כי  והאמין 

שתגדיל את כוח הייצור של הגטאות שבאחריותו – 

האוכלוסייה היצרנית תישרוד. בהתאם למדיניותו 

זו, גורשו תחילה בעיקר חולים, זקנים, נתמכי סעד, 

שמצאו  ופליטים  גדולות  משפחות  בעלי  נכים, 

על  נטל  מרין  בראשות  היודנראט  בעיר.  מסתור 

עצמו את הסמכות להכין רשימות של חלק מאנשי 

הקהילה כדי לשולחם למוות תמורת הצלת חלקה 

סיכויים  לו  שהיו  זה  האוכלוסייה,  של  האחר 

של  גורלם  את  היודנראט  חרץ  זו  בדרך  לשרוד. 

יהודים לחיים ולמוות. 

רבים מיהודי האזור, ובהם חברי תנועות הנוער, ראו 

נגדו.  והתקוממו  הנאצים,  של  דברם  עושה  במרין 

מחתרת  זגלמביה  באזור  הוקמה   1942 באוגוסט 

מנהיגותיהן  בין  החלוציות.  הנוער  תנועות  כל  של 

היו הקשריות  בבנדין  הנוער  תנועות  של  הבולטות 

ְפרּוְמָקה ְּפלֹוְטִניְצָקה ,שליחת תנועת דרור מוורשה, 

וָחייָקה ְקִליְנֶגר, חברת תנועת השומר הצעיר.

 בנדין, ילדים מוכרים סיגריות בגטו | ארכיון יד ושם

כיוון  מצומצמת  פעילות  המחתרת  פעלה  תחילה 

שלא עמד לרשותה נשק ובשל העובדה שלא היו 

התרחבה:  בהמשך  הפרטיזנים.  עם  קשרים  לה 

קטנים  נשק  משלוחי  העבירו  המחתרת  קשריות 

באימונים.  החלו  המחתרת  ואנשי  מוורשה 

הוקמה סדנה לייצור פצצות בית, נחפרו בונקרים 

להתגוננות, הוכנו תוכניות להצתת הערים הגדולות 

אם יתחדשו הגירושים ועוד. הסכסוך בין המחתרת 

הֶגְסָטּפֹו  לידי  הסגיר  מרין  כאשר  החריף  למרין 

כעשרה מאנשי המחתרת והם הוצאו להורג.

בתחילת יוני 1943 החליט ֶהייְנִריך ִהיְמֶלר לחסל 

את שארית יהודי פולין, ומאז ועד סוף שנת 1943 

חוסלו בשלבים גטאות. בין המגורשים לאושוויץ היו 

מ-30,000  ויותר  הקרובים  מעוזריו  ואחדים  מרין 

יהודים. זה היה גם גורלו של הגטו באנדריחוב. הוא 

חוסל בנובמבר 1943 ורוב יושביו גורשו לאושוויץ. 

ההלבשה,  בענפי  רבים  יהודים  עסקו  כן  כמו 

הטקסטיל והמזון. 

יהודי זגלמביה נמנו עם הזרמים השונים בפולין – 

מפלגות ציוניות, המזרחי ואגודת ישראל.  

ברוב קהילות זגלמביה היו מוסדות חינוך יהודיים, 

תמיכה  וארגוני  חולים  בתי  שונים,  סעד  ארגוני 

בפליטים שהגיעו מגרמניה בשנות השלושים. אופי 

הקהילות היה שונה. לדוגמה, בבנדין היו מוסדות 

זאת  לעומת  חסידי.  ואפילו  דתי  לחינוך  אחדים 

באנדריחוב רוב הילדים התחנכו בבתי ספר פולנים 

כלליים. בכל הקהילות באזור פעלו בחיוניות רבה 

מפלגות ותנועות נוער ציוניות.

בשל קרבתו לגבול גרמניה, היה זה האזור הראשון 

הראשון  בשבוע  הגרמנים  בידי  שנפל  פולין  של 

באלימות  ברצח,  לווה  הכיבוש  המלחמה.  של 

ובשרפות בתי הכנסת. בשל קרבתו לגרמניה ובשל 

אוצרות הטבע המצויים בו, תכננו הגרמנים לספחו 

לגרמניה ולהחשיבו כחלק מן “הרייך הגדול”. לשם 

כך התכוונו לגרש את כל יהודי האזור למרכז פולין, 

ל”יּוֶדְנַריין”  אותו   ולהפוך  גוברנמן,  הגנרל-  לכיוון 

“נקי מיהודים”. מסיבות שונות לא יצאה לפועל   –

תוכנית זו.  

לאחר הכיבוש הוטלו על יהודי האזור צווים ונגזרו 

פולין:  אזורי  ברוב  שנקבעו  לאלו  דומות  גזירות 

תשלומי כופר של זהב וכסף כדי לזכות בהקלות 

מגן-דוד,  ועליו  לבן  סרט  ענידת  חובת  מסוימות, 

מאוחר יותר הוחלף בטלאי צהוב, הגבלות תנועה, 

איסור החזקת מקלטי רדיו, הפקעות רכוש ועוד.

פולין,  ברחבי  גטאות  הוקמו  בה  בתקופה  אולם 

בזגלמביה  הקהילות  ברוב  הגרמנים  נקטו 

במדיניות שונה.

בשנים  גטאות  הוקמו  לא  בזגלמביה  ראשית, 

1940-1942, אם כי באזורים אחדים בתוך הערים 

גורשו   1943 נאסרו המגורים ליהודים. רק בשנת 

בגטאות מספר שבועות  והם שהו  לגטו,  היהודים 

עד שלושה חודשים ואז שולחו לאושוויץ. הגטאות 

חומה  בלא  העיר,  של  העניות  בשכונות  הוקמו 

 וגדר, וכל מי שנתפס מחוץ לגטו נחרץ דינו למוות. 

רק  ייחודיים  היו  וסמכותו  היּוֶדְנָראט  אופי  שנית, 

שנת  בתחילת  הוקם  זגלמביה  באזור  זה.  לאזור 

היו  ואנשיו   – ֶצ'ְנְטָרָלה"   "  – מרכזי  יודנראט   1940

גורלן של  על  בעלי הסמכות המוחלטת שהחליטו 

כ-27 קהילות באזור. ראש היודנראט המרכזי היה 

סמכותו  את  בתקיפות  שהטיל  אדם  ַמִרין,  מֹׁשה 

זגלמביה. מרין צידד  על הציבור היהודי בכל אזור 

במדיניות צייתנית לגרמנים, וקיווה כי כך יוכל לרכך 

שהתגבשה  ההנהגה  עם  יחד  גזרותיהם.  רוע  את 

סביבו ארגנו אנשי היודנראט את החיים בגטו בכל 

התחומים – סעד, בריאות, חינוך ועוד. 

 .1942 באפריל-מאי  החלו  לאושוויץ  השילוחים 

הגירוש   .1942 בקיץ  היו  הגדולים  הגירושים 

הגדול מבנדין היה באוגוסט 1942 וכונה "הּפּוְנְקט 

הגדולים,  לברוח מהגירושים  ניסו  יהודים  הגדול". 

לאושוייץ  גורשו  שלא  הצעירים  נורו.  רבים  אך 

נשלחו למחנות עבודה. 

באזור זגלמביה הוקמו כ-40 מחנות לעבודת כפייה 

הם  מאוד.  קשים  בתנאים  יהודים  הועסקו  ובהם 

נבחרו בסלקציות שנערכו בגטו. תנאי העבודה היו 

קשים ביותר, 12-10 שעות עבודה ביום. עם זאת 

תקופה  למשך  מגירושים  הגנה  העבודה  תעודת 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A8_(%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%94_%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%A7%D7%94
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שהיו עם הרוסים החליטו לעזוב ולחזור למקומם 

והתיישב  ומשפחתו  אחי  גם  חזר  וכך  למערב. 

בָטאְרנֹוב... ואז שמענו שבראש השנה שנת תש”ג 

נהרג הוא ואשתו הרבנית בהריגה הגדולה שהיתה 

עבודה,  במחנה  נשארו  בניו  שני  בטארנוב...  אז 

בתעודות  מטארנוב  ברחו  הנעשה  את  וכשראו 

תש”ג  ובחורף  לדרוהוביץ...  ובאו  פולניים  נכריים 

נהרגו בדרוהוביץ, וכך נשמדה כל המשפחה. ארץ 

על תכסי דמם ויהא זכרם ברוך לעולם.

הרב יעקב אביגדור, שבכתב ושבעל פה, 

מקסיקו תשי”ז.

 הרב דוד אביגדור, רבה של אנדריחוב

למחשבה

הפרק מסתיים במשפט הבא:

הרוח  המשמר  על  עומדת  תמיד  מקום  "ובכל 

האדירה של עמנו. ... השומרת על עמנו ולא תיתן 

לו להיחרב!"

ביטוי  לידי  באה  רותקה  של  האדירה  הרוח   >>

ברבים מדפי היומן. בחר אירוע/סיפור/משפט אחד 

שמבטא בעיניכם את רוחה מעוררת ההשראה של 

רותקה. הסבר את בחירתך. 

"...אני אישית, אסע לארץ ישראל, כדי לבנות אותה 

ולהקים בנין המולדת העתידה. היא בוודאי תקום 

יהיה  ועצום  גדול  העולם,  מפת  על  ותופיע 

מקלט שקט אחרי  העם היהודי... והוא ימצא בה 

התלאות הגלותיות." 

<< אתם – הנוער הגדל במדינת ישראל של היום – 

מה הייתם עונים לה? האם חלומה התגשם? שימו 

לב לשלושת הפריטים המופיעים בציטוט.

מסתור,  מקומות  מועד  בעוד  הכינו  רבים  יהודים 

אנדריחוב  מיהודי  נתפסו.  המסתתרים  רוב  אך 

ניצלו עשרים וחמישה יהודים בלבד. קבוצה קטנה 

מבנדין ומסוסנוביץ, בעיקר מקרב תנועות הנוער, 

בעזרת  להונגריה  הגבול  את  להבריח  הצליחה 

דרכונים דרום אמריקניים שהוברחו בידי חבריהם 

מתנועת הנוער משוויץ.

העשרה

 הרב דוד אביגדור,
רבה של אנדריחוב

ביומנה את התכתבותה עם הרב  רותקה מזכירה 

רבה  הערכה  אנדריחוב.  של  רבה  אביגדור,  דוד 

מעירו  ניצולים אחרים  גם  הביעו  לאישיותו  מאוד 

ומרחבי פולין. 

הרב יעקב אביגדור, שהיה אחיו של הרב דוד, שרד, 

וכתב את הדברים הבאים על דמותו של הרב דוד 

אביגדור מאנדריחוב:

השגחתי  תחת  המדרש  בבית  בעצמו  למד  אחי 

המיוחדת. עבודתו הספרותית התחילה בהיותו כבן 

ארבע עשרה, הוא כתב באידיש בסגנון נפלא... בעת 

צחה  בלשון-קודש  לעצמו  רושם  גם  היה  הזאת 

קיצורי ספרות ]ימי[ הביניים, והיה לו כמעט חיבור 

כך...  ושיריו.  על ספריו  הלוי,  יהודה  רבי  על  שלם 

אז, בהיותו  ביחד...כבר  ישראל  וחכמת  למד תורה 

צעיר מאוד, הוא ראה שחלק גדול מישראל הולך 

וצועק בקול, שאין לו חלק ונחלה בתורת ישראל, 

שפה,  על  רק  מבוססת  להיות  צריכה  ושהיהדות 

לו למטרה ללחום בכל  ולאום... הוא העמיד  ארץ 

עוז נגד שיטה כזאת... כך נעשה למנהיג ולמדריך 

לתנועת תורה ועבודה...

בשנת תרצ”ט, לפני פרוץ המלחמה העולמית, נטל 

חלק בקונגרס הציוני העולמי בשוויצריא בתור ציר 

תנועת המזרחי ותנועת תורה ועבודה ]תנועות של 

הציבור הדתי-ציוני[. הוא חזר הביתה ימים אחדים 

לפני המלחמה. ביום ו’, ערב שבת קודש, התחילה 

הנאצים  היו  כבר  קודש  שבת  וביום  המלחמה, 

באנדריחוב... והוכרח לעזוב הוא וכל משפחתו וכל 

היהודים שבעיר את המקום, ונסעו למזרח פולניא. 

קרוב  ְדרֹוהֹוִביץ.  לעיר  אלי,  ביתו  בני  עם  בא  הוא 

לשתי שנים משלו הרוסים הסוביטים בדרוהוביץ 

גרמניה  בין  מולוטוב-ריבנטרופ  הסכם  ]במסגרת 

לברית המועצות, קבלו הרוסים את חלקה המזרחי 

מדיניות  ולכן  דרוהוביץ,  העיר  כולל  פולין,  של 

הגרמנים טרם פגעה בהם. אך עד מהרה גילו גם 

את פניו האכזריות של המשטר הסובייטי[, ובמשך 

ביתו...  בני  כל  עם  אצלי  הוא  ישב  ההיא  העת  כל 

כך ישבנו גם בכינו, בזכרנו את העבר שלנו, וצפינו 

על העתיד לבוא. בחודש יוני תש”א עזבו הרוסים 

ברברוסה[.  ]במבצע  הנאצים  ונכנסו  העיר  את 

אחרי האכזבה הנוראה מן הסובייטים ששררה אז 

בכל החוגים, כמעט כל אותם היהודים מן המערב 

 בנדין מראה כללי של רחוב בגטו | ארכיון יד ושם



פלה נולדה בשנת 1918 בפולין

נספתה מחולשה לאחר צעדת המוות במאי 1945, עם השחרור 

יומנה ראה אור בספר:

"בלב בערה השלהבת"
ירושלים תשס"ב

יומנה של 
פלה שפס

פרק 2

היינו  לא  שבעצמנו  אירועים  לתעד,...  שצריך  דברים  המון  שיש  סבורה  אחת  לתופעות שלא מן כל  ... לאט לאט מסתגלים  קיימים בעולם... אבל  ממה שמונח במעמקי הלב... את הכאב שאין להגדיר אותו.  העולם הזה, ואין מה לרשום ביומן ... ואף על פי כן, ... מתחשק ... לרשום מקצת מאמינות שהם 

 מיומנה של פלה
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קורותיה של פלה

ֶפָלה ֶׁשּפס נולדה בשנת 1918 בדֹוְמְּברֹוָבה שבחבל 

ביתם  היא  פלה  פולין.  מערב  בדרום  זגלמביה, 

לצד  ומשה.  שבע  לבת  ואחות  וחווה  אברהם  של 

הציונית  הנוער  בתנועת  חברה  הייתה  לימודיה 

התנועה  של  הסניף  בראש  ועמדה  גֹוְרדֹונָיה 

התנועה  של  להכשרה  יצאה  פלה  בדומברובה. 

בתקופה  ישראל.  לארץ  עלייתה  את  להכין  כדי 

שהמתינה פלה לעלייתה ארצה למדה פילוסופיה, 

באוניברסיטת  עתיקה  והיסטוריה  פסיכולוגיה 

ורשה. בפרוץ מלחמת העולם השנייה שבה פלה 

לבית הוריה. 

לרייך  זגלמביה  אזור  סופח  פולין  כיבוש  לאחר 

ולכן  שלו,  הטבע  באוצרות  נודע  האזור  הגרמני. 

נחשב לאזור חשוב בתעשיית המלחמה הגרמנית. 

הצבא  לטובת  כפייה  לעבודות  נלקחו  יהודים 

למלאכה(.  )סדנאות  “ׁשֹוּפים”  ברשת  הגרמני 

ב”שוּפ”   1940 בשנת  לעבוד  החלו  ואחותה  פלה 

בדומברובה, במפעל תפירה לצורכי הצבא הגרמני. 

המלחמה.  התקדמות  עם  הואץ  העבודה  קצב 

המשלוחים  יצאו   1940 אוקטובר  במחצית 

הראשונים שמנו כ-2800 צעירים למחנות עבודה. 

ומה אופיים  נסעו  ידע מהו היעד שאליו  איש לא 

של אותם מחנות. אט אט נודע כי האנשים נשלחו 

מנשוא.  קשים  העבודה  תנאי  שבהם  למחנות 

התייצבו  ולא  התחמקו  למחנות  ביציאה  החייבים 

במקומות הגירוש. 

 פלה שפס בהכשרה

הגירוש לְגִריְנֶּברג

לאחר מספר חודשים פורסם צו המורה ליהודים 

וגל  היודנראט  במשרדי  לרישום  להתייצב 

איימו  הגרמנים  התחדש.  למחנות  השילוחים 

והרכוש של משפחה  להחרים את כרטיסי המזון 

בתיהם  את  לאטום  לרישום,  יתייצבו  לא  שבניה 

ולהצר את צעדיהם, ובמקביל הבטיחו למתייצבים 

מרצון שלא יגורשו.

הן  אם  ייפגעו  שהוריהם  חששו  ואחותה  פלה 

שאישורי  הגרמנים  בהבטחת  ובטחו  יתייצבו,  לא 

העבודה שברשותן יעמדו להן והן לא תגורשנה. הן 

מיהרו לצאת אל משרדי היודנראט, מלוות באביהן. 

כמותן התייצבו כ-200 נערות מדומברובה. בסיום 

על  אותן  והעלו  הגרמנים  אותם  הקיפו  הרישום 

לעיר  הנערות  הוסעו   1942 במרץ  משאיות.  

המחוז סוסנוביץ שם שוכנו במחנה מעבר במשך 

מקהילות  נערות  הצטרפו  אליהן  וחצי.  כשבוע 

יהודיות בסביבה. 

האם, מודאגת מגורל בנותיה פלה וֶׁשַבע )בת ֶׁשַבע(, 

עשתה מאמץ נואש, וביום האחרון לשהותן במחנה 

את  ששיחדה  ולאחר  לסוסנוביץ,  הגיעה  המעבר 

כמה  לבנותיה  להעביר  הצליחה  השומרים  אחד 

חפצים אישיים. מפגש הפרידה עם הֵאם השאיר 

הדהדה  האם  וזעקת  יימחה,  בל  רושם  פלה  על 

בראשה בכל עת. 

הבנות הועברו לגרמניה, למחנה העבודה גרינברג, 

גרינברג  לעיר  סמוך   1942 בפברואר  שהוקם 

מצפון מערב לְּבֶרְסָלאּו. הן שוכנו באולם גדול של 

בית חרושת נטוש ודרגשי העץ שימשו להן לשינה. 

הן צעדו מדי יום כחצי שעה אל מפעל הטקסטיל 

בו ייצרו מדים לצבא הגרמני. זה היה מפעל מודרני 

שהיו בו מחלקות שונות: טוויה, אריגה, צביעה וכו’. 

 14-13 של  משמרות  בשתי  התנהלה  העבודה 

גרמנים  פועלים  עבדו  הנערות  של  לצידן  שעות. 

אימת  וסגנו,  המפעל  מנהל  צרפתים.  ושבויים 

תוך  דרקונית,  בענישה  משמעת  אכפו  המחנה, 

שימוש בשוט קטן. 

גורשו  פלה,  של  הוריה  שפס,  וחווה  אברהם 

לאושוויץ,  חודשים  מספר  כעבור  מדומברובה 

כיתר בני הקהילה. הם זומנו להתייצב בלי מזוודות 

ונדרשו להביא עימם חפצי ערך. הוריה של פלה 

וישוכנו  במזרח  לעבודה  שיובלו  הבטחה  קיבלו 

נשלחו  הם  אך  סובייטים,  תושבים  של  בבתיהם 

הבן-האח,  נשלח  בעקבותיהם  מותם.  אל  היישר 

משה, למחנה כפייה.

ילדי משפחת שפס: פלה, שבע ומשה
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הפעילות  את  פלה  ריכזה  גרינברג  במחנה 

שנגעה  פעילות  המחנה,  יושבי  של  התרבותית 

מצד  חנפנות  על  דיונים  כגון  במחנה,  לחיים 

היהודים הנדכאים לדמויות הרודות בהם במחנה 

וכן  יהודים,  מנהיגים  של  ודמותם  פועלם  ועל 

פעולות לקראת חגים, כתיבת סאטירות על מצבם 

של היהודים במחנות ועוד.

צעדות המוות

ב-29 בינואר 1945, לאחר שלוש שנות סבל, ועם 

התקדמות הצבא הרוסי לעבר גרמניה, החל הפינוי 

בצעדת  נשלחו  האסירות  גרינברג.  מחנה  של 

מוות לעבר גרמניה, הצעדה הרגלית נמשכה יותר 

מרחק  לצעוד  נאלצו  ומשתתפיה  ימים,  מחודש 

של 480 ק”מ, 50-30 ק”מ ביום, בדרכים מושלגות. 

כמה מן הצועדות עטפו את רגליהן בסמרטוטים, 

והשלג.  הקור  בתנאי  מתאימות  נעליים  בהעדר 

המחנות  שומרי  ירו  המתיש  המסע  במהלך 

באסירים כושלים כדי למנוע מאסירים אלה ליפול 

לידי כוחות האויב. נשים שכשלו או שניסו לברוח 

נורו במקום. בהגיען למחנה בצ’כיה אושפזה פלה 

בחדר החולים במחנה.

יצאו הנערות שוב לצעדה,  לאחר מספר שבועות 

בלי מזון ומים. חומה של פלה עלה, והיא הפצירה 

אך  חייה,  את  ולהציל  להימלט  הצעירה  באחותה 

שבע גררה את פלה בשלג הכבד וחיממה בלילות 

שאם  ידעה  היא  התשושה.  אחותה  זרועות  את 

בה  יירו  פלה  של  והקשה  הירוד  מצבה  יתגלה 

השומרים המלווים בלא היסוס. 

בלילה של 2 במאי 1945 נטשו השומרים הגרמנים 

ניצלו  והן  118 נשים,  נותרו  את השיירה. בשיירה 

את ההזדמנות ונסו על נפשם. הנשים נותרו ביער 

בקרבת וֹוָלאִרי שבצ’כיה. כעבור מספר ימים מצאה 

אותן יחידה של חיילים אמריקנים. הנערות שמצבן 

מאולתר  חולים  לבית  הובאו  קשה  היה  הרפואי 

החמורים  המקרים  עם  נמנתה  פלה  בוולארי. 

שייצור  האמין  שלא  ציין  הצבאי  הרופא  ביותר. 

אנושי כה מורעב וכחוש יכול להמשיך לחיות. 

הצעירה עזת הנפש זכתה לחיות את רגע השחרור 

שכמהה לו כל כך, אך לא הגיעה לארץ המובטחת 

כניעת  לאחר  יום   ,1945 במאי  ב-9  ונפטרה 

על  שוכבת  האחרון,  תצלומה  הנאצית.  גרמניה 

מ-30  פחות  ומשקלה  מאולתרת  קרשים  מיטת 

הדיוויזיה  מפקדת  שהוציאה  בעלון  פורסם  ק”ג, 

האמריקאית ששחררה את האזור.

אחרי  ונפגשו  שרדו  משה  ואחיה  שבע  אחותה 

אותם  עצרו  ישראל  לארץ  בדרכם  המלחמה. 

הבריטים וכלאו אותם בקפריסין. הם הגיעו ארצה 

בתום מלחמת השחרור. 

סיפורו של היומן

פלה  החלה   ,24 בת  בהיותה  גרינברג,  במחנה 

יומנה. היא תיארה את מבנה המחנה,  לכתוב את 

את סדר יומם של האסירים, את הקשיים שליוו את 

עובדי הכפייה, ובעיקר כתבה על הגעגועים לבית, 

על לבטי הנפש ועל הייסורים והתקווה ששימשו 

בליבה בערבוביה. 

 1942 היומן המצוי ברשותנו מתחיל בחודש מרץ 

לפני  כחודשיים  וחצי,  כשנתיים  כעבור  ומסתיים 

לפני  שנה  וכחצי  המוות,  לצעדת  יצאה  שפלה 

לצעדת  יומנה  את  עמה  לקחה  פלה  השחרור. 

המוות הנוראה, ויחד עם אחותה שבע ארזה אותו 

בתקווה שיישמר לדורות הבאים.

שבע ואחיה שמרו אותו לאחר פטירתה של פלה, 

וכעבור שנים מסרו את היומן ואת צרור המכתבים 

יומנה  בירושלים.  ושם  יד  לארכיון  פלה  שקיבלה 

של פלה תורגם מפולנית לעברית. 

מיומנה של פלה

5 באפריל 1942 

היום חל חג הפסח שלנו, החג שאני אוהבת כל כך... לא היה קץ לדמעות, ולא רק בגלל מצבנו, 

אלא בגלל ההורים שליבותיהם שותתים דם, שאת ילדיהם קרעו מהם בכוח הזרוע... כמה אני 

מתגעגעת אליהם! אל הבית הזה שפעמים רבות כל כך הייתי מלאת טענות כלפיו... 

היום נותנים לך דואר, מחר לא. השבוע מותר לך לכתוב מכתב, בשבוע אחר אסור, מנתקים 

שלמה  באמונה  מאמינה  שאני  הזכרתי...  הביתה  במכתבי  יקירנו...  עם  היחיד  הקשר  את 

שבקרוב נתראה... אנחנו חייבות להתקיים על אשליות. 

אני מרגישה הכי טוב במיטה, כשאני עוצמת עיניים ומפליגה לעולם שלי... אין עוד מלחמה, 

אין מחנה כפייה... השנה אני כבר בארץ ישראל ... אבל רעש ההשכמה בארבע בבוקר מחזיר 

אותי מהר מאד אל המציאות. ואולם כשאני מתייצבת ליד המכונה שוב אני מפליגה לעולם 

אם  כן”...  כן,  “כן,  בדפיקותיה,  לכול  מסכימה  המכונה  לעתיד.  תוכניות  ורוקמת  דמיוני... 

לעומת זאת, אני נתקפת בספקות ומחשבות קודרות עטות עלי, ואני חושבת שהשמש לעולם 

לא תזרח עלי עוד, המכונה מסכימה גם לכך: “כן, כן, כן”. אני מזדרזת להחליף את מסלול 

המחשבות... 

23 באוגוסט 1942

ראש השנה, יום כיפור, עולים אצלי חיים בזיכרון, הבכיות, האיחולים, ערבי השבת... ליד 

המכונה... עולה באפי ריחה של עוגת דבש שנאפתה זה עתה. אימא מתייצבת לפני, הלומת 

חום מן התנור, כבר היא מוציאה את תבנית העוגה ואוסרת עלינו לגשת אליה עד שתתקרר. 

הם  חד  בברזל  זיכרונות...  לפניו...  והספר  שבת  בגלימת  השולחן  ליד  יושב  שאבא  או   ...
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חותכים בבשר החי של הלב וגורמים כזה כאב נורא... שמחה, האם אי פעם תשחרי לפתחנו?... 

איני מסוגלת להאמין שהעולם נאלם דום מול סבלם של אלפים רבים כל כך של אנשים.

דצמבר 1942 – חנוכה

על  תחזור  ההיסטוריה  האם   ... הללו”  “הנרות   ... חרישית  נשמעות  התפילה  מילות  היום... 

עצמה עוד פעם אחת? האם יחזרו מעשי... גיבורים הנכונים להקרבה?... המכבים... לוחמים 

שהפכו לשותפים נלהבים לרעיון השחרור מיד הנוגש... הזיק הזעיר הצית אש אדירה... מול 

אלפים ורבבות של לוחמים חמושים מתייצבים קומץ בני יהודה בידיים ריקות, ... שמונה ימים 

בוערות מנורות השמן בבית המקדש בירושלים ... האם לא יצטרפו חוליות חדשות לשרשרת 

האדירה מן העבר?... אלא שָללּוש )הממונה הגרמני במפעל( מחזיר אותי באכזריות אל קרקע 

המציאות... 

מקדש של הרהורים וחלומות יש לי, והוא הדרגש. אני ואחותי שוכבות עליו, ... מבטינו נעוצים 

בחופה שמעלינו העשויה 17 קרשים. אנחנו מקפידות לספור אותם מדי פעם... בלי מילים אני 

שואלת אותה: התזכרי אחותי, את ערבי החורף שישבנו שקועות בהרהורים מול האח והתבוננו 

בגחלים הלוחשות... ובא היום שהקן שלנו נהרס... התנערתי במהירות, הלומת שינה ועייפות 

ממשמרת לילה בשֹוּפ והלכתי ... רק להירשם בקהילה... היו לנו )לפלה ולאחותה שבע( הרי 

תעודות של עובדות בשופ. אימא התחננה לפנינו שלא נלך... אמרנו שאנחנו הולכות לברר 

מה עושות האחרות. עזבנו ארוחת בוקר שלא נגענו בה... בלי ברכת פרידה... אבא ליווה 

כל האחרים. מאז...  לבסוף פתחנו בשעטה... עם  בינינו.  והתייעצנו  רב עמדנו  זמן  אותנו. 

הפכנו לסחורה, בהמות עבודה. ... בין שריקות, צליפות שוט, בכי... ראינו את אמנו בפעם 

האחרונה... כאילו רצתה לתלוש אותנו משם... ומתוך קריאות של רבים שמעתי את מילותיה 

האחרונות, “ילדות, זכרו, זכרו”... המילים שלך, אימא, שרצית לברך אותנו בעזרתן, הפכו 

לקללה בשבילנו. אנחנו זוכרות הכול, הכול, והזיכרון קורע נתחים חיים מנשמתי. מדוע, אמי, 

מילות הפרידה שלך לא היו: שכחו! שכחו הכול... היו יצורים חסרי כל מחשבה. 

7 במרס 1943 

כמו  מדומברובה...  האחרון  הדואר  אולי  שזה  כותב  הוא  מאחינו.  מכתב  עוד  קיבלנו  היום 

אלפים אחרים, כבר רתמו אותו תחת עולו של משטר נוראי... ביציאתו מדומברובה פורק 

החלק הקטן האחרון שנשאר מביתנו.... מתחיל עידן חדש... הקשר שלנו עם העולם החיצוני 

מתנתק... אני כבר חסרת רגש כלפי הכול, אפילו דמעה קטנה אחת לא הזלתי על האסון 

שפקד את אחי היקר...

23-22 במרס 1943 

פורים. היה היה פעם מלך, ולו יועץ רע ואכזר... גורל נורא פקד את היהודים... והנה עלו 

את  אחור  הסיגו  והם  חכם...  יהודי  ואיש  היהודי  העם  נאמנה של  בת  ההיסטוריה  על במת 

דף ההיסטוריה שכבר נחתם... זה אלפי שנים היהודים חוגגים ושמחים ביום הזה... בכל דור 

ניטש מאבק על השליטה בעולם, וגם היום ניטשת מלחמה אכזרית. מי ינצח הפעם?... בשנה 

לא  כדי  חגיגות  שום  לארגן  רצינו  לא  אחד...  פורים  עוד  פה  שנעבור  האמנו  לא  שעברה 

לעורר זיכרונות עגומים, וחוץ מזה לא היה מצב רוח. לפני שבועיים... הגיעה משפחה שלמה 

שהצטרפה לִבתה במחנה, הורים בני חמישים ושני בנים... עפנו מן המיטות והקפנו אותם. היה 

צריך לשמוע את הבכי ואת האנחות שלנו. למה לנו לא ניתן לקבל פה את ההורים שלנו?... 

איזו בת מאושרת... יש לה אל מי לחזור מן העבודה, יש לה למי לומר “אימא, אבא”... הכאב 

המחודש נסגר כמו טבעת ברזל סביב הלבבות. 

19 באפריל 1943 )י”ד בניסן תש”ג(

אני רואה אותך אימא, ואותך אבא... באותם ימים מאושרים של ערב פסח... הכל מבהיק 

בניקיונו... מדיף ריח של טריות... אתה אבא, מתבונן בדירה מסביב בהנאה, פה ושם מתקין 

ומתקן משהו... בודק על פני אימא אם גם היא מרוצה... עוזר לי ולשבע להשתלט על האח 

השובב שלנו... איפה אתם? ... אני יודעת מֹוִשיק שבליל הסדר תקיף אותך תמונת המשפחה 

החיה שלנו... כמונו, תיזכר בסיפור של פסח... של שחרור משעבוד שהוא מסמל... ודאי תעלה 

בדעתך עד כמה העולם זקוק למנהיגים כאלה כמו משה... להעיר בו את מחשכי האנושות... 

אשר יישאו את נס השחרור. הייתי רוצה לחיות בין אלה המולידים את העולם החדש... לצעוד 

שכם אל שכם עם אנשים בני זמננו שהם כמשה רבנו...
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מאי 1943 

אחת הנערות ברחה... כל 500 הבנות התיישבו על המיטות בעיניים שואלות, קרועות מפחד. 

ברחה? מתי? איך? מי?... בלהקת האווזות נמצאה אחת שהיא נשר... ומה יקרה לנו, איזה 

עונש מחכה לנו בעד החירות של אחת מאתנו? הלב הולם בקצב פרוע... אך מיד תפסו אותה 

בתחנת הרכבת. כבר מובילים אותה, שערה סתור... כלאו אותה בצינוק... נשמעות שריקות 

שוט... היום לא מעריכים מעשי גבורה... המגף הכבד של העריצות מדכא ורומס... את הזיק 

שעלול להתפשט באירופה כולה. 

16 בדצמבר 1943  

התחילו להתכונן ליציאה. לאן? אולי יהיה אפשר לברוח?... נתפרו תרמילים, תיקים, שקים; ... 

בשני הלילות האחרונים לא יכולנו לישון... רוב הדיבורים היו בדיחות על ארובות ועל חיסול 

תפרנו  שלנו.  הכתובים  לדפים  ובראשונה  בראש  דאגנו  ואחותי  אני  שלנו...  ההרסני  הגזע 

אותם לתוך חגורות הגרביים. אנחנו רוצות שהקשקושים שלנו, למרות עליבותם וחוסר הדיוק 

שבהם, יהיו מסמך לתיעוד קורותינו.... באותן שעות אחרונות חגו מחשבותינו הרחק, אולי 

נגיע לאותו מקום שהלכו אליו הורינו. אך לאן הובילו אותם? אולי ימיתו אותנו בגז?... היה 

לי רק רצון לא להישבר עד הרגע האחרון, להיות דוגמה לאחרים, לתמוך בחלשים, ברוח זאת 

גם דיברתי עם הבנות: רק לא להראות דמעות לאויב...  

בתוך מהומת האריזה, סימון הצרורות והעברתם, נשמעה עוד שריקת משרוקית. למה שוב 

אותנו  להעביר  שהפקודה  לנו  מודיע  ְגֶרץ  משמחה,  קופצות  האסירות  אותנו?...  מכנסים 

במקומנו...  הלכו  אחרים  חדשה, שבמחנות  ידיעה  ובפיו  בא  מישהו  נס!  קרה  נס,  בוטלה... 

מלאך המוות חייב לקבל את קורבנותיו. הללויה, קרה נס! ... לבי קפא, ברכי פקו. רק עכשיו 

הרגשתי את הזוועה שבמצבנו.

22 באוגוסט 1944  

בשום מחנה לא הרעיבו כך, לא ניצלו כך את כוח עבודתנו 13-12 שעות ביממה ולפעמים 16 

שעות... מתברר ששמעו של מחנה גרינברג יצא גם למחנות אחרים, ... לכן נוצרה הבדיחה 

שבאושוויץ מאיימים על מי שאיננו ממושמע שישלחו אותו לגרינברג... 

הגיע איש ס.ס. זקן ובאו משגיחות... במהירות הבזק עברה השמועה – עכשיו מיון, החלשות 

ניגשנו  חווה,  בלבוש  אנחנו,  האולם,  באמצע  ישב  צבאי  רופא  לגירוש...  יישלחו  והחולות 

והסתובבנו במקום לפניו. הוא רשם סימן כלשהו ליד כל שם, ושוב הועלו כל מיני השערות 

ביחס לפירוש הסימנים האלה. מן הרופא ניגשנו אל שולחן אנשי ס.ס. ושם הם תלו לנו מספר 

על הצוואר... צעדנו מאולם לאולם לפני איזה חיל עלוב... אפשר לחשוב שאבדה לנו הבושה? 

לא! הרגשות בתוכנו רק כהו...

יום אחד התנערו כ-15 בנות מן האפתיה ונכנסו אל המפקד להביא לידיעתו את התנאים 

קיבלו  אוכל  של  כמות  איזו  לו  סיפרו  הן  חשמלי...  זרם  כמו  עבר  המעשה  פה.  השוררים 

במחנות אחרים וכמה קיבלו כאן... על השוחד, הזהב, בגדי הצמר, השעונים... המפקד האמין 

והבטיח לתקן את המצב... באותו יום ראשון חולקה שארית המזון השווה בין כולן... נראה היה 

שהסולידריות חוגגת... מרד גלוי! ... אבל הלהבה דעכה בהדרגה. הבנות חזרו לטאטא, לנגב, 

לעזור... תמורת תוספת מזון. מאז ומעולם ניטשה המלחמה על חלוקה שווה של כיכר לחם, 

אבל בשום מקום לא הצטיינה המלחמה במצב טרגי כמו במלחמה זו.

30 בנובמבר 1944 )היום האחרון שפלה כתבה ביומן, כחצי שנה לפני השחרור(

אני שוכבת בחדר החולים. אין תרופות... וקרסו נפלו אלונים חסונים וכוחות הנפש התמוטטו, 

... תנו לנו את הכוח להראות להם וללמד את הדורות הבאים שהפשע אינו חומק מעונש! ... 

מתחת לשמיכות פנים חיוורות ועיניים בורקות מחום... שטן השחפת בולע מדי פעם קורבנות 

לראשינו  מעל  התלויה  ֶדמֹוְקֶלס  חרב  זוהי  אחרים.  עשרות  על  חותמו  את  ומטביע  חדשים 

במחנה... אבל עדיין נשארו לנו שאיפות תמוהות. שלהבת החיים החלשה בוערת בעקשנות... 

ודרדרים, דרך האינקיוויזיציה, מסעי הצלב  כבר אלף שנה מבקיעים להם דרך בין קוצים 

והפוגרומים. כל הזמן נשארים שרידים יהודיים כדי לטוות את חוט החיים... האם נחזיק מעמד 

כדי לטוות הלאה את החוט הזה?... מתי סוף סוף תבוא תשובה?
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 יהודים בעבודות כפייה בדומברובה | ארכיון יד ושם, 

רקע היסטורי

היסטורי  רקע  ראו  זגלמביה  יהודי  קורות  על 

ביומנה של רותקה, פרק 1, עמ' 15-16 

העשרה

זגלמביה,  בקהילות  החשובה  בנדין,  בקהילת 

נכתב יומנה של נערה נוספת בשם רות ָלְסֶקר. 

בעוד שאת יומנה של פלה שמרה אחותה, יומנה 

של רות )אף היא כונתה רותקה(, חושף ידידות 

לשמירתו.  שהביאה  ידידות  במינה,  מיוחדת 

ובסופו, גם סיפורה של אחותה.

בגטו,  בהיותה  יומנה  את  כתבה  ה-14  בת  רות 

הקשה  בתקופה  ַהְניּוש,  ואחיה  הוריה  עם  יחד 

המוות.  ולמחנות  העבודה  למחנות  הגירושים   של 

לגטו,  הגירושים  עד  למלחמה,  הראשונות  בשנים 

למרות  יחסית  נורמליים  חיים  המשפחה  בני  חיו 

יהודי  על  שניחתו  והצווים  הקשות  הגזרות 

נורמליים  חיים  לחיות  זו  מיכולת  מעט  לא  בנדין. 

המבוסס.  הכלכלי  מצבם  בזכות  התאפשר 

באפריל 1943 גורשו בני המשפחה לגטו שהוקם 

 1943 באוגוסט  ֶקמיֹוְנָקה.  העני  באזור  בבנדין, 

גורשו לאושוויץ עם רוב יהודי בנדין. רות נפטרה 

באושוויץ בדצמבר 1943 לאחר שנדבקה במגפת 

חולירע שפשטה שם.  

ירוקה,  לימודים  במחברת  היומן  את  כתבה  רות 

במשך שלושה חודשים; מינואר 1943 ועד אפריל 

באותה שנה. היא תיארה ביומן את המעבר לגטו 

ואת חיי היום יום בגטו בתקופה הקשה ביותר שלו 

תיארה  היא  המוות.  למחנות  הגירושים  תקופת   –

בתקופת  ששררה  האימה  ואת  האכזבות  את 

הכיבוש הנאצי, את הצלחתה להימלט עם חברתה 

מאחת האקציות, ואת הרהוריה על חופש ואהבה. 

עולם של נעורים בגטו.  

קשרי  רותקה  קשרה  בגטו  היומן?  נשמר  כיצד 

ְסָטִניְסָלָבה  בשם  פולניה  נערה  עם  ידידות 

כאשר  החלה  ביניהם  ההכרות  ָסִּפיְנְסָקה. 

לראות  כדי  פעם  מידי  בגטו  ביקרה  סטניסלבה 

אותו  לפנות  שנאלצו  לפני  דרו  שבו  הבית  את 

עבור היהודים. בבית זה שוכנו בני משפחת לסקר, 

היכרות  הבנות  בין  נוצרה  וכך  לגטו,  שגורשו 

על  לסטניסלבה  סיפרה  רות  והעמיקה.  שהלכה 

גירוש  מפני  חששותיה  את  בפניה  והביעה  היומן 

ומבואותיו  פינותיו  את  הכירה  סטניסלבה  מהגטו. 

של הבית, והציעה לרות לקבוע מקום מסתור בין 

קומת המרתף לקומת הקרקע, ובו תטמין רות את 

היומן אם תחוש סכנה לחייה. ואכן, בטרם נשלחו 

לאושוויץ, הטמינה רות את היומן במקום המסתור.

וגילתה  לאחר המלחמה  לביתה  סטניסלבה שבה 

את היומן. הוא נשמר אצלה למזכרת לידידותה עם 

שישים  במשך  יקר.  פרטי  חפץ  עבורה  והיה  רות, 

 2005 בשנת  סטניסלבה.  אותו  חשפה  לא  שנה 

יקר  היומן  את  למסור  אותה  לשכנע  בנה  הצליח 

שפעל  פולני  ִׁשיְלדֹוְבְסִקי,  ָאָדם  לפרסום.  הערך 

לפרסומו,  דאג  בנדין,  יהודי  קורות  לשימור  רבות 

והיומן זכה בפולין לכינוי “אנה פרנק הפולנית”.

ישראל.  בארץ  התרחש  היומן  סיפור  של  המשכו 

החוקר הפולני שידלובסקי גילה שאביה של רות 

יש  לרות  וכי  בשנית,  ונישא  לישראל  עלה  שרד, 

זהבה  על עקבותיה של  עלה  הוא  אחות למחצה. 

לסקר-ֶׁשְרץ, מדענית במכון וייצמן, בת לאביה של 

ידעה  ולא  רות  אחרי  שנה  עשרים  שנולדה  רות 

דבר על אחותה פרט לשמה. 

לא  תמונה  בבית  גיליתי   14 “בגיל  זהבה:  סיפרה 

מוכרת של נערה וילד. כששאלתי את אבי מי הם, 

הוא אמר שאלה ילדיו, רות-רותקה והניוש, שנספו 

בשואה. עבורי זה היה הלם, אבל לא המשכנו לדבר 

על זה”. זהבה לא ידעה כי אחותה הותירה יומן.

בשיחתו הטלפונית הראשונה של שילדובסקי עם 

זהבה, לאחר שאיתר אותה, שאל אותה אם הייתה 

שהתרחש  האירוע  בזכות  רות.  בשם  אחות  לה 

בהיותה בת 14, השיבה זהבה בחיוב. 

תחושתה  היומן.  על  שמעה  כאשר  נדהמה  זהבה 

חשבתי  האמנתי.  “לא  אחות:  קיבלה  כאילו  הייתה 

שאני נופלת, לא יכולתי לעמוד על רגליי, זה היה כל 

כך מרגש. הרגשתי שנולדה לי אחות, תמיד הייתי 

רות.  של  אחות  של,  אחות  אני  ופתאום  יחידה  בת 

רות פתאום קורמת עור וגידים. זה דבר מדהים. אני 

מרגישה שעכשיו היא חוזרת אליי מהעבר הרחוק, 

אחרי 62 שנים. זה מאוד מרגש ומבלבל”.  

יחד עם היומן הגיעה לידיה של זהבה גם תמונתה 

של רות: “כשקיבלתי לידי תמונה שלה, ראיתי את 

הדמיון ביני ובינה. אני מרגישה שיש לי קשר בלתי 

מובן, מאוד עמוק, עם רות. גם בגלל שהיא דומה 

לי וגם בגלל שכשנולדה בתי קראתי לה על שמה”.

ליד  זהבה  העבירה  לידיה  שנמסר  היומן  את 

רב  זמן  מקדישה  היא  אליו  שנחשפה  ומאז  ושם, 

יזכרו,  שלה  שהדברים  רצתה  “היא  לפרסומו: 

ואני מקיימת את צוואתה.  וישמשו הלאה,  יתועדו 

קבלת היומן זו סגירת מעגל”.

זהבה, אחותה של רות, ובידה יומנה של אחותה רות.

אלבומי התמונות מבנדין 
שנחשפו באושוויץ

בראשית שנות התשעים נתגלה באחד המחסנים 

ב”ָסאּוָנה” באושוויץ )מקום שנתבקשו כל האסירים 

כניסתם למחנה( אלבום  להניח את חפציהם עם 

תמונות  המציגות  יהודיות  משפחות  של  תמונות 

מחיי היום יום לפני השואה. מתוכם עולים פניהם 

ספר,  בית  כיתות  משפחות,  ילדים,  תינוקות,  של 

התמונות  ובהרים.  בנהרות  וחופשות  מסחר  חיי 

חושפות יהודים שחיו חיים נורמליים בפולין מבלי 

שאיש מהם ידע מהו העתיד הצפוי להם בארץ זו, 

ומבלי שהכירו כי שכניהם עתידים להיות אויביהם.

מי  גדולה:  הייתה  האלבום  סביב  התעלומה 

השאיר את האלבום וכיצד שרד? רק בשנת 1997 

פוענחה התעלומה.
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לאחר תחקיר של מומחים לצילום, זוהו התמונות 

ניצולים  ובעזרת  מבנדין,  תמונות  שהן  ונקבע 

ורוב  המשפחות  של  שמותיהן  רוב  זוהו  מבנדין 

הדמויות שבצילומים. 

יהודים  אומנם  לאושוויץ?  התמונות  הגיעו  כיצד 

רבים לקחו עימם לדרכם הבלתי נודעת את תמונות 

יחד,  הטובות  ובשנים  בהם  להיזכר  כדי  יקיריהם 

נדירה.  היא  שלמים  אלבומים  של  מציאתם  אולם 

לפי השערה אחת, ייתכן שמדובר בקבוצה של חברי 

תנועת השומר הדתי שהיה לה סיכוי לצאת לארץ 

אלבומים  עימה  לקחה  ולכן   ,1943 במרץ  ישראל 

שלמים, אך נתפשה ונשלחה לאושוויץ. 

על  שמר  מי  השאלה  בפני  אנו  עומדים  עדיין 

האלבומים באושוויץ ודאג לאכסנם במחסן סתרים? 

לפי סברה אחת, אחד מממייני החפצים באושוויץ, 

אנשים שכונו “זֹוְנֶדְרקֹוָמְנדֹו” או “קֹוָמְנדֹו ַקָנָדה”, 

היה ַׁשְעָיה ֶאְרִליך, ראש סניף השומר הדתי בבנדין. 

ייתכן שהוא זיהה את האלבומים של חבריו מהגטו, 

והחליט לשמור אותם למרות הסיכון שהיה כרוך 

בשמירתם בסתר. הוא הצליח בכך, שרד, ועם קום 

שנים  שלוש  תש”ח,  בשנת  לארץ.  עלה  המדינה 

אחרת  סברה  עציון.  בגוש  בקרב  נפל  מכן,  לאחד 

אומרת כי נערות מבנדין שעבדו בזונדרקומנדו הן 

שזיהו את התמונות ושמרו אותן במחסן. 

נדע את התשובה המלאה מי  נראה שלעולם לא 

הוא זה ששמר על האלבום והטמין אותו באושוויץ. 

יקיריהם  את  זיהו  אחדות  משפחות  כי  לנו  ידוע 

בתמונות ונתנו להם שם עולם.

בני נוער רבים מצולמים באלבומים – הם מופיעים 

בתמונות משפחה, בתמונות בית ספר ובטיולים. 

 יהודי צ'נסטוחובה בגטו

למחשבה

כך כותבת פלה:

היום... מילות התפילה נשמעות חרישית ... "הנרות 

עוד  עצמה  על  תחזור  ההיסטוריה  האם   ... הללו" 

הנכונים  גיבורים  מעשי...  יחזרו  האם  אחת?  פעם 

לשותפים  שהפכו  לוחמים  המכבים...  להקרבה?... 

נלהבים לרעיון השחרור מיד הנוגש... הזיק הזעיר 

הצית אש אדירה... מול אלפים ורבבות של לוחמים 

חמושים מתייצבים קומץ בני יהודה בידיים ריקות, 

בבית  השמן  מנורות  בוערות  ימים  שמונה   ...

חוליות  יצטרפו  לא  האם   ... בירושלים  המקדש 

חדשות לשרשרת האדירה מן העבר?...

<< חשבו –מה זה אומר להיות "גיבור" כאסיר במחנה? 

<< מה מבטא בעיניכם גבורה ביומנה של פלה?

מחשכת הגלות מתארת פלה את מצב היהודים כך: 

כל הזמן נשארים שרידים יהודיים כדי לטוות את 

חוט החיים... האם נחזיק מעמד כדי לטוות הלאה 

את החוט הזה?... מתי סוף סוף תבוא תשובה?

בימינו.  ישראל  עם  גאולת  את  לראות  אנו  זכינו 

כיצד הייתם מתארים לפלה את אותו "חוט חיים" 

של גאולה בימינו?



יומנה של 
מרי ברג

פרק 3

מרי נולדה בשנת 1924 בלודז’ שבפולין 

ניצלה וחיה בארצות הברית 

יומנה ראה אור בספר:

 “יומנה של מרי ברג”
תל אביב תש”ו

הנאצים, חיים ומצפים ליום בו ימוגר שלטון השעבוד".  "בקיצור, אסור לנו לחיות! ואף על פי כן הן חיים אנו, חיים על אפם ועל חמתם של 

 מיומנה של מרי
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יהודי  עיתונאי  ׁשָנְייֶדְרָמן,  לייב  שמואל  יומנה  את 

 ,1944 שנת  ובסוף  מהיומן  התרשם  פולין,  יליד 

ממנו  קטעים  פרסם  נמשכת,  המלחמה  בעוד 

פורסמו  הקטעים  בארה”ב.  יהודיים  בעיתונים 

בשם העט מרי ברג כדי להגן על קרוביה שנותרו 

באירופה.  

יצא לאור בתרגום לאנגלית חודשיים לפני  היומן 

לאור  יצאה  העברית  מהדורתו  המלחמה.  תום 

תורגם  והוא  תש”ו,  שנת  ראשית   ,1945 בשנת 

הראשון  זה  שהיה  ייתכן  רבות.  נוספות  לשפות 

מיומני השואה שפורסם לפני תום המלחמה.

מיומנה של מרי

10 באוקטובר 1939 

היום מלאו לי חמש עשרה שנה. אני חשה עצמי זקנה מאוד וגלמודה מאוד, אף שבני משפחתי 

השתדלו בכל יכולתם לשוות ליום זה אווירת חג הולדת אמיתי. הם אפילו אפו לכבודי עוגת 

אטריות שהיא עתה בגדר מותרות נדירים. אבי העז ויצא אל הרחוב וחזר ובידו זר סיגליות, 

ומשראיתיו בבואו לא יכולתי להתאפק מבכי. זה זמן רב שלא כתבתי ביומני, ואני תמהה, כיצד 

אוכל לתאר כיאות את כל שהתרחש. אולם עתה היא השעה לשוב ולחדשו. בין כה וכה מבלה 

אני את עיקר ימי בבית, מיראה לצאת אל הרחוב: הגרמנים שליטים בעיר. קשה לי להאמין 

כי לפני שישה שבועות בלבד עוד היינו, משפחתי ואני, במקום המרפא ִצ’יכֹוִציִניק וכולנו, 

אני וכל שאר אלפי המבקרים, נהנינו מנופש חסר דאגה. ואך בליל 29 באוגוסט, משְנָאקה 

לשמען,  בחרדה  הצטופף  טיילים  וקהל  האחרונות  החדשות  את  הצריחה  רמקול  צרודה של 

הבנתי לראשונה, במידת מה, מהו הגורל המיועד לנו. המלה “מלחמה” חזרה ונשנתה בכל 

משפט בחדשות; אולם רוב האנשים עדיין סרבו להאמין בממשותה של הסכנה הקרבה, ומבע 

הְבעתה נגוז מפניהם מיד לאחר שנאקותיו של הרמקול התרחקו ונאלמו...  לעולם לא אשכח 

את ה-23 לספטמבר, יום הכיפורים ת”ש, שהגרמנים ייעדוהו בכוונה תחילה ליום הפצצות 

תוקפניות על הרובע היהודי. באמצע ההפצצות הופתענו למראה תופעה מטאורולוגית מוזרה: 

ההפצצות הופרעו לשעה קלה, והיו יהודים שביארו ואמרו כי השלג הנו עדות לכך שצבא 

השמים מתערב להצילנו; שהרי אף הזקנים ביותר ביניהם לא זכרו תופעה אקלימית מעין זו. 

אולם מששב האויב להפציצנו לאחר זמן מה, היה זעם האש כפול ומכופל, מתוך תאווה למלא 

את אשר החסיר. אבי ועמו כמה משכנינו יצאו להתפלל בבית הכנסת הסמוך למרות הסכנה 

הגדולה. רגעים ספורים חלפו, והנה אחד המתפללים חזר במרוצה, הטלית עודנה עוטפת את 

קורותיה של מרי

בלודז’  נולדה  ֶוֶטְנֶּברג,  מרים  היא  ֶּבְרג,  ֶמִרי 

ּפֹולֹוצק  יליד  ולאב  יורק  ניו  ילידת  לאם  שבפולין 

עברה  המשפחה  אמיד.  עתיקות  סוחר  שבפולין, 

מלודז’ לוורשה.

נכלאו  ובו   1940 באוקטובר  הוקם  ורשה  גטו 

בקיץ  יהודים.  כ-450.000  מאד  קשים  בתנאים 

ההשמדה  למחנה  תושביו  רוב  גורשו   1942

המועד   ,)1943( תש”ג  פסח  בערב  ְטָרְּבִליְנָקה. 

את  ולשלוח  הגטו  את  לחסל  הנאצים  שתכננו 

שארית היהודים למחנות המוות, פרץ בגטו ורשה 

המרד שנמשך כארבעה שבועות עד שדוכא. מרי 

זו  ובתקופה  לשנתיים,  קרוב  ורשה  בגטו  הייתה 

כתבה את יומנה.

שהגן  אמריקאי  דרכון  היה  מרי  של  למשפחתה 

 ,1942 יולי  חודש  בתחילת  הגירוש.  מפני  עליהם 

זמן קצר לפני הגירוש הגדול מהגטו לטרבלינקה, 

אסירי  יתר  עם  יחד  משפחתה,  עם  מרי  הועברה 

הסמוך  ָּפאוִוָיאק  לכלא  זרה,  אזרחות  בעלי  הגטו 

לגטו. דרך חלונות בית הכלא ראתה את הגירושים 

בתחילת  שנה,  כחצי  לאחר  הגטו.  מן  הגדולים 

שנת 1943, הועברה המשפחה עם יתר האזרחים 

שבו  )מחנה  שבצרפת  ויטל  למחנה  האמריקאים 

הורשו  שנה  וכעבור  זרה(,  אזרחות  בעלי  שוכנו 

להגר לארצות הברית, במסגרת חילופי אזרחי חוץ 

שהיו בתחום הכיבוש הגרמני תמורת גרמנים שגרו 

בארצות חופשיות.

סיפורו של היומן

השואה,  לפני  עוד  יומנה  את  לכתוב  החלה  מרי 

באוקטובר  ב-10  הכתיבה  את  חידשה  אך 

לפולין,  הנאצית  הפלישה  לאחר  קצר  זמן   ,1939

בהיותה בת 15. 

מחברות  עשרה  בשתים  בפולנית  נכתב  היומן 

קטנות. מרי תיארה ביומנה את תהליך כיליונו של 

ברחובות,  המוות  הנורא,  הרעב  הצפיפות,  הגטו: 

זאת  עם  והיתמות.  השכול  המשפחות,  התפרקות 

לצד  נורמליים.  ולחיים  לקיום  המאבק  על  כתבה 

של  נרחב  תיאור  יש  לגטו,  מזון  הברחת  תיאור 

של  פרטיים,  ואנשים  ארגונים  של  חסד  פעולות 

פורחים.  אומנות  חיי  של  ואף  לימודים  מערכת 

היומן כתוב ברגש רב, מתוך ראייה רחבה ובוגרת. 

הנדודים  דרכי  בכל  עימה  יומנה  את  נטלה  מרי 

שלה. כאשר הגיעו מרי ומשפחתה לארה”ב ראה 



מרי ברג | 39| יומני מה יהא עליו?! 38

ק 3
פר

3 
ק

פר

 20בפברואר 1941 

הלכתי היום לראות את לּוָלה רּוִּבין, חברתי ללימודים מלֹוְדז’. כולי חדורת הערצה לאומץ 

ליבה. לולה בת השבע עשרה מפרנסת את עצמה ואת אחיה הקטן בן העשר. הוריה עדין 

כלואים בגטו לודז’. היא הצליחה להשיג תעודת לידה מזויפת... היא יוצאת אל השטח הארי, 

קונה מצרכים שונים קטני מידה, כאלה שמן הנמנע להשיגם בגטו, ומוכרת אותם למיודעיה 

ברווח הגון. חוצה היא את גבול הגטו ליד בית המשפט ברחוב לשנו... היא מתערבת בין 

הפולנים באי בית המשפט ויוצאת עמהם. 

4 באפריל 1941 

נעלים  מייצרות  הקורס  תלמידות  בגטו...  נפתחים  נוספים  מקצועיים  וקורסים  ספר  בתי 

לבתי היתומים. כמעט כל חניכיהם מהלכים עכשיו יחפים. הואיל ואין להשיג עור, מקבלות 

בצורות  נעליים  מהם  ועושות  אותם  מנקות  בגטו,  שנאספו  ישנים  לבד  כובעי  התלמידות 

ובגדלים שונים. התלמידות עובדות בשקידה וללא בקשת שכר ביודען מה רב מספרן של 

הרגלים הפעוטות היחפות הנזקקות לפרי עמלן... בביתנו מבשלים מידי יום ששי סיר מרק 

בשביל בית החולים לילדים ברחוב שינה... המפורסם ביותר מבין הארגונים שהוקמו למתן 

עזרה לילדים הוא זה הקרוי בשם “מוסד הכף”, כיון שהוא אוסף מתת של כף סוכר או שתי 

כפות קמח מידי כל דייר. אף תפוחי אדמה, גזר, סלק, כרוב וכדומה נאספים באמצעותו. חוג 

הנוער של ביתנו מתמסר לעזרת בית הילדים של ד”ר ָיאנּוש קֹוְרָצ’ק. שניים מחבריו מתמנים 

מידי יום ביומו לקבץ מצרכים, וכל אדם, ואף זה הזקוק בעצמו לתמיכה, מנדב מצרך כלשהו 

למוסדו של ד”ר קורצ’ק. 

 14באפריל 1941 

הצגת להקתנו שנערכה היום הייתה לי לחוויה אישית עמוקה. הצעתי כי בתכנית חג הפסח 

נכלול קטעים מן ההגדה, ומאחר שהנני מצטיינת בלימוד הלשון העברית, נתכבדתי בדקלום 

מסכת הקללות. בליווי נקישות פסנתר קצובות וסוערות זעקתי את עשרת המכות שספגה 

הנאצים,  העריצים  החדשים,  לנוגשיהם  לבם  במלוא  אותן  מאחלים  הגטו  שיהודי  מצרים, 

והקהילה כולה שנתה את המלים אחרי, בנאקת פיות קפוצים... אולם, זעם אלוקים עודו ניתן 

על עמו הנבחר. 

ראשו וכתפיו והמחזור בידו, וכולו רוטט עד בלי יכולת להגות מלה בשפתיו. פצצה נפלה על 

בית הכנסת ומתפללים רבים נהרגו. לאושרנו הבלתי מתואר, חזר אף אבינו בלי פגיעה, חיוור 

כסיד, והטלית המקופלת תחת בית שחיו; לאט לחש בשפתיו וסיפר לנו כי רבים מאלה שאך 

זה עתה התפללו עמו בצוותא נהרגו ומתו בתפילתם. 

 12ביולי 1940 

בינתיים מגיעות לוורשה יום יום שיירות פליטים יהודים שנמלטו מערי השדה, מתוך תקווה 

למצוא יתר בטחון ויתר אפשרות פרנסה. קיים אף מניע פסיכולוגי להגירתם זו – היהודים 

משתוקקים להימצא בצוותא, ברם, ניכר מחסור רב בדירות. .. המורים משקיעים את מלוא 

החוקיות  אי  מופתית.  בחריצות  ולומדים  שונים  כולם  והתלמידים  בהוראתם,  ונפשם  לבם 

הנועזת שבלמודים והסכנה התדירה המאיימת על חיינו  מרווים אותנו ברחשי לב רציניים 

ועמוקים. הצלחנו להקים גשר בין התהום שהפרידה בדרך כלל בין תלמיד למורה, וכולנו 

חשים עצמנו כאחים לנשק, כאלה שכל אחד אחראי לזולתו. 

15 בנובמבר 1940 

כשלושה  יהיה  שגובהן  החומות  של  הבניה  עבודת  החלה  כבר  רשמית...  הגטו  הוקם  היום 

מטרים. בנאים יהודים עובדים בפיקוח חיילים נאצים ומניחים לבנה על גבי לבנה. אלה מהם 

שאינם עובדים במהירות הנדרשת מוכים בידי נוגשיהם.  אני נזכרת בפסוקי תורה, בתיאורי 

עבודת הפרך שעבדו אבותינו במצרים. אולם היכן הוא משה, שישחררנו מעבדותנו החדשה. 

2 בינואר 1941 

ההצגות שנערכו עם תחילת השנה החדשה זכו לקהל צופים מרובה... האולם היה מלא וגדוש... 

הואיל והיום חג חנוכה, כללנו בתכניתנו קטע המתאר את מלחמת הגבורה של המכבים, ובו 

רמזים למאורעות ההווה. הדלקנו שמונה נרות. הקהל פרץ במחיאות כפים סוערות, ובעיני 

רבים עמדו דמעות. הצגותינו היומיות מצליחות במאד. מחצית הכנסותינו מוקדשת לטובת 

וועדת הפליטים, זרם הפליטים חסרי הבית עודנו גובר והולך. 
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חוגים שהלשון  יש  שרבים מבני הנעורים מרכזים את עיקר תקוות עתידם בארץ ישראל. 

אנגלית  לומדים  ממיודעי  רבים  אנגלית.  לרוב  צרפתית;  או  אנגלית  היא  בהם  המדוברת 

בקורסים מיוחדים.

5 בפברואר 1942

היום נערכה חלוקת הפרסים לזוכים בתחרות לציורי פרסומת עבור מגבית סיוע החורף. אני 

מנהל  ָיאשּוְנְסִקי,  והמהנדס  ֶצ’ְרִניָאקֹוב  הנשיא  הזהובים.  מאתים  בן  הראשון  במקום  זכיתי 

מחלקת החינוך של הקהילה, הגישו בעצם ידם את מעטפות הכסף לידי הזוכים ונאמו קצרות 

לפני כל אחד מהם.

ציורי הפרסומת שזכו בפרס מצויירים בצבעים אחדים, והמחיר הנדרש להדפסתם יקר מדי 

בזמנים הנוכחיים. לפיכך יוצגו עתה רק באולם הישיבות של ועד הקהילה, ואף העתקות בשני 

צבעים תשמשנה לפרסומיו של ארגון סיוע החורף. 

אוגוסט 1942 

מעון הילדים של ד”ר יאנוש קורצ’ק התרוקן מתושביו. לפני ימים אחדים הצטופפנו כולנו 

ליד החלון וראינו כיצד מקיפים הגרמנים את המעון. טורי ילדים המחזיקים זה בידו הפעוטה 

יוצאים מן הפתח. היו ביניהם פעוטות בני שנתיים או שלוש שנים, ואילו  של זה התחילו 

המבוגרים ביותר היו ילדים בני שלוש עשרה לערך, כולם היו חגורים סינרים לבנים ונושאים 

חבילות בידיהם. הם צעדו צמדים צמדים שלווי מבע ואפילו מחייכים. לא ידעו כלל את הצפוי 

גוחן לעתים  והוא  יסטו משורותיהם.  להם. מאחוריהם צעד ד”ר קורצ’ק, כשהוא חרד שלא 

ומלטף ראשו של אחד מהם ברגישות אבהית. הוא היה נעול מגפיים גבוהות ולבוש מעיל 

ויצירתו כמחנך וכסופר היו מוקדשים  אטלס וכובע מלחים כחול. מצעדו היה בוטח... חייו 

במלואם לילדי ורשה העניים שסירב להיפרד מעליהם בחייהם ובמותם. 

31 ביולי 1941

שירים  לשיר  נאצית,  צנזורה  פיקוח  בלא  עיתונים  להדפיס  הדין  חומר  בכל  אנו  אסורים 

לאומיים, להתכנס בכינוסים דתיים וללמוד בבתי ספר, להיכנס לשדרות ציבוריות, לנסוע 

ואף  לחיות!  לנו  אסור  בקיצור,  או,   – וטלפונים  פטיפונים  רדיו,  מקלטי  להחזיק  ברכבות, 

על פי כן הן חיים אנו, חיים על אפם ועל חמתם של הנאצים, חיים ומצפים ליום בו ימוגר 

שלטון השעבוד. 

20 בספטמבר 1941 

מחר יחול ערב ראש השנה. אנו חוששים שהגרמנים, הנוהגים תמיד להעמיס אימה מיוחדת 

על כל חג יהודי, מכינים משהו נורא לקראת יומנו הקדוש. הם כבר פרסמו אזהרה האוסרת 

על היהודים להתכנס לתפילה והמאיימת בעונשי מוות. ובינתיים נפוצות ללא הפסק שמועות 

בדבר ניתוקו של רחוב שיינה מהגטו. 

15 בנובמבר 1941

שתי כיתות לתלמידים צעירים נפתחו בבית-ספרנו. מעונו הנוכחי של בית-הספר קטן הרבה 

יכולים להקשיב לדברי המורים מפאת הרעש  ואין אנו  ממעונו לשעבר ברחוב שיינה. יש 

הבוקע מן החדרים הסמוכים, שאך מחיצה דקה מפרידה בינם לבינינו. מתוך מאה התלמידים 

שהיו בכיתתי נשתיירו עשרים וחמשה בלבד. רבים נטשוה מפני חוסר יכולת לשלם שכר 

לימוד. רבים מתו במגפת הטיפוס.

במעוננו החדש אין הסקה מרכזית. קשה לנו לאחוז עפרון באצבעותינו הקופאות. אנו יושבים 

ניזונה  וכפפות צמר. תנור הברזל הקטן המוצב במרכז החדר ואשו  בכיתה לבושי מעילים 

מרהיטי המסדרונות שנחטבו לשבבים, אין בו כדי לספק חום במידה נאותה. החלונות הגדולים 

מכוסים בשכבות קרח מלגו ומלבר.

מספר רב של "חוגים חינוכיים" הוקמו זה לא מכבר בבתי הספר, תוך כוונה ללמוד מקצועות 

שונים האסורים מטעם החוק. הקמתם בוצעה באופן ספונטני כמילוי משאלות לב עמוקות.

הלשון המדוברת, לרוב, בפגישותיהם של חוגים אלה היא פולנית. אולם ברבים מהם מדברים, 

כיון  מפתיעה,  במידה  גדלה  העברית  בלשון  ההתעניינות  עברית.  או  יידיש  עקרון,  מתוך 
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פעולות תרבות, פורסמו עיתונים, התקיימו הצגות 

מפעל  נוער.  ותנועות  ספר  בתי  ופעלו  תיאטרון 

'ארכיון עונג שבת'  חשוב שנעשה במחתרת הוא 

ִריְנֶגְלְּבלּום  עמנואל  ד"ר  ההיסטוריון  שהקים 

במטרה לתעד את הקורות בגטו ומחוצה לו.

 מלון פולסקי בוורשה

הגירוש הגדול מוורשה למחנה המוות טרבלינקה 

החל בתשעה באב תש"ב ונמשך עד יום הכיפורים 

 .)1942 בספטמבר   20 עד  ביולי  )מ-22  תש"ג 

במהלכו גורשו לטרבלינקה כ-350,00 איש. בגירוש 

פעולת  החלה   1943 בינואר  שהתקיים  השני 

ההתנגדות הראשונה של חברי מחתרות שהסתננו 

ונלחמו  לאּוְמְשַלְגְּפָלץ  המובילה  לשיירה 

בגרמנים. יהודים רבים לא צייתו לפקודת הגירוש.  

ורשה החל ב-19 באפריל  גטו  חיסולו הסופי של 

את  ורשה.  גטו  מרד  החל  אז  פסח,  בערב   ,1943

יהודי לוחם(  )ארגון  אי"ל  ניהלו המחתרות  המרד 

 27 נמשכה  המערכה  יהודי(.  צבאי  )ארגון  ואצ"י 

יום. הנאצים נאלצו להפעיל כוח צבאי ניכר למיגור 

שנותרו  היהודים  באש.  הגטו  את  והעלו  המרד 

נשלחו למחנה המוות ֵמייָדֶנק.

ודוכא  הפולנים  של  מרד  בעיר  פרץ   1944 ביולי 

אף הוא בידי הגרמנים. המרד הסתיים בהרס רוב 

שטחה הבנוי של העיר ובגירוש תושביה היהודים 

למחנות המוות.

 בניית חומת גטו ורשה 1940

לאחר המרד, גטו ורשה עולה באש, 1944 

רקע היסטורי

קורות גטו ורשה

חשוב  ומרכז  פולין  יהדות  מרכז  הייתה  ורשה 

היהודית  הקהילה  הייתה  בוורשה  העולם.  ליהודי 

הגדולה ביותר באירופה )והשנייה בגודלה בעולם, 

יורק(. בוורשה הייתה תערובת ססגונית  ניו  אחרי 

הזרמים:  כל  אליה  חברו  וסגנונות.  דמויות  של 

דתיים שנלחמו על הגדרת הקהילה – דתית בלבד 

והתבדלו ככל האפשר מהחברה והתרבות הכללית 

בוורשה; ציוניים ששאפו להגדרתה הלאומית של 

הקהילה וראו בהגדרה זו שלב בדרך לאוטונומיה 

זכויות  שוויון  על  סוציאליסטים שנאבקו  לאומית; 

הפועל  של  מצבו  ולשיפור  ליהודים  והזדמנויות 

בחברה  להיטמע  שניסו  ומתבוללים  היהודי, 

עם  קשריהם  את  ניתקו  לא  מהם  וחלק  הכללית, 

החברה היהודית.

בוורשה  חיו  השנייה  העולם  מלחמת  ערב 

האוכלוסייה  מכלל  כשליש  יהודים,  כ-375,000 

כחודש  1939, לאחר  ב-28 בספטמבר  העיר.  של 

של הפצצות, נכנעה ורשה לצבא הגרמני. 

כל  נאסרה  העיר  לכיבוש  הראשונים  בימים 

פעילות קהילתית יהודית. הוקם יודנראט ובראשו 

בעזרת  הקימו,  היהודים  צ'רניאקוב.  אדם  הועמד 

רשת  היהודי-אמריקאי[  הסעד  ]ארגון  הג'ֹוְיְנט 

בהקמת  היה  פעולתה  ועיקר  עצמית  לעזרה 

מטבחים ציבוריים ועזרה לנזקקים, ובהם עשרות 

אלפי פליטים. בוורשה פעל גם ועד רבנים ובראשו 

עמד בין השאר הרב מנחם ֶזְמָּבה. גוף נוסף שקם 

'ועדי הבתים' אשר  עם פרוץ המלחמה היה רשת 

בתושבי  דעתם  ושיקול  יכולתם  פי  על  טיפלו 

הבתים הגדולים ודאגו לצמצם את הרעב והחולי 

בהם, וכן דאגו לפעולות חינוך ולשירותי סעד.

 אם ובנה בגטו ורשה 

בו  הייתה  ומראשיתו  גבוהה  בחומה  הוקף  הגטו 

צפיפות גדולה מאוד. ב- 2.4% משטח העיר נדחסו 

כ-30% מאוכלוסייתה. לאוכלוסיית המקום נוספו 

עד  בפולין  אחרות  מערים  פליטים  אלפי  עשרות 

נפש.  לכ-450.000  הגיע  הגטו  תושבי  שמספר 

התמותה בגטו עלתה בהדרגה, ורבבות מן היהודים 

בגטו  מהמזון  ל80%  קרוב  וממחלות.  מרעב  מתו 

גטו  תושבי  היו  הן  ואלמלא  מהברחות,  הגיע 

גוועים ברעב תוך שבועות אחדים. למרות הצווים 

ולימוד  תפילות  בגטו  היהודים  קיימו  והאיסורים 

המשיכו  ואדמו"רים  רבנים  במחתרת.  תורה 

בגטו  במחתרת.  פעלו  לימוד  וכיתות  בפעילותם, 

יצרו היהודים יצירות בספרות ובאומנות, התקיימו 



מרי ברג | 45| יומני מה יהא עליו?! 44

ק 3
פר

3 
ק

פר

 - הראשונים  ]הגירוש[  ה"ָאְקצָיה"  בימי  אפילו 

שהביאה  ורשה  בגטו  ]ספרנית  בתיה  לי  סיפרה 

ילדים  נמצאו   – לביתם[  ספרים  חולים  לילדים 

שלא ויתרו על שלהם. הללו באו בשעות ההשאלה 

פעם  עוד  ספרים.  להחליף  כדי   67 לשנו  לרחוב 

הספרייה  שירתה    – האחרונה  הפעם   – אחת 

ילד  עיני  לנגד  עתה  רואה  אני  לקוחותיה...  את 

לשנו.  רחוב  של  הראשונים  המצור  מימי  באחד 

הטוב  מרצונה  עמו  יחד  לנסוע  שהחליטה  האם, 

לאומשלאגפלאץ, אוספת בין השכנים קצת צידה 

לדרך. מסביב גועשת המהומה המשונה של מצור. 

בעולמותיו,  השקוע  עשרה  השתים  בין  הנער  אך 

שזה עתה נגלו לפניו, תפוס בהרהורים. הוא עומד 

בפינת החצר ואינו שומע ואינו רואה את המתרחש 

קרוע  בספר  בקריאה  שקוע  ורובו  ראשו  סביבו. 

ובלוי שכריכתו אדומה." )שם, עמ' 171(

למחשבה

שחלש  מי  לעזרת  שכם  מושיטות  וחברותיה  מרי 

הדבר  בא  כיצד  בגטו.  הקשה  מצבן  למרות  מהם 

לידי ביטוי ביומנה של מרי?  

<< מה לדעתכם נותנת למרי השפה העברית שבה 

היא מתעניינת?

העשרה

 מזיכרונותיה של רחל אוֶירבך
מתוך ספרה "בחוצות וארשה"

הארכיון  פעיַלת   ,)1976-1903( אֹוֶיְרָּבך  רחל 

עמנואל  ד"ר  של  מיסודו  שבת',  'עונג  המחתרתי 

עלתה   1950 בשנת  ורשה.  בגטו  רינגלבלום, 

בארץ  שעסקו  הראשונים  בין  והייתה  לישראל 

בתיעוד ובהנצחת השואה.

 רחל אוירבך

"מישהו סיפר לי בימים אלה שהלך ברחוב מאחורי 

התשע  בת  לשיחתן.  והאזין  קטנות  ילדות  שתי 

ספרה לבת החמש על גן ָלאָז'אְנסִקי בוארשה ]גן 

יהודים  אהבו  שבו  העיר  במרכז  מפואר  מלכותי 

גדול,  כזה  "גן  אגדה.  כמין  נשמע  הסיפור  לטייל[. 

תשלום"  כל  בלא  לתוכו  שנכנסו  גדול,  גדול, 

)תמיהה גדולה אצל הקטנה: "זה באמת לא עלה 

)"מה  וערוגות פרחים"  "היו שם שבילים  כלום?"(; 

זה ערוגות פרחים?"( "ובריכה עם ברבורים" )"ומה 

נתקעה  השיחה  ברבורים?"(.  זה  ומה  בריכה?  זה 

בשל הקושי להסביר מושגים ובעקבות הפירושים 

המסובכים שניתנו לאגדה הזאת על חיים שחלפו.

אישה אחת מן הלקוחות של המטבח שלנו ראתה 

על  מים  צנצנת  בתוך  שעמדו  לילך  זלזלי  כמה 

ופנתה אליי בבקשה ש"אשאיל"  שולחן במשרדנו 

לה זלזל אחד. היא רצתה להראותו לבן. הילד עוד 

זה  מה  "אימא,  שואל:  והוא  בחייו  לילך  ראה  לא 

לילך?" - "מין פרח." – "ומה זה פרח?"..." )בחוצות 

וארשה, עמ' 43(

שנתם  נדדה  אחדים  ציבוריים  שעסקנים  "בשעה 

היהודים  למחנות  גג  וקורת  לחם  למצוא  היכן 

המדולדלים, הרעבים וחסרי הבית, שרבו והלכו, היו 

ֶּבְרָמן( דואגים היכן  שניים אלה )לייב ׁשֹור ובתיה 

הראשונים  הם  רוחני.  מזון  היהודים  למען  לקחת 

זין  ככלי  הספר  של  חשיבותו  גדולה  מה  שהבינו 

במלחמה נגד הייאוש. לכאורה אפשר היה לומר: 

למי נחוצים ספרים כשאין מה לאכול, כשאין יודעים 

הוא  שההפך  הוכיח  הניסיון  אולם  יום?  ילד  מה 

הנכון: מעולם לא נתנו אנשים ביטוי כזה לרעבונם 

זה קצתו מתוך  לספר כבתקופת הכיבוש... רעבון 

וקצתו  המתמידות...  הסכנות  את  לשכוח  כמיהה 

מתוך כמיהה להפעיל את כוחות הנפש... ואם אצל 

וכמה.  המבוגרים כך, אצל הילדים על אחת כמה 

בפרט אצל הילד היהודי בגטו. ילד זה נגזל ממנו 

העולם – הנהר, האילן הירוק, חופש התנועה – וכל 

של  הקסמים  בעולם  שוב  לו  למצוא  ניתן  אלה 

המילה המודפסת." )שם, עמ' 167( 
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יומנו ראה אור באנגלית בספר:

The Diary of Dawid Sierakowak

NY 1998

החלטה  מתפילה  בהימנעות  ראיתי  שנה  וכל  דתי,  אדם  איני  כלל  בדרך  כי  ולאושר. אישית, כעת אני חש בכל הוראה הקשורה ביהודים בכאב רב שכן אני יודע מה אף  לשלווה  לפחות חלקית,  זוכים בזכותה,  אוהב ובזכותה הוא ממשיך לחיות, זהו הפשע המזעזע ביותר.    לקחת מאדם את נחמתו היחידה, את אמונתו, לאסור עליו את אמונתו שאותה הוא האמונה מביאה למאמינים: הם 

 מיומנו של דוד
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קורותיו של דוד

התחיל  מלודז',  המחונן  הנער  ִׁשיְרקֹוִבָיאק,  דוד 

בן  בהיותו  המלחמה,  לפני  יומנו  את  לכתוב 

אחדים  חודשים  בגטו,  לכותבו  והפסיק   ,15

לפני פטירתו.

מסורתית,  משפחה  הייתה  שירקוביאק  משפחת 

שייסד  ציונית  בגימנסיה  ללמוד  בנה  את  ושלחה 

ד"ר מרדכי ְּבָראּוֶדה בלודז'. דוד היה מוכשר מאוד, 

מעמד  ורכש  טבע  ואוהב  משפחה  אוהב  יצירתי, 

מועצת  נשיא  לתפקיד  נבחר  הוא  בולט.  חברתי 

תלמידי התיכון.

ברעב  יום  יום  ונאבקה  לגטו  גורשה  המשפחה 

בני  בקרב  יומיומי  מתח  יצר  זה  מצב  הכבד. 

הוא  לדוד.  מאוד  והכאיב  שירקוביאק  משפחת 

ולהוריו,  לו  מזון  לא פסק מלחפש דרכים להביא 

ולשם כך יצר קשר עם הממסד בגטו, אך מאמציו 

לא העלו פרי. גם בזמן שהתמודד, לצד משפחתו, 

הוא  וללמוד.  לקרוא  דוד  ִהרבה  הרעב  קשיי  עם 

נוער קומוניסטי שפעל במחתרת  הצטרף לארגון 

הושפע  דוד  צעירים.  מאות  כמה  בו  והשתתפו 

כתביהם  בקריאת  וִהרבה  הקומוניזם  מרעיונות 

של ראשי הסוציאליזם – קרל מרכס, לנין ואחרים. 

ֶרְדִזיֶנר  נתנאל  הארגון,  ראש  עם  דוד  של  קשריו 

)"ניּוֶטק"(, מוזכרים פעמים אחדות ביומן, ונראה כי 

ניוטק עודד את דוד בשעותיו קשות. דוד היה אחד 

התנגדות  בתוכניות  והשתתף  בארגון  הפעילים 

ביומנו, אך כפי  למשטר הנאצי. הוא רומז על כך 

לפועל  להוציא  הארגון  חברי  הצליחו  לא  הנראה 

את תוכניותיהם.

סיפורו של היומן

 –  1939 ביוני  ב-28  יומנו  את  לכתוב  החל  דוד 

בדרום  יהודי  נוער  של  קיץ  במחנה  שהה  כאשר 

פולין, בהרי הָטְטָרה. הוא המשיך לכתוב גם כאשר 

חלה ונחלש, וכתב עד אשר הכריעה אותו השחפת. 

רשימות  האחד:  אחדים:  צירים  סביב  נע  יומנו 

מנות  בגטו:  המצב  על  דיווחים,  מעין  קצרות, 

עליו,  והשפעתו  הרעב  לאסירים,  שחולקו  המזון 

תופעות  על  הביקורת  השונות,  הגזרות  הקור, 

מידע   – בגטו  המשאבים  בחלוקת  מוסריות  בלתי 

המצייר תמונה קשה מאוד על חיי העבדות בגטו 

ועל תהליך היחלשותו ההולך וגובר של דוד עצמו. 

הציר השני – מאורעות המלחמה, מאורעות שדוד 

עקב אחריהם בערנות. אולם הציר המרכזי ביומן 

לקיים  אנושי,  להישאר  דוד  של  במאמציו  עוסק 

ללימוד,  אהבתו  את  מתאר  דוד  רוחני.  עולם 

לקריאה, לכתיבה ולמשפחה, את מאמציו לשמור 

על ערכיו ואת הכוח שהעניק לו ארגון הנוער בגטו. 

בין גדרות התיל של הגטו למד דוד לטינית, עברית, 

אנגלית, גרמנית וצרפתית, וקרא ספרים שאפשרו 

במחשבותיו  ולהמריא  הרעב  כאב  את  לשכוח  לו 

אל מעבר לחומות הגטו ולמגבלות הזמן. 

היומן  עוסק  שבהם  השונים  הצירים  בין  השילוב 

מעלה תמונות חיים של נער בעל אישיות עשירה 

זהותו  עם  והתמודד  לעתידו,  תוכניות  שהגה 

נכנע  שגופו  עד  ועינוי  דיכוי  בתנאי  ושאיפותיו 

למחלת השחפת. 

מהמחברות  כמה  מחברות.  בחמש  נכתב  היומן 

התגלו בביתו של דוד בגטו. גילה אותם פולני בשם 

גורשה  סזקודלארק  של  משפחתו  ֶסְזקֹוְדָלארק. 

מאזור הגטו )פרבר ָּבלּוִטי( כדי לפנות את הבתים 

ליהודים שגורשו מביתם לגטו זה, ובדירתם שוכנה 

באקראי משפחת שירקוביאק. בבית זה נותר יומנו 

של דוד לאחר חיסול הגטו. הפולני שב לדירה רק 

ראו  והן  שנים, מצא את המחברות,  לאחר כעשר 

שנים  שבע  כעבור   .1960 בשנת  לראשונה  אור 

נוספות  מחברות  שלוש  פומבית  במכירה  נתגלו 

של היומן. ממשלת פולין הקומוניסטית חסמה את 

הוא  הקומוניזם  נפילת  לאחר  אך  הספר,  פרסום 

בעברית.   גם  אור  לראות  ועומד  באנגלית   פורסם 

מיומנו של דוד

8 בספטמבר 1939

לודז' נכבשה!

תחילת היום הייתה רגועה, רגועה מדי. אחר הצהריים אני יושב בפארק ורושם רישום של 

חברה. ... ואז לפתע החדשות האיומות: לודז' נכנעה! ... פחד, הפתעה... כניעה ללא לחימה? 

אולי זה מן תמרון טקטי. נראה. 

בינתיים כל השיחות נפסקות; הרחובות ננטשים; הפנים והלבבות מכוסים בעצבות, רצינות 

קרה ועוינות.

מר גָראִבינְסִקי ]שכן יהודי[ חוזר מן העיר ומספר כיצד הגרמנים המקומיים קיבלו את פני 

בשרשראות  מכוסה  הכללי,  המטה  להתמקם  אמור  שם  הוטל,  שהגרנד  דיווח  הוא  אחיהם. 

– קופצים לתוך מכוניות הצבא העוברות בקריאות  ובנות  ילדים, בנים   – פרחים; אזרחים 

שמחה "הייל היטלר!" ברחובות – שיחות קולניות בגרמנית. כל הרגש הפטריוטי והלאומני 

האמיתיים.  פניו  את  כעת  מראה  בעבר,  שהוסתר  רגש  בפולין,  שחיו  הגרמנים   של 

הרחובות מוארים לקראת הלילה, הרי אין עוד סכנה של התקפות מן האוויר. 
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11 בספטמבר 1939

אני קם בבוקר ומנסה פעם אחת, אחרונה, לקבל את הסכמת הורי ללכת לבית הספר, אך הורי 

לא מרשים לי. רע מאוד. אני יושב בבית, קורא, חוזר על צרפתית, עושה משהו ואחר כך יוצא 

ושומע סיפור על אנשים שנתפסו ונשלחו לעבוד. 

מעט  כרגיל.  שיעורים  היו   ... הספר  בתי  בכול  כמעט  שלהם.  הספר  מבתי  חוזרים  חברי 

תלמידים בכל כיתה, אך ללא ספרים או מחברות. ... בהדרגה תופס אותי ייאוש, שכן איני 

יודע מה קורה בבית ספרנו... המבנה היקר, הנעים, החדש שלנו!... חברים, מורים, האם אתם 

עובדים?....אני מחליט לרדת לעיר ... לגלות הכול ולעבור על החומר שהם למדו בבית הספר 

היום וילמדו מחר. )ביום רביעי זהו ערב ראש השנה ]נכתב במקור בעברית[, כך שלא יהיו 

לימודים עד יום ראשון.( אלמד גם מעט אנגלית. שפות הן בעלות חשיבות עליונה.

13 בספטמבר 1939

ערב ראש השנה. שוב איני הולך לשום מקום! החג עצוב ודל, לא שונה מיום רגיל. אותו לחם 

יבש עם חתיכת דג מלוח קטנה. )רק הדג מלוח מבדיל בין החג ליום אחר(. 

בהתאם לצו שפורסם היום, החנויות ייפתחו מחר. זוהי המכה החזקה ביותר שנחתה על היהודים 

כאן במאות האחרונות. ראש השנה! חנויות פתוחות! באותה עת ייסגרו בתי הכנסת. אין לנו 

הזדמנות להתפלל כקהילה לרחמים. כל חרויות האדם הבסיסיות נהרסות. 

אף כי בדרך כלל איני אדם דתי, וכל שנה ראיתי בהימנעות מתפילה החלטה אישית, כעת אני 

חש בכל הוראה הקשורה ביהודים בכאב רב שכן אני יודע מה האמונה מביאה למאמינים: הם 

זוכים בזכותה, לפחות חלקית, לשלווה ולאושר. לקחת מאדם את נחמתו היחידה, את אמונתו, 

לאסור עליו את אמונתו שאותה הוא אוהב ובזכותה הוא ממשיך לחיות, זהו הפשע המזעזע 

ביותר. היהודים לא יאפשרו להיטלר להימלט בלא עונש ממעשיו אלה. נקמתנו תהיה איומה.

14 בספטמבר 1939

התפללנו בבוקר בבית....שוב, סיפורים ושמועות על מי שכבש את העיר ועל מי היכה את מי, אך 

איש אינו יודע דבר לבטח. חדשות הערב ברדיו סותרות זו את זו. אין לנו דואר, טלפון או מילה 

 כלשהי מבחוץ. אלה שברחו חוזרים. סיפוריהם ממלאים את רוב היום שעובר בשבי משעמם.

כדי  עד  נמוך  בגובה  הראש  מעל  מזמזמים  גרמנים  מטוסים  רואים  אנו  הצהריים  אחר   ...

גיחוך. מאז כיבוש לודז'. מדוע הם מבזבזים דלק, הארורים! אנו מהלכים ברחובות, מפטפטים 

ומספרים בדיחות, ... . לו רק יכולתי לחזור לבית הספר. 

2 באוקטובר 1939

 ... לגמרי  הרוסה  ורשה  מעציבים.  סיפוריהם  חוזרים.  כבר  לוורשה  מלודז'  שברחו  אנשים 

יפים  ומבנים  היסטוריים  מבנים  ואלפי  בלבדרה,  המלכותי,  הארמון  נמחו.  שלמים  רחובות 

אחרים נהרסו. אומרים שכל הרובע היהודי נהרס. הרעב שם נורא. שלושים זלוטי בעבור כיכר 

לחם! גוויות מוטלות ברחובות. לאיש לא אכפת יותר דבר. העיר כולה הריסות.

5 באוקטובר 1939

למרות חג שמיני עצרת, היו לנו שני שיעורים. נאלצתי ללכת לשני הכיוונים, הלוך וחזור, 

לוועד  בחירות  ארגנו  הספר  בבית  לחשמלית.  הסטודנט  כרטיסי  לי  נגמרו  שכן  רגלית, 

התלמידים של כיתות השנה השלישית של שני בתי הספר התיכוניים. חמישה בנים נבחרו 

ָרייֶכְנֶבּרג ואני לוועד,  לוועד, שניים מן התיכון שלנו ושלושה מן השני... מכיתתנו נבחרו 

וָלִׁשיְצִקי – סגן. לאחר סיום הלימודים היה המפגש הראשון של הוועד. במהלכו נבחרו נשיא 

וחברי הנהגה אחרים. נבחרתי לתפקיד הנשיא; ְּבלּוְמְשֶטיין מן התיכון הראשון נבחר למזכיר; 

וְגָרּבֹוְבֶייְצִקי מן התיכון הראשון נבחר להיות עוזרי. 

 תלמידי הגימנסיה בגטו לודז'
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22 באוקטובר 1939

הם דופקים בדלת ... . אימא פותחת את הדלת, וקצין גרמני, שני שוטרים והמפקח נכנסים. 

יש  והאם  על פשפשים  שואל  במיטות,  בדירה, מסתכל  נמצאים  אנשים  כמה  שואל  הקצין 

השכנים  אצל  מאוכזב.  עוזב  ולבסוף  לקחת  ששווה  מאומה  מוצא  לא  הוא  רדיו.  ברשותנו 

)כמובן שהם מבקרים רק אצל יהודים(, הוא לקח מקלטי רדיו, מזרונים, דברי נוחות, שטיחים 

וכד'. השוטרים לקחו את השמיכה היחידה שהייתה לשכנים.

... יכולתי לראות שאבא היה מפוחד מאוד שכן הוא עמד והתפלל בטלית ותפילין ]בעברית 

במקור[, אך הקצין לא הקדיש לו תשומת לב כלשהי. )מזל יוצא דופן שכן אומרים שבמקרים 

דומים הם הוציאו את היהודים לרחוב ואילצו אותם לרוץ עד נפילת הטלית והתפילין(. כעת 

יש ודאות של כמעט מאה אחוז שהם יזרקו אותנו מן הבניין שלנו.

23 באוקטובר 1939

חפרתי ומצאתי זוג ישן של נעלי בית שלהן סוליות טובות יותר מאשר ל"חדשות" שאני נועל. 

... מדי יום אני נאלץ ללכת רגלי לבית הספר ובחזרה – 10 קילומטר, בנעלי בית רטובות 

לגמרי. איני אוכל כל בשר או שומן או לחם. תפוחי אדמה לארוחות בוקר, צהריים וערב. 

כמובן בצורות הכנה שונות. זה האופן שבו אנו חיים כעת, ובנוסף לכך תחת איום של סילוק 

מן הדירה. 

16 בנובמבר 1939 

אנו חוזרים לימי הביניים. הטלאי הצהוב הופך שוב חלק מן הלבוש היהודי. היום הוצאה הוראה 

שכל היהודים, ללא הבדל גיל או מין, צריכים לענוד סרט בצבע "צהוב-יהודי". רוחבו 10 

סנטימטר, וצריך לענוד אותו על הזרוע הימנית, ממש מתחת לבית השחי. בנוסף לכך, אסור 

ליהודים לעזוב את דירותיהם בין חמש אחר הצהריים לבין שמונה בבוקר. ענידת הסרט היא 

חובה החל משבת, ה-18 בנובמבר, והעוצר כבר בתוקף. 

היו לנו רק ארבעה שיעורים. מיהרתי הביתה כל כך מהר שלקח לי חמישים דקות. אם כן, 

שבנו לימי הביניים? סרטי זרוע צהובים וכליאה, כמו בגטו. אנו נשרוד ונזכה לחזות בעתיד 

טוב ובוהק. 

6 בדצמבר 1939

כותנה  עשויה  פתילה  הדליק  אבא  אמיתיים,  נרות  בהיעדר  ראשון.  חנוכה  "נר"  הדלקנו 

היהודים  שכנינו  כל  מקורית!  מנורה  מתוכנו.  מרוקן  אדמה  תפוח  בתוך  תקועה  מלופפת, 

מצפים לנס חנוכה חדש. אולי התפילות שבלב של מיליוני היהודים המתחננים לשחרור יצלחו 

אחרי ככלות הכל! 

6 באפריל 1941

אני מתחיל מחברת חדשה של יומני ובהזדמנות זו מעז להביע משאלה שמחברת זו תביא 

אתה התחלה של תקופה טובה יותר ובהירה יותר בחיי מהתקופה הכלולה במחברת הקודמת. 

שבת, 12 באפריל 1941

היום יום ראשון של פסח. לא עובדים כי שבת, אבל לא בגלל החג. החג לא קיים רשמית 

בגלל המשטר בחוץ, וגם מעשית החג אינו קיים – אותו אוכל כמו קודם ואותו רעב. גם הקור 

עדיין נמשך.

כפי שציפיתי, פרצו הגרמנים את החזית ונחלו ניצחונות ביוגוסלביה, ביוון ובאפריקה. בעתיד 

הקרוב, ניתן לשער, הם יהיו אדונים על כל אירופה, מבלי לדבר על ברית המועצות.

27 באפריל 1941

הדרך לָמִריִשין ארוכה ובוצית, בגלל הגשמים. אנו עוברים דרך השדות, הנעליים שלנו במצב 

יש  ביה"ס ממוקם במבנה קטן שבו  יחפים.  ניאלץ ללכת  אין מה לדבר.  תיקון  ועל  גרוע, 

בקושי מקום לספסלים. עזרים אחרים לעת עתה אין )אפילו לא לוח(. אנו יושבים במעילים 

כי אין מלתחה.

היו היום כבר ששה שיעורים. לשיעור האחרון הגיע לביקור רּוְמקֹוְבסקי ואיתו ְּפָרשְֶׁקר ]ראש 

היודנראט ואחד מעוזריו[ וכן "שר החינוך" ועוד מספר "מכובדים" מהגטו. רומקובסקי ... דיבר 

על הקשיים בפתיחת ביה"ס, והבטיח להשתדל בשבילנו עוד ועוד. הוא דרש מאתנו חריצות 

היה  אמור  אותה  בקשתי  בעניין  ושאלתי  פרשקר  אל  ניגשתי   ... נאותה.  והתנהגות  ניקיון 
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להגיש לנשיא ]לרומקובסקי[. ... הוא אמר לי, שעבודה לא אקבל כי עלי ללמוד, ואילו אמי 

תקבל עבודה. מעניין אם יקיים הבטחתו. ...עכשיו אם כן ללמוד, ללמוד וללמוד!

25 במאי 1941

אני רעב נורא כי מהכיכר שלי שאמורה הייתה להספיק עד יום שלישי, אין כבר סימן. נחמתי 

לי, אני אוכל  והחולשה מציקה  יחיד בעניין. בכל זאת קשה לי להשתלט,  היחידה שאינני 

והכיכר נעלמת. אחר כך העינוי גדול יותר, כאן כנראה הקבר שלנו.

6 באוקטובר 1941

היום, למרות חג הסוכות, הכל פועל. הגרמנים החליטו כנראה להפוך את היהודים לאוטומטים, 

משוללי כל צרכים וזכויות. בינתיים, מזה 10 ימים, אין תפוחי אדמה ומגיעים רק ירקות. נגמר 

כנראה תור הזהב של תפוחי האדמה. המרקים הם שוב רק מ"ירקות", לפת וגזר. היום קבלתי 

שעור אצל חבר לכתה, אלמד אותו עברית. יהיו לי שלשה שעורים לשבוע, 40 ְּפֶפִניג כל אחד. 

גם זה טוב. רק לא להתבטל.

 25 ביוני 1942

ירקות אין כלום. יהיה כנראה איום השנה. שום דבר לא מגיע לגטו, אין  שוב קר. היבול 

בעבודה דורשים להגביר את היצור. המדריכים, המשטרה ועוד חבורת בטלנים מקבלים יותר 

ויותר תלושים והיתר מתים ברעב. שוב פרצה השחפת. המונים סובלים מחום, יורקים דם, 

ובמהירות לבית החולים... אומרים שהגרמנים שוב מצליחים בחזיתות, ולפי ההזמנות המגיעות 

לגטו הם מתכוננים לחורף. בגטו מכינים בגדים מרופדים במוך או בנוצות וכן בגדים לבנים 

לשלג. הגטו מספק לגרמנים יותר ויותר סחורה, אבל מזון מקבלים פחות ופחות. 

20 ביולי 1942

היום הייתי אצל ניוטק ]נתן רדזינר, מי שעמד בראש ארגון הנוער הקומוניסטי בגטו[... הוא 

ומוחלטת  ולהיהרג. עולמו התמלא פעילות ברורה  עכשיו טיפוס ללא פשרות, מוכן להרוג 

לכל החיים. החיים שלו נכנעו לאידיאה. שום דבר אחר לא קיים בשבילו. ארגון הנוער שלנו 

מתקופת בית הספר התפתח מאוד במשך השנה )הוא התחסל בסוף הלימודים( וחרג מגבולות 

הפעילויות שנקבעו לו... דעותי הפוליטיות לא השתנו, הן לא היו אף פעם כה קיצוניות כמו 

של ניוטק. אחרי המלחמה ניווכח בכל. בינתיים יש לנהל קרב על החיים. 

20 באוגוסט 1942

הידיעות על הנחיתה בצרפת הן אמיתיות, אלא שהגרמנים כותבים שהדפו את האויב לים. 

היום הייתי אצל ניוטק. שמעתי אצלו ידיעות מאתמול מהרדיו האנגלי שהייתה נסיגה חלקית, 

אבל יש הצלחות בנקודות אחרות. מצב הרוח בעיר טוב והציפייה בשיאה. שוב שוכחים שמזה 

יומיים לא הגיע שום דבר לגטו, שהמצב רציני יותר ויותר ומשחקים בפנטזיות על שלום. ... 

שרק תגיע שעת השחרור!

1 בספטמבר 1942

היום הראשון לשנה הרביעית של המלחמה הביא עם הבוקר ידיעה נוראה שהגרמנים מרוקנים 

את כל בתי החולים בגטו. ... העמיסו את החולים על משאיות והוציאו אותם מהגטו. ... קמה 

הולכים  יודעים שהם  האנשים  התופת.  מתוך  סצינות  התחוללו שם   ... גדולה.  פניקה  בגטו 

למות. הם נאבקו אפילו בגרמנים ובכוח היו צריכים לזרוק אותם למשאיות. אצלנו במשרד 

של  למשפחות  שכר  בתשלומי  עכשיו  עוסק  )אני  בעבודה  להתרכז  היה  יכול  לא  אחד  אף 

עובדים שנשלחו לגרמניה(....  האנשים חוששים לילדיהם ולזקנים שאינם עובדים....

של  האחרון  השלב  שהתחיל  ויותר  יותר  מאמין  אני  תכופות.  יותר  הן  בלילות  האזעקות 

המלחמה. שרק לא יגמרו אותנו קודם. 

5 בספטמבר 1942

הגרמנית  למפלצת  קורבן  נפלה  שלי  אימא  המבורכת,  המעונה,  האהובה  ביותר,  הקדושה 

צמאת הדם. ולגמרי בתום לב, ורק בגלל רוע ליבם של יהודים צ'כים, רופאים שהיו אצלנו 

ובדקו אותנו..
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הכל... . בפטליות ובהיגיון קורע לב דיברה איתנו על גורלה. היא כאילו ניחמה אותי כשאמרתי 

לה שהיא מסרה את חייה על ידי זה שהייתה מלווה מצרכי מזון ומוסרת אותם. אבל היא דיברה 

תוך חיוך כל כך מריר על כך שאין היא מתחרטת כלל וכלל ועל אף שהיא אוהבת את חייה 

והם יקרים לה קיימים בשבילה ערכים גדולים מהחיים כמו אהבת המשפחה וכו'. היא נפרדה 

מכל אחד מאיתנו בנשיקה, לקחה את התיק שלה ומנת הלחם ותפוחי האדמה )הכרחתי אותה 

לקחת( והלכה לה לקראת גורלה. לא עמד לי כוח הרצון לצפות בה דרך החלון או לבכות. 

]...[ חשתי שליבי מתפוצץ. ... לא הצלחתי לא לאכול, לא לחשוב לא לדבר ולשכב לישון.

... שום דבר לא ימלא את הריקנות שבתוכנו – במוח, ברוח ובלב, ריקנות הנוצרת אחרי 

איבוד האדם האהוב ביותר, האוהב את החיים כמוני...

14 בינואר 1943

נורא בבית... זה   .-20o 8-, אבל כל כך קר לי שזה מרגיש כאילו שזהo הטמפרטורה היא 

על רגלו של אבא שמו כבר גבס, אבל הוא יצטרך להישאר בבית חולים עוד כמה ימים. ... 

הרגליים שלי מוכות קור בנעליים החדשות שלי, ואני הולך כמו נכה. זה שוב עינוי לקום 

בבוקר. הטמפרטורה בחדר בבוקר היא מתחת לאפס, וזה נס שעוד לא הצטננו. 

2 באפריל 1943

... המלחמה מתארכת בלי סוף, ואני כאן בלי שום כוח. כולם בגטו חולים. לא יאומן איך 

השחפת מתפשטת, ויש עוד הרבה מחלות מדבקות ולא מדבקות... אם העניינים ימשיכו כך 

אשתגע. אוי החוסר תקווה הנורא והנצחי הזה. אין סיכוי או תקווה לחיים.

הרשימה האחרונה מחודש אפריל 1943 )דוד נפטר משחפת ארבעה חודשים ממועד כתיבת דבריו אלה, 

ב-8 באוגוסט 1943( 

בערב היה עלי להכין אוכל ולבשל ארוחת ערב, וזה התיש אותי לגמרי... אני מרגיש שאני 

נופל לתוך דכאון. באמת אין מנוס עבורנו מכל זה.

רקע היסטורי

גטו לודז’ 

של  ליומנה  גם  קשור  זה  היסטורי  )רקע 

רבקה, פרק 5(

לודז’ נכבשה בידי הגרמנים ב-8 בספטמבר 1939, 

ימים ספורים לאחר פלישתם לפולין. הצעדים נגד 

שורת  פרסמו  הגרמנים  מיד:  החלו  העיר  יהודי 

החברתי  הכלכלי,  הקיום  את  חיסלו  ואלה  צווים, 

ונשלחו  נעצרו  רבים  יהודים  היהודים.  של  והדתי 

מהתעללויות  סבלו  מהם  ורבים  כפייה,  לעבודות 

ומהשפלות בדרכם לעבודות הכפייה.

לודז’ נמצאת במערב פולין, באזור הקרוי "ַורֶּתַגאּו" 

חלק  להיות  שתוכנן  אזור  וָורָטה(,  לנהר  )מעבר 

כל  את  לפנות  הייתה  התוכנית  הגרמני.  מהרייך 

האזור מיהודים, ולכן לאחר הכיבוש גורשו עשרות 

אלפי יהודים למרכז פולין )“גנרלגוברנמן”( ורבים 

הכנסת  ובתי  מנכסיהם  נושלו  יהודים  נרצחו. 

גירוש  תוכנית  אולם  באש.  הועלו  המרכזיים 

שונות,  מסיבות  הצליחה  לא  היהודים  כלל  של 

והגרמנים החליטו על הקמת גטו ליהודים שנותרו. 

הגרמנים בחרו ברובע העני של לודז’, בלוטי, והוא 

עד  היהודים  את  בו  לכלוא  מקום  עבורם  שימש 

הפעילו  והגרמנים  לגטו  עברו  היהודים  לגירושם. 

טרור והיו אלימים נגד אלו שעדיין לא עברו. ב-1 

הרמטית,  סגירה  הגטו  נסגר  בטרם   ,1940 במאי 

עזבו את לודז’ כשליש מיהודיה – בהם חברי ועד 

מנהיגים  האינטליגנציה,  מקרב  אנשים  הקהילה, 

ילדי בית ספר בגטו לודז' 
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והשאר  נרצחו  מהם  כמה  הון.  ובעלי  פוליטים 

ברחו מזרחה. 

את  מינו  ובראשו  יודנראט  בלודז’  מינו  הגרמנים 

חיים רומקובסקי. רומקובסקי כונה “זקן היהודים” 

ובאחריותו הייתה הדאגה לכך שיהודי לודז’ יצייתו 

ציות מלא לפקודות הגרמנים ולהוראותיהם. 

גטו  )אחרי  בפולין  בגודלו  השני  היה  לודז’  גטו 

ורשה(. הגטו היה מוקף רק בגדר, אך היה מנותק 

לחלוטין מהעולם החיצון, והיהודים לא יכלו ליצור 

קשר עם הסביבה, לברוח או להבריח לשטח הגטו 

אחרים  לגטאות  בהשוואה  גם  חיוניים.  מצרכים 

הוא נחשב לאחד הגטאות המבודדים ביותר, אולי 

המבודד מכולם. 

לודז’  גטו  שיהודי  לכך  גורמים  שלושה  נציין 

אליו  ולהבריח  הגטו  משערי  לברוח  הצליחו  לא 

מזון ונשק: 

הקיפה  הגרמנית  המשטרה  מהמשטרה:  פחד  א. 

מאות  לגדר.  שהתקרב  מי  בכל  וירתה  הגטו  את 

 יהודים שניסו לברוח והתקרבו אל הגדר – נורו מיד.

ב. פחד מהתושבים בסביבה: הגטו הוקם בסביבה 

הושיבו  והגרמנים  להיות חלק מגרמניה,  שנועדה 

הסגירו  ואלה  גרמני,  ממוצא  פולנים  בעיקר  בה 

הגטו.  מן  שברחו  יהודים  הנאצים  לידי   מיד 

הוראה  קיבלו  היהודים  מזומן:  בכסף  חוסר  ג. 

להנפיק שטרות כסף מיוחדים שיחליפו את הכסף 

הפולני. הם כונו “רֹוְמִקיס”, על שם ראש היודנראט. 

שטרות אלו היו ניירות חסרי ערך שלא היו תקפים 

מחוץ לגטו, והנפקתם הייתה חלק מתהליך השוד 

של רכוש היהודים והבידוד של יהודי הגטו שהרי 

בעקבות צעד זה לא נותר בידם כסף פולני או אחר 

ול”רומקיס” לא  היה כל ערך.

התוצאות של בידוד זה היו קשות מאוד. היהודים 

היו תלויים לגמרי במנת המזון הדלה של הגרמנים 

ושל רומקובסקי ומרעיו. בשל בידודו של הגטו לא 

הייתה כל אפשרות להבריח אליו מזון.

שיהודי  הייתה  בגטו  הבידוד  של  אחרת  תוצאה 

הגטו לא קיבלו מידע על הנעשה בעולם שמחוץ 

לגטו, ובכלל זה נעלם מהם במשך מספר חדשים 

המידע על קיומו של מחנה חלמנו, מחנה המוות 

שפעל סמוך לעירם. אומנם מידע על חלמנו הגיע 

טיפין טיפין לגטו, אך קשה היה להאמין שיהודים 

נרצחים בהמוניהם בגז, ולתושבי הגטו היהודים לא 

הייתה כל יכולת לאמת את המידע הנורא והבלתי 

סביר שהגיע אליהם.

בשטח  ביותר.  קשים  היו  בגטו  החיים  תנאי 

איש,  כ-170,000  הצטופפו  קמ”ר  ארבעה  של 

נפשות  עשר  עד  שמונה  של  ממוצעת  בצפיפות 

הקור  פעלו.  לא  והביוב  המים  מערכות  בחדר. 

היה עז, בהיעדר כל חימום. מנות המזון שסופקו 

דלות  היו  בגטו  שנדרשה  לעבודה קשה  בתמורה 

פשטו,  המחלות  בתושבים.  נגש  והרעב  מאוד 

יהודים   44,000 של  למותם  הביאו  אלו  ותנאים 

מהאוכלוסייה  אחוז  מעשרים  יותר   – הגטו  בתוך 

שהתגוררה בגטו.  

תמורת תלושי המזון הדלים עבדו היהודים למען 

מכונת  לטובת  סחורות  בייצור  בעיקר  הגרמנים 

המלחמה – מדים לצבא, נעליים מיוחדות להליכה 

בשלג, ועוד. האחראי מטעם הגרמנים על אספקת 

המזון, על העבודה והתוצרים וכן על שוד רכושם 

של היהודים היה הנס ביבוב. 

היודנראט  ראש  רומקובסקי  חיים  פעל  למעשה 

שהיו  עוזרים  כמה  על  וסמך  בגטו  יחיד  כשליט 

נאמנים למוצא פיו שידאגו לביצוע פקודותיו. הוא 

נהג בגטו בשררה, בריכוזיות ובהתנשאות, הטביע 

את דמותו על שטרות כסף ונהג כנשיא או כמלך 

הגטו. הוא הצליח לטעת בקרב דיירי הגטו אשליה 

שהוא מוביל את הגטו אל חירותו. 

שכונו  בגטו  מלאכה  בתי  ארגן  רומקובסקי 

קיומו  את  לאפשר  הייתה  מטרתם  “ֶרסֹוְרִטים”. 

הכלכלי של הגטו על ידי אספקת סחורה לגרמנים 

דאג  הוא  הראשונות  בשנתיים  הגטו.  מתוצרת 

כלל  שלא  רפואי  טיפול  דיור,  שירותי  לספק 

הפנה  היתר  בין  חינוך.  שירותי  ובעיקר  תרופות 

שהיה  כפרי  אזור  לאזור מרישין,  מהנוער  חלק 

חלק מהגטו, שם עסקו בחקלאות ובעבודה בתחום 

החינוך. פעילות מחתרתית בתחום החינוך נעשתה 

ילדים.  עבדו  שבהם  המלאכה  בתי  במסגרת  גם 

באותה תקופה התקיימו בגטו מנייני תפילה והוקמו 

בחסות  רבנים  ועד  פעל  בגטו  כשרים.  מטבחים 

מחלקת הרישום של היודנראט. רבנים אלו קיימו 

הלכתיות  לשאלות  מענה  כגון  רשמית  פעילות 

ועריכת חופה ונישואין ובעיקר יזמו פעילות בלתי 

רשמית של התכנסויות ללימוד תורה ולתפילות. 

 תקופת הגירושים מן הגטו,
1944-1942 

ֶחְלֶמנֹו.  המוות  מחנה  הוקם   ,1941 בדצמבר 

 .1942 בסתיו  היו  הגטו  מן  הגדולים  הגירושים 

)עוצר  היה “הְׁשֶּפֶרה”  מכל  המחריד  האירוע 

בספטמבר  ה-5  בין  הגטו(,  מן  לגירוש  שהביא 

ל-12 בספטמבר. בימים אלה עברו חיילי הגסטפו 

יותר  בכוח  ואספו  בגטו  היודנראט  שוטרי  בליווי 

מ-15,000 ילדים, זקנים וחולים שנרצחו בחלמנו. 

נפגעה.  שלא  משפחה  בגטו  נותרה  שלא  כמעט 

בין הנרצחים היו כמעט כל רבני הגטו. הם נתפסו 

בראש  רבנים  לאסיפת  התכנסו  כאשר  וגורשו 

שנת  במהלך   .1942 בספטמבר   11 תש”ג,  השנה 

יהודים  מ-70,000  למעלה  בחלמנו  נרצחו   1942

הצוענים  כל  גם  הושמדו  בָמקום  לודז’.  מגטו 

שהיו בסביבה.

כאשר החלו הגירושים מן הגטו סבר רומקובסקי 

הגטו  יהודי  את  שתציל  היא  יעילה  עבודה  שרק 

מגזרת הרצח וההשמדה. הוא הנהיג מדיניות של 

ל”יעילים”  שנחשבו  למי  עבודה  כרטיס  חלוקת 

רבים  “חלשים”.  שנחשבו  מי  של  בגירושם  וסייע 

את  להם  שיעניק  כדי  רומקובסקי  אל  התחנפו 

לרומקובסקי  בהתנגדות  שנחשד  מי  חסדו. 

זו   בתקופה  המגורשים.  לרשימת  צורף  ולאנשיו 

כפה רומקובסקי את העבודה על כל תושבי הגטו, 

לא רק על צעירים.  הוא הרחיב את מעגל העובדים 

בהדרגה וצירף אליהם גם קשישים, נשים וילדים 

התפישה  אותה  מתוך  יותר,  וצעירים  עשר  מגיל 

יעילה  ושעבודה  הגטו  מן  יגורשו  לא  שהעובדים 

למען הגרמנים תדחה את חיסולו של הגטו. 

גטו לודז’ במתכונת המצומצמת של עובדי מלאכה 

המשיך להתקיים גם כאשר חוסלו גטאות אחרים 

נדרשת  סחורה  לגרמנים  שסיפק  משום  אולי 

ומסוגר,  סגור  שהיה  משום  ואולי  אפסית  בעלות 

מה שאפשר את דחיית החיסול שלו. אולם למרות 

חיסולו  על  הגרמנים  החליטו   1944 בקיץ  הכול 

של הגטו. רומקובסקי ונאמניו ידעו על כך, אך לא 

את  לערוך  והמשיכו  הגטו  ליושבי  מידע  העבירו 

רשימת המגורשים מן הגטו. רוב היהודים שנותרו 

בגטו נשלחו לאושוויץ בקיץ 1944. 

שחיסולו  הסבורים  לודז’  גטו  מניצולי  יש 

העבודה  ממדיניות  נבע  הגטו  של  המאוחר 
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הצליח  אכן  ובכך  בגטו,  רמקובסקי  שהשליט 

להציל את חייהם.

 1944 באוגוסט  מהגטו  האחרון  הגירוש  לאחר 

ותפקידם  איש,  כאלף  בגטו  הגרמנים  השאירו 

היה לנקות את הגטו לאחר חיסולו. הצבא האדום 

שחרר את האזור ב-19 בינואר 1945, ורוב היהודים 

יהודים שחיו בגטו  ניצלו. מתוך כ-200.000  הללו 

)חלק מהם תושבי עיירות סמוכות שגורשו לגטו( 

הגרמנים  יהודים.  כ-10,000-7,000  בחיים  נותרו 

לא הספיקו להשמיד את ארכיון הגטו, ובזכות זאת 

נותרו מגטו זה מסמכים גרמניים ויהודים רבים וכן 

תצלומים וחפצים.

העשרה

אברמק קופלוביץ- המשורר הצעיר מגטו לודז’

ַאּבָרֶמק היה נער בן 10 כשנכנס לגטו לודז', וחי בו 

ארבע שנים. בגטו כתב שירים בפולנית ואף צייר 

ציורים. אברמק נשלח לאושוויץ עם הוריו, ומשם 

נשלח עם אביו מנדל, למחנות העבודה, שם נפטר 

מחולשה בהיותו בן 14. 

לאחר השחרור שב אביו לגטו ומצא את מחברת 

האב  האהוב.  בנו  שהותיר  והציורים  השירים 

לּוֶלק  ובנה,  שהיא  שואה  לניצולת  בשנית  נישא 

ְגִריְנֶפלד, שרדו. איש לא ידע על מחברת השירים 

ששמרו בביתם.

כחמישים  ואשתו,  האב  של  פטירתם  לאחר  רק 

מצא   ,1983 בשנת  נכתבו,  שהשירים  לאחר  שנה 

לולק, אחיו החורג של אברמק, את המחברת. הוא 

פרסם את מחברת השירים בפולנית, ולאחר מכן 

בספר  בעברית  לאור  והוצאתה  תרגומה  את  יזם 

"משל עצמי" )ירושלים תשנ"ה(. 

ועל  כישרונותיו  על  מעידים  אברמק  של  שיריו 

רק  ללמוד  שהספיק  ילד-נער,  של  חלומותיו 

שנתיים ולמרות זאת רוחו המריאה מעבר לחומות 

לעסוק  ממשיך  גרינפלד,  לולק  אחיו,  הגטו. 

בהנצחת דמותו של אחיו בתערוכות, במוזיאונים, 

נקרא  שמו  על  ובמוסיקה.  לימוד  בתוכניות 

בבולים  בספרים,  הודפסו  וציוריו  בלודז',  רחוב 

ובמקומות נוספים. 

שירו המוכר ביותר של אברמק הוא "חלום", שיר 

שתורגם ל-15 שפות.

כשאגדל ואהיה בן עשרים

אצא לראות את עולמנו המקסים.

אתיישב בתוך ציפור עם מנוע,

אתרומם ואמריא אל החלל, גבוה.

אעוף, אשוט ואתנשא

מעל עולם רחוק ויפה.

אחלוף מעל נהרות וימים,

אל השמים אתרומם ואפרח

עננה אחות לי והרוח אח. 

אתפעל מנהרות הפרת והחידקל, 

אראה את הפירמידות והספינקס,

במצרים העתיקה של איזיס האלה.

אחלוף על פני מפלי הניאגרה

ואטבול בחום שימשה הצורב של סהרה.

ארחף מעל צוקי טיבט לוטי עננים

ומעל ארץ הקסם והמיסתורין.

וכשאחלץ מהשרב היוקד, האיום,

אסתובב ואעוף אל קרחי הצפון.

ביעף אחלוף מעל אי קנגרו האדיר,

ומעל חורבותיה של פומפי העיר.

מעל ארץ הקודש של התנ"ך

וגם מעל ארצו של הומרוס הנודע.

ארחף לי לאט לאט, בדאיה נינוחה,

וכך מתבשם בקסמי התבל,

אל השמים אתרומם ואפרח,

עננה אחות לי, והרוח אח.

נער  של  שירים  עצמי,  משל  קופלוביץ,  אברמק 

מגטו לודז’, ירושלים תשנ”ה )תורגם מפולנית(

ארגון יוצאי גטו לודז’

למחשבה

"אני יודע מה האמונה מביאה למאמינים"

<< למה התכוון דוד ומה דעתכם על השאלה "מה 

האמונה מביאה למאמינים"?

<< מה הייתה משמעותו של נר החנוכה לדוד ומה 

משמעותו לכם?

http://www.lodz-israel.co.il/abramek/abramek.html 

http://www.lodz-israel.co.il/abramek/abramek.html


יומנה של 
רבקה ליפשיץ

פרק 5

רבקה נולדה בשנת 1929 בלודז’ שבפולין

נפטרה כפי הנראה לאחר השואה

יומנה ראה אור בספר:

The diary 0f Rywka Lipszyc

San Francisco 2014

מאחרים נדמה לי עכשיו שאני כמו עץ בודד בשדה, שמסביב לו סערה ורוחות מטורפות. העץ  יותר  מעמד  מחזיק  הוא  אבל  מכוחותיו,  מאבד  לאט  ולאט  עומד  צריך להיות ושככה זה טוב. הא, זה לא כל כך קל!   בתנאים טובים יותר, כי הוא חזק. אני חייבת, אני רוצה לפחות להאמין שככה הזה 

מיומנה של רבקה
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קורותיה של רבקה

ִרבָקה ִליְפִשיץ, נערה בת 14, כתבה את יומנה בגטו 

לודז’, בחודשים האחרונים לקיומו של הגטו. היא 

של  ילדיהם  ארבעת  מבין  הבכורה  הבת  הייתה 

אברהם- היו  אחיה  ליפשיץ.  שרה  ומרים  יענקל 

ַאְבָרֶמק, ציפורה-ִציְּפָקה והצעירה ביותר-ָתָמְרָצ’ה. 

יותר משלוש  יומנה לאחר  רבקה החלה בכתיבת 

שנות חיים בגטו ולאחר שאיבדה את שני הוריה. 

ברחוב  אביה  את  הגרמנים  היכו  הימים  באחד 

באכזריות רבה ופצעו אותו פציעה חמורה. מעולם 

לא הצליח האב להתאושש ממכות רצח אלו. הוא 

ומחלות  ריאות  מחלת  בעקבות  ב-1941  נפטר 

לבדה  אימה  טיפלה  בגטו,  שנה,  במשך  נוספות. 

ומחולשה  מחולי  נפטרה  בטרם  ילדיה,  בארבעת 

ב-8 ביולי 1942. 

הדודים שחיו בגטו לודז’ אימצו את יתומי משפחת 

אחד  התרחש   1942 ספטמבר  בחודש  ליפשיץ. 

הגטו,  בתולדות  ביותר  הנוראיים  האירועים 

ה”שפרה” ]הגירוש[ של הילדים הנודעת לשמצה. 

למחנות  הגטו  מילדי  אלפים  גורשו  זו  בשפרה 

המוות, ובהם גם אברמק ותמרצ’ה, אחיה ואחותה 

רק  המאמץ.  דודם  מבית  נלקחו  הם  רבקה.  של 

משנה  פחות  מהמשפחה.  שרדו  וציפקה  רבקה 

נפשות.  שש  המשפחה  מנתה  ל”שפרה”  קודם 

הדוד,  בנות  אצל  ציפקה  ואחותה  רבקה  גרו  מאז 

עליהן  שקיבלו  צעירות  נערות  סגל,  ומינה  אסתר 

אחריות על האחיות בתנאים קשים שאיפיינו את 

החיים בגטו: חיי לחץ בתנאי רעב, בקור, בעבודות 

כפייה ובמחסור.

גירוש ילדים יהודיים מגטו לודז' | ויקיפדיה

בתנועת  בחברותה  ועוגן  נוחם  מצאה  רבקה 

“בנות”(,  )בקיצור:  ישראל”  אגודת  “בנות  הנוער 

ֶפייֶגה  במורה  ֶזְלוֶור,  )סֹוְרֶצ’ה(  שרה  במדריכתה 

הקבועות  בפגישות  בתנועה.  ובחברותיה  ֶזִליְצָקה 

השראה  רבקה  מצאה  ידידותיה  עם  והמזדמנות 

לשיפור  דרכים  חברתית,  מעורבות  רוחנית, 

אושר.  של  ושעות  הנאה  ואפילו  שלה,  אישיותה 

גם  לכתוב.  ואהבה  ספרים  לקרוא  הרבתה  היא 

פעילה  השתתפות  השתתפה  שבו  לספרות  החוג 

העניק לה שעות טובות. 

אסתר  הדודות  ובנות  ציפקה  אחותה  רבקה, 

בגטו  יחדיו  נשארו  )ִמיְנָיה(  ומינה  )ֶאְסטּוָשה( 

כל שארית  יחד עם כמעט  לאושוויץ  עד שגורשו 

תושבי הגטו.

ומשם  לאושוויץ  הבנות  נשלחו  הגטו  חיסול  עם 

חלתה  רבקה  ֶּבְלֶזן.  לֶּבְרֶגן  המוות  בצעדת  גורשו 

עם השחרור ואושפזה במצב קריטי בבית החולים 

בברגן בלזן.

מה עלה בגורלה של רבקה? שאלה זו נותרה בלא 

בבית  נפטרה  שהיא  הניחו  הדודות  בנות  מענה. 

בהיותה  החולים  בבית  ממנה  נפרדו  הם  החולים. 

במצב שהוגדר סופני. אולם להפתעת כולם מצאה 

בכתב  שחתום  מסמך  יאנק  ג’ּוִדי  השואה  חוקרת 

חודשים לאחר השחרור.  ידה של רבקה, חמישה 

מסתבר שרבקה נרשמה כמי ששוחררה באפריל 

1945. מאז נעלמו עקבותיה, אך למרות שלא ידוע 

עד היום מה עלה בגורלה קמה דמותה של רבקה 

לחיים וממשיכה להרשים אותנו בזכות יומנה.

סיפורו של היומן

בית  במחברת  בפולנית,  יומנה  את  כתבה  רבקה 

 1943 מאוקטובר  חדשים-  כשישה  במשך  ספר, 

נותרו  לודז’  שמגטו  למרות   .1944 אפריל  עד 

יומנים רבים יחסית, אף אחד מהיומנים לא נכתב 

בתקופה מאוחרת זו.

בחיק  העבר  מן  תמונות  רבקה  העלתה  ביומנה 

מאבקה  ואת  מצוקתה  את  ביטאה  המשפחה, 

לבני  געגועיה  ואת  בקב”ה  אמונתה  את  בייאוש, 

בנות  עם  היומיום  בחיי  המתחים  את  משפחתה, 

מציגה  כתיבתה  לעתיד.  חלומותיה  ואת  הדודות 

כותבת  של  הייחודית  מבטה  נקודת  את  בפנינו 

אגודת  “בנות  בתנועת  חברה  חרדית,  צעירה 

והיא  בגטו,  מרכזיים  אירועים  על  בגטו,  ישראל” 

ולמאמציה  האיתנה  לאמונתה  רחב  ביטוי  נותנת 

חיים  בגטו,  ששררו  הקשים  בתנאים  גם  לחיות, 

ערכיים וחיי תורה ומוסר. 

מגטו  ברכבת  יומנה  את  איתה  נשאה  רבקה 

לודז’ לאושוויץ.

יותר מחמישים שנה לא ידע איש כי היומן שרד. 

סיפור גילויו הוא מיוחד במינו: באביב 1945 מצאה 

את  ששחרר  האדום  הצבא  עם  שהגיעה  רופאה 

אושוויץ יומן סמוך לאפר המשרפות של אושוויץ-

בירקנאו. הרופאה, ִזיָנאיָדה ָּבָרזֹוְבְסָקָיה, פטריוטית 

נטלה  נלהבת,  וקומוניסטית  אמיצה  סובייטית 

בדרום  באֹוְמְסק,  לביתה  בשובה  היומן  את  עימה 

מערב סיביר, שם נותרו היא והיומן עד לפטירתה 

נכדתה  גילתה   ,1995 בשנת  רק   .1983 בשנת 

רב  ממצא  שלפניה  הבינה   , היומן  את  ָאָנְסָטְסָיה, 

פרנסיסקו,  לסן  בשובה  עימה  אותו  והביאה  ערך 

לשם היגרה עוד קודם לכן. היא מסרה את היומן, 

למרכז השואה של צפון קליפורניה. חוקרי המרכז 

ערכו תחקיר רחב, תרגמו את היומן והוציאו אותו 

לאור באנגלית בהוצאה מהודרת. 

אך  מטושטשים,  מדפיו  חלק  היו  היומן  כשנמצא 

בהתחשב בגילו ובמקום שנמצא – ליד  המשרפות 

באושוויץ – הוא היה בהחלט שמור היטב. בקרוב 

יראה אור בעברית.
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מיומנה של רבקה

גטו ִליְצָמְנְׁשָטאט ]לודז’[, 12 באוקטובר 1943

אתמול הרהרתי קצת בדבר, חשבתי שילדונת בת ארבע עשרה עדיין יכולה להיחשב ילדה, 

אם לוקחים בחשבון רק את הגיל... אבל למרבה הצער, אנשים לוקחים בחשבון רק את הגיל, 

)ויש לי עוד מזל שאני  ולא את הדעת. אני בת הארבע עשרה נחשבת בעיני רבים ילדה 

מפותחת יפה מבחינה פיזית(. אבל כמה שהם טועים! ואיך שאני מתבזבזת ואף אחד לא יודע 

על כך. רק אני מרגישה. אני חושבת שאם הייתי מבוגרת יותר, אז אולי אנשים היו מיטיבים 

להבין אותי. אבל זה מה שיש. אני לא אתקדם אפילו צעד אחד קדימה. הרי גם אם נניח שאני 

חושבת הרבה, מה יצא לי כבר מכל החשיבה הזו? ואני אובדת עצות...

 23 באוקטובר 1943

כבר אחרי החגים. הא, יש לי כל כך הרבה מה לכתוב, שאני כבר באמת לא יודעת ממה 

בְׁשקֹוְלָקה  הייתי  רביעי  ביום  היום.  הכול  לכתוב  אספיק  שלא  גם  יודעת  ואני  להתחיל... 

חן בעיניי... למדנו לקחת  והתחלתי ללמוד תפירה. מאוד מצא  ]קורסים ללימוד המקצוע[ 

מידות של חצאית, אבל הקורס יתחיל בעצם רק ביום שני, ואני מאוד מרוצה מזה...  מאוחר 

כבר. ציפקה רוצה שאציע לה את המיטה...

31 באוקטובר 1943

לא  ושאימא  גורשו  הצעירים[  ]אחיה  ותמרה  פתאום שאברמק  נזכרתי  כאילו  בבוקר  היום 

צוחקת,  אני  וחשבתי:  העולם.  מכאובי  מרוב  לוחץ  כך  כל  עצוב,  כך  כל  לי  נהיה  בחיים... 

אני עליזה, אני חושבת גם על דברים אחרים למרות שאני חושבת הרבה גם עליהם, אבל 

אני עדיין מתייסרת כל הזמן למה עשיתי ככה ולא אחרת. האם הייתי יכולה לדמיין לעצמי 

שאי- פעם אפרד מהם? בחיים לא! זה לא עלה אפילו במחשבותיי. תמיד )לפני המלחמה או 

בהתחלה( כשקראתי כל מיני ספרים עצובים, התרגשתי מאוד, אבל אחרי שסיימתי אותם 

חשבתי “כן, זה יפה מאוד, אבל ככה זה רק ברומן, האם זה יכול בכלל לקרות במציאות?” 

והשוויתי לעצמי, ואפילו לא יכולתי לדמיין שלא יהיו לי הורים. והיום? היום חוויתי, ואני 

חווה את זה בעצמי. אני לומדת את זה על בשרי...

26 בינואר 1944

אתמול שוב הסתכלתי בתמונות... רק של אברמק ואבא... אבא! כמו חי הוא עמד מול עיניי... 

משהו לחש לי:  אבא לא חי... אבא לא חי... לא, זה בלתי אפשרי... הוא חי, הוא חי... לא, 

זה בלתי אפשרי, אני הרי רואה את העיניים שלו, העיניים המבינות האלה, שמביעות כל כך 

הרבה... ו... נזכרתי בלחיצת היד שלו, אני עדיין מרגישה אותה, זה היה אז כשהכניסו אותו 

ביום כיפור לבית החולים ובעת שנפרדנו אבא לחץ את ידי... הא, כמה הרבה ביטאה לחיצת 

היד הזו, כמה אהבת אב התגלתה לי בה, הא, אלוקים, בחיים לא אשכח זאת! ... בכל מקום, 

אתה הולך איתי צעד אחר צעד...  אמאלה שלי... מאז באמת התקרבנו אחת לשנייה וחיינו 

לא כמו אימא ובת, אלא כמו חברות הכי קרובות וכנות... לא חשנו אז בכלל בהבדלי הגיל 

בינינו... )והייתי אז בת שתיים עשרה(. הא, אלוקים! ואימא הלכה, ומה שלא הספיקה לומר לי 

נשאר לנצח בגדר תעלומה... אחרי מותה התקרבתי לאחי )אברמק קרא לי אימא, "את אימא 

שלנו“ הוא אמר(. רציתי למלא את מקומה, אבל... נותרתי לבד עם ציפקה... 

31 בינואר 1944

בערב  שישי  ביום  אותי  לקחו  ]החברה[  וַחיּוָשה  הנערצת[   המדריכה  זלוור,  ]שרה  סורצ’ה 

לאסיפה של המבוגרות יותר.... בעצם רציתי לכתוב לסורצ’ה במכתב על מה שהאסיפה הזו 

נתנה לי, אבל לאחרונה יש לי כל כך מעט זמן וכל כך הרבה עבודה... אחרי האסיפה כשכבר 

התחילו לשיר, פתאום פצחה רֹוְז’ָקה בשירת שלום עליכם, זה מה שאומרים ביום שישי בערב 

לפני הקידוש )איכשהו זה לא נשמע טוב בפולנית(. הא, כמה זכרונות... התמונות רצות לי 

מול העיניים... אבא חוזר מבית הכנסת, אימא עורכת את השולחן, כולם במצב רוח מרומם... 

בדיוק כך, מתהלך אבא בחדר ואומר שלום עליכם. אלוקים! שלום עליכם! מה שזה עורר בי... 

7 בפברואר 1944

...לּוָשה הוכרחה לשרוף את הכינור שלה )בגטו צריך למסור את כל כלי הנגינה(, ומדי פעם 

היא פרצה בבכי. הרגשתי כל כך מוזר... טוב לפחות שהיינו אמורות להתאסף ביום ראשון. 
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ככה יכולתי לפחות לברוח לשם במחשבות... היינו אמורות ללכת חִמשתנו ביחד )באופן יוצא 

מן הכלל גם ציפקה(. ודווקא אתמול באספה... הביטחון שלי רק התחזק! הא, הכול נראה לי 

עכשיו כל כך חיוור בהשוואה לידע שלנו שמעניק חיים, לתורה הכל־יכולה שלנו! האם אפשר 

בכלל להשוות? זה אבסורד! 

... הרעב מתגבר, כזה רעב איֹום וחסר תקווה. וגם נהיה קר יותר ומתחיל הכפור. הא, מה 

אכתוב? המילים כל כך חיוורות ולא מביעות דבר. הא, רק הא והא. 

... אני הרי מודה לאלוקים על שאני יהודייה! על שהוא נתן לי את היכולת להבין את זה.

אלוקים! אני הרי יודעת ושומעת כל כך מעט, ובכל זאת יש לכל דבר שאני שומעת משמעות 

כה רבה. זה מילא אותי ... ולכן ככל שיתאפשר לי אני חייבת לנצל את הכול, חייבת...

שמתי לב לעוד דבר, והוא שעד כה רציתי ללמוד מכל מקור, אבל לא ידעתי מה בדיוק. 

עכשיו אני יודעת... שאני שואפת לידע, אבל לידע של התורה, של תורתנו האהובה שהיא 

תמיד חדשה למרות שהיא כה עתיקה.

תורתנו נותנת החיים ! התורה אימנו!!!

10 בפברואר 1944

כבר כמה ימים שאני לא יכולה לכתוב ביומן, כי אין לי דיו. אסתושה לקחה את הבקבוקון 

לרסורט ]בית מלאכה בגטו[ והייתה אמורה להביא לי דיו1, אבל בכל יום היא שוב שוכחת... 

עכשיו היא סוף סוף הביאה, זה כבר ערב. 

מאחר שידעתי שקורה הרבה... לכן רשמתי לי הכול בטיוטות. ובכן: ביום ה-8 בפברואר ניתנה 

הנחייה או ליתר דיוק פקודה ]של הגרמנים[ לשלח מהגטו 15 אלף גברים בגילאים 18 עד 40.

)הטיפשה(,  ואמרה  צחקה  אפילו  מיניה  האלה...  הגירושים  עם  מתחילים  שוב  אלוקים,  הא 

שאחרי הגברים יגרשו גם את הנשים, אז גם אותה...

אף אחד לא בטוח, לא אנחנו בגטו ולא הם שם...

1   בגטו היה מחסור בכלי כתיבה ובנייר. קרה שרופאים נזקקו לפתקים שהביאו המטופלים כדי לרשום מרשמים. כל פיסת נייר נוצלה 

עד תום. מחברות בית ספר ישנות, ספרי חשבונות ושולי ספרים שימשו לכתיבה. 

אבל אתה אלוקים, אתה הרי כל יכול, ואני מאמינה שתוביל אותנו בדרך טובה!... 

רעב נורא שורר בגטו, שאני לא יודעת מה יהיה... ובנוסף הגירושים האלה... אה, בכלל... 

הרעב תמיד השפיע עליי לרעה וכך גם היום, אני חייבת לומר שהשנה האחרונה רק חיזקה 

להיות  זו  נוראה  איזו תחושה  הו, כמה שזה מתיש!  הרעב...  ציפקה במאבק עם  ואת  אותי 

רעבים. הכי טוב זה כשאני לא בבית, כשאני בשיעור... או לא יודעת איפה... כיום אני רעבה 

יותר כשציפקה לא אוכלת ושבעה יותר כשהיא אוכלת... 

11 בפברואר 1944

לכתוב! רק לכתוב! אז אני שוכחת את האוכל וכל השאר, את כל התלאות )זאת הגזמה(. אבל 

זה בכל זאת הקלה גדולה בשבילי. . . שאלוקים ירעיף על סורצ‘ה ]המדריכה[ בריאות ואושר 

ולו רק בזכות זה שנתנה לי רעיון כה נפלא לכתוב יומן... לפעמים, כשאני מתיישבת לכתוב, 

נדמה לי שלא אכתוב דבר, אבל הנה כשאני ניגשת לכתוב יש לי כל כך הרבה, כל כך הרבה, 

עד שאני כמעט ולא יודעת ממה להתחיל...

...איך שהזמן טס מהר! ולאן?... מה מצפה לנו בעתיד? אני שואלת  שוב הגיע יום שישי! 

בפחד ובאותה מידה בסקרנות של נערה. ואולי בכל זאת? ויש לכך גם תשובה גדולה: אלוקים 

והתורה! אבא אלוקים ואמא תורה! הם הם ההורים שלנו! כל־יכולים, יודעי כול, נצחיים!!! 

בעזרת  אפילו  בו  להבחין  שקשה  מזערי  יצור  לכך  בהשוואה  הרי  אני  אדיר!!!  כוח  איזה 

מיקרוסקופ... אבל מה זה משנה? ... הא, אני צוחקת על כל העולם, אני היהודיה המסכנה 

מהגטו, שלא יודעת מה יהיה איתי מחר... אני צוחקת על כל העולם, כי יש לי משענת, כי יש 

לי את המשענת הגדולה, הענקית, של האמונה, כי אני מאמינה! וככה אני חזקה יותר, עשירה 

יותר ושווה יותר מהאחרים. אלוקים, אני כל כך מודה לך!!!...

12 בפברואר 1944

 מחר יהיו מרקים ברסורטים )יום ראשון(. אני הולכת בתשע וחצי...

 כל כך מתחשק לי לישון!  הייתי שמחה להעביר בשינה את החלק של המלחמה שעוד יבוא, 

ועוד יותר שמחה להתעורר אחרי המלחמה... 
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האמונה,  את  איבדו  בהדרגה,  ולאט,  זה,  כל  למה  זה,  מה  בשביל  תהו:  כבר  אנשים  הרבה 

איבדו את הרצון להמשיך לחיות... הא, זה הרי כל כך נורא! לאבד את הרצון לחיות. לכן 

אני מודה לאלוקים פי שלושה ואפילו פי ארבעה על כך שאני מאמינה, על כך שנתן לי את 

יכולת האמונה, כי בלעדיה גם אני, כמו אחרים, הייתי מאבדת את הרצון לחיות, ואפילו לכל 

מה שכלול בחיים. אלא שאני ניצלתי בזמן. לסורצ’ה הייתה תרומה גדולה לכך. יתכן מאוד, 

רק  מגיעות מעצמן, אבל  היו  לחיים  והגישה  הזו  האמיתית  התהייה  הזו,  הקדושה  שההצלה 

מאוחר יותר... אני בכל זאת מאושרת שזה כבר קרה. סורצ’ה היא שהטמיעה בי את המחשבות 

האלה, המון מחשבות אמיתיות וטובות. 

17 בפברואר 1944

בשקולקה ]קורסים ללימוד המקצוע[  כבר לא נלמד יידיש ולא חשבון, אלא רק חמש שעות 

תפירה ושעה של שרטוטים מקצועיים. אסור להביא לעבודה ספרים או מחברות... וגם זה 

נעשה בסוד, הם מוכרחים להחביא אותנו, הילדים, כי הרי יש עלינו איסור ללמוד כל דבר... 

כל זה ביחד כל כך כואב... )בשבילם אנחנו בכלל לא בני אדם, אלא פשוט מכונות(. הו, 

הכאב! אבל אני שמחה רק מזה שאני "מרגישה“ את הכאב, כי כל עוד אני מרגישה שכואב 

זאת אומרת שאני עוד בן אדם, כי אני מרגישה, ואם זה היה הפוך המצב היה רע מאוד... 

אלוקים! תודה לך על כל הטוב שאתה עושה עימנו! תודה לך אלוקים! . . .

20 בפברואר 1944

הראשונה  הפעם  הייתה  זאת  העבודה[...  ]סדנת  ברסורט  להיות  נאלצתי  בשבת,  אתמול, 

)והלוואי היחידה!(... הא אלוקים, לעולם לא אשכח את התחושה הזו, כל כך רע היה לי, כל 

כך מעיק, רציתי לבכות!... לבכות... הסתכלתי איך אנשים הולכים לרסורטים, כרגיל, היום 

הזה, היום הקדוש, האלוקי הזה, הוא עבורם יום רגיל, יום חול נורמלי... אלוקים, וגם אני 

ביניהם?... אבל בשבילי ללכת לרסורט בשבת היה עינוי איום... אבל אם אהיה חייבת, האם 

זה לא יהפוך בשבילי לדבר של מה בכך, האם לא אתרגל לכך? הא אלוקים, עשה שלעולם 

אף  אלוקים,  לבכות!.  רציתי  רע!  כך  כל  לי  היה  לרסורט בשבת!  יותר  ללכת  לא אצטרך 

פעם לא אשכח את ההרגשה הזו... הכיתה שלנו נסבלת מהבחינה הזו, יש הרבה בנות שאינן 

עובדות בשבתות... גברת קאופמן עוד הראתה איך מכסים את הריפוד יחד עם הדשים... רק 

זה היה חסר לי! כל הזמן לחשתי בלבי: "שבת, שבת,“ כדי שחס וחלילה לא אשכח!. . . ועוד 

דבר: זאת הייתה שבת שבה "ֶמען ֹהאט ֶגעֶּבעְנְטְשט ראש חודש“ ]שבת שבה ברכו את החודש 

החדש[, וכל כך מיהרתי להגיע הביתה, כל הזמן רק הזכרתי לעצמי: "שרק לא אשכח!“ הא, 

כל כך קשה...

4 במרץ 1944

כבר שבת... תודה לא־ל שאני כבר לא הולכת לרסורט בשבתות. הייתי שם רק באותה הפעם 

ו... זה היה מספיק... מספיק לחלוטין... 

אני כל כך מאושרת... אני אסירת תודה לקב”ה )וזה בלשון המעטה(, על כך שנולדתי בבית 

שלי ולא בבית אחר... שאני אחת מאותן הבריות, שמקפידות ללכת בדרך האור... הו, כמה 

הרבה אנשים לא רואים אותו! 

6 במרץ 1944

לא טוב... ַחנּוָׁשה חזרה עכשיו מהרסורט והיא אומרת שלקחו בלילה הרבה מהחברות שלה... 

וגם היא מצפה לכך... אמרה את זה בחיוך... דבר מוזר, אבל ככה זה... 

8 במרץ 1944

מחר פורים!... פורים!... איזה מין חג זה? הא, ואלו זמנים?... הו, אם מחר היה קורה נס בדיוק 

כמו אז.?!. אבל... האם אנחנו ראויים לכך? למרות כל הסבל שאנחנו עוברים... נו, מה יש כאן 

להסתיר? הייתי רוצה שפשוט יתרחש כאן איזשהו נס...  אני חוזרת לפורים... ציפקה הייתה 

היחידה שזכרה להכין "משלוח מנות” לכל אחד מבני משפחת ַדייְטש, לבנות הדוד ולגברת 

ַמְרקּוס היא שולחת מיניאטורות מתאימות.
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הגשר המחבר בין שני חלקי הגטו 

13 במרץ 1944

שמש  חמימה!... כמה שאני מתגעגעת אליך!.. אבל את מסתתרת... קור כלבים... רוח, שלג 

רטוב, בוץ...  אני לא יודעת אם חוויתי בחיי עוד חורף שהיה לי בו כל כך רטוב בנעליים... 

אלה הנעליים שקיבלתי מ”הוועדה להסבה מקצועית”... לא יכולתי להחזיק יותר מעמד והייתי 

חייבת להסיר את הנעליים, את הגרבים ובכלל להחליף בגדים... 

"שמש”... כל כך כמהים לכך!. . . הרגיעי אותנו כבר ! אבל את עדיין מסתתרת! ... ברר... 
כמה קר!... לאחרונה האוזן רטובה, מה שמטריד אותי מאוד... בבתי המרקחת כבר אין להשיג 

אפילו צמר גפן, אה, הגטו הזה! ...

אני נזכרת שבערב שבת אחד סיפרה לי סורצ’ה את דברי שלמה המלך, שכאב פיזי גרוע 

מכאב מוסרי, משום שהכאב הפיזי משפיע גם על המוסרי )האם ניסחתי את זה נכון?(. זה 

בדיוק ככה. היום אני מתנסה בכך. זה מאוד מקשה עליי, בכל דבר ודבר...  

שאומר  פתגם  קיים  סתם  לא  מאוד...  מתאכזבים  ולצערנו,  אנשים,  מכירים  כאלה  בימים 

לנו  יעזור  זה שאנחנו מכירים אנשים, מאוד  שחברי אמת מתגלים בעת צרה... אבל עצם 

מאוחר יותר בחיים, פשוט כי יהיו לנו פחות אכזבות... 

מחר כמה בנות מהקבוצה שלנו תלכנה לאסיפה של המבוגרות יותר כי זה יום השנה של 

גברת שרה ְׁשִניֶרר ]מייסדת תנועת "בית יעקב”[... ופסח כבר מתקרב... אבל לצערי אני לא 

מצפה לו כפי שציפיתי לו מדי שנה לפני המלחמה )ואפילו בזמן המלחמה(... ואולי בכל זאת 

יהיה טוב יותר? חייב להיות כבר טוב יותר! ... הגיע כבר הזמן לכך! באיזו כמיהה אנו מצפים 

"לאביב” הזה!?... הו, שיופיע כבר בהקדם האפשרי!         

21 במרץ 1944

בגלל הרעב הזה קורה לאחרונה לא מעט בגטו שאנשים גונבים מצרכי מזון מאחרים.... סיפור 

דומה קורה גם אצלנו... אנחנו מניחות שמדובר בשיתוף פעולה של כמה אנשים...

זה דבר נורא...  )זה לא משנה כרגע במי(. אוח, חשד  אני חייבת להודות שאנחנו חושדות 

חשד... אכזבה... חשבתי רק על כך שהרי זהו רצח, אף גרוע מכך, זה לקחת ממישהו באיטיות 

את החיים, גסיסה איטית, כשחשבתי על כל הדברים האלה כל כך כעסתי על ה”הוא” או 

ה”היא”, עד שאם היו נופלים לידיי הייתי קורעת אותם לגזרים... הייתי רוצה שזה יוכרע כבר, 

כדי להיפטר כבר מהחשד הזה... חשד זה דבר נורא...

29 במרץ 1944

הזכרתי במכתב שכתבתי לסורצ’ה שעוטף אותי מעין רגש, לא יכולתי לתת לו שם,... כן, 

עכשיו אני יודעת בוודאות, שזו אהבה! ... מציפה אותי מין חיבה, עד שאני רוצה לבכות! 

הייתי רוצה אז להקיף את כל העולם, לחבק אותו, לחמם אותו. אני בכלל לא מקנאה אז באלו 

שטוב להם, אבל צר לי על אלו שסובלים... ויש בי אז רצון לעשות המון... למען העולם, 

כי אני רואה שחסר בו כל כך הרבה ומשהו גורם לי לכזה צער עד שאני לא יכולה פשוט 

למצוא לעצמי מקום. אבל כשאני מבינה... שאני רק גרגר אבק עלוב, שהרי אני לא יכולה 

לעשות כלום... אז נעשה לי רע עוד יותר... שאני לא יכולה להשתלט על זה... ורק אז, כדי 

לאזור כוחות, אני אומרת לעצמי: "הרי ככלות הכול אני עדיין צעירה, צעירה מאוד, ומה יכול 
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עוד לקרות? "... אבל הזמן בורח... זו כבר השנה החמישית למלחמה... אני לא יכולה למצוא 

שלווה, כי אני כל הזמן דואגת לאלה ולאחרים.... איכשהו הטבע שלי מוזר. 

אבל לעתים קרובות הייתי רוצה לחבק את כל העולם... לתת לו את מה שחסר לו... הדבר 

היחיד שמוסיף לי עוד קצת כוח הוא התקווה שלא תמיד יהיה כך ושעכשיו אני צעירה, ואולי 

יום אחד עוד ייצא ממני משהו ואז אוכל לעשות משהו. אני הרי חייבת שתהיה לי תקווה. לכן 

אני יהודיה...  אני מקווה שה”תקווה” הזו נשענת על יסוד חזק. אלוקים, תזרז שיגיע הזמן הזה. 

3 באפריל 1944

כמה קשה עבדנו אתמול! ... בערב גם אפינו מצות... אבל תודה לא-ל, מאה, אלף פעמים, 

... על השינוי הנפלא במזג האוויר! המרפסת כבר הייתה פתוחה אתמול. הא, מתחשק לחיות! 

... בעורקים פעם בי דם צעיר. ... חיי נעורים! משהו קרא בתוכי! )ובכן, השיר הקטן שלי 

בכל זאת הניב פרי! ביום שישי חיברתי שיר על האביב(. אלוקים. תודה, תודה לך עד השינוי 

הנפלא במזג האוויר. התקווה התעוררה לחיים. הייתי רוצה שכבר יהיה חג! הייתי רוצה שכבר 

יהיה קיץ!  הייתי רוצה כבר... אני בעצמי לא יודעת מה... אני חוששת רק שזה יחלוף מהר 

מדי. אבל די מהר אני נפטרת מהמחשבה הזו... לחיות עכשיו! לחיות!... 

5 באפריל 1944

לקראת החגים יש תכונה שכזו. אבל לא הכול חיובי... לא הוציאו לחם למי שנרשמו למצות 

ובמשך כמה ימים נותרת הברירה לרעוב למוות או לאכול מצות... בכמה מהמטבחים עורכים 

יותר.  נדע  ואז  בעשר  היום  תרדנה  שלנו  מהקבוצה  בנות  כמה  החג,  למרקי  הרשמה  כבר 

בכלל!... הייתי רוצה שיהיה כבר חג! 

12 באפריל 1944 – מתוך הרשימה האחרונה ביומן

הא, איזה מזג אוויר נפלא! ... זה כל כך משמח אותי, זאת נחמה ענקית בשבילי ... 

קבענו שככל הנראה גם נירשם לספרייה ונדון בספרים ואז יצליח לנו יותר החוג הספרותי. 

... כשחזרתי הביתה חשתי כמה יפים הם הנעורים... כל כך מתחשק לחיות, אחר כך נעשה 

עצוב באופן מוזר, ואז גם חשים את האומללות שלנו, ודיכאון ממלא את הנשמה ו... באמת 

נדרשים כוחות אדירים כדי לא להרים ידיים. כי כשמסתכלים על עולם כל כך יפה באביב 

המקסים הזה, ובו זמנית מסתכלים עלינו כאן בגטו, שכמעט הכול נשלל מאתנו, אין לנו 

ולו השמחה הקטנה ביותר, כי למרבה הצער אנחנו מכונות ומתקיימים בתוכנו אינסטינקטים 

חייתיים מפותחים ביותר, שאפשר לזהות אותם על כל צעד )יותר מכול בזמן האוכל( וכל זה 

ביחד משפיע עלינו עד כדי כך שאנחנו נעשים יותר ויותר אדישים, כי כשמסתכלים עלינו 

מזהים מיד איזה מחיר גבוה אנחנו משלמים כדי ליצור לעצמנו, מעבר לחיי היומיום האלה, ... 

חיים אחרים, טובים יותר... . ודווקא עכשיו, כשעולה בראשי המחשבה שהכול נשלל מאתנו, 

שאנחנו עבדים, אז אני מנסה לגרש אותה בכל כוחי ולא להרוס לעצמי את הרגע הקט הזה 

של שמחת חיים... אוי, אלוקים, כמה זמן זה עוד יימשך. אני חושבת שרק כשניגאל יהיה לנו 

אביב אמיתי. הא, כמה שאני משתוקקת כבר לאביב הגדול והיקר הזה...

 

רקע היסטורי

על קורות יהודי לודז’ ראו רקע היסטורי ליומנו של דוד, פרק 4 

העשרה

 מזיכרונות פוריה רוטשילד-סוקל מוורשה
מתוך ספרה "כתמים כהים בשלג", ירושלים

פוריה למדה במוסדות חינוך דומים לאלה שלמדה 

יעקב"  "בית  ספר  בית  חניכת  הייתה  היא  רבקה, 

ותיכון "חבצלת" בוורשה, בת 13 בפרוץ המלחמה.

לארגן  החלו  ומיד  היהודים.  הספר  בתי  את  סגרו 

כיתות סודיות ללימודים... נוצרו והתארגנו קבוצות 

בכל  לכיתות.  הרגילה  לחלוקה  בהתאם  קטנות 

לרוב  התקיימו  השיעורים  בנות.   8-6 היו  קבוצה 

גם  הייתה  רֹוָלה  התלמידות...  אחת  של  בביתה 

כן  גם  והשתייכה  יעקב,  בית  חניכת  כמוני,  היא 

ל"בנות אגודת ישראל". עמדתי בעניין הדת מצאה 

חן בעיניה: לקיים את המצוות לא מתוך הרגל או 

כפיה, אלא מתוך הבנה והכרה עמוקה...

מבית  עוד  לכיתה  חברתי  הייתה  גּוְטגֹולד  אסתר 

ספר יסודי. גרנו בקרבת מקום, אפילו בקיץ היינו 

מבלות באותה סביבה. יחד עברנו לתיכון "חבצלת", 

נתגלתה  אצלה  יותר.  עוד  אותנו  שקירב  דבר 
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לפקפק  החלה  המלחמה  לפני  מעניינת.  תופעה 

חזרנו  יום אחד  אני:  זוכרת  יסודות האמונה.  בכל 

ראשונה...  תיכונית  בכיתה  אז  למדנו  ספר,  מבית 

והביעו  אלוקים  על  לשוחח  החלו  הבנות  והנה 

ספק בעצם קיומו ח"ו )זו הייתה הרוח בימים ההם 

בחוגים "נאורים", רוח שחדרה גם לבתים דתיים(. 

על  צרות  תכפו  כשבזמן המלחמה  אסתר,  ואותה 

הפכה  לגמרי,  השתנתה  במיוחד...  ועליה  כולנו 

למאמינה מתוך הכרה, עד כדי כך שקיבלנו אותה 

יותר מאוחר לחבורה שלנו...

בוורשה הורע המצב מיום ליום...

משהו  בשבילנו  היו  החברות  בחוג  הלימודים 

המציאות.  את  לשכוח  לנו  אפשרו  הם  נפלא. 

אנחות  נשמעו  מלחמה,  סערת  השתוללה  בחוץ 

בכי  המכים,  של  חייתיות  צרחות  ברעב,  גוועים 

צאת  עד  דם,  זוב  עד  המוכה  של  ומתלונן  נכנע 

נֹובֹוִליְפֶיה,  או  ָפְבֶיה  ברחוב  קטן,  ובחדר  הנשמה, 

בגילים 15-13, עם  בנות,  יושבות לשולחן שמונה 

ומלואו,  עולם  שכחו  בלימודים.  שקועות  מורה, 

הבטן  את  אפילו  שכחו  וזוועותיו,  העולם  את 

בעולם אחר,  נמצאות  ולומדות,  המתהפכת ברעב 

בעולם של לימודי קודש או ספרות, בעולמה של 

יוון או רומי ]בשיעורי היסטוריה[, בשיעורי לטינית 

או מתמטיקה. )כתמים כהים בשלג, עמ' 27-26(

העניקה  חיינו,  שבהם  האיומים  התנאים  למרות 

תוכן  חיי  משנה,  יותר  שנמשכה  זו  תקופה  לי 

מלאים. ידעתי לשם מה אני קיימת, חשבתי פחות 

עליי מאשר על אחרים. כל יום היה בעל ערך, כל 

התכנסות, שיחה, ויכוח או מעשה טוב, היוו חוויה 

יפה, מרנינה... באותו יום ראשון לא דיברנו רבות, 

מעין  תכתוב  מאיתנו  אחת  שכל  החלטנו  אלא 

לעסוק  במה  ליצור,  ברצוננו  מה  פעולה:  תוכנית 

וכו'. וכך בערך קבענו: מטרתנו היא לשאוף להיות 

פעילות  המידות,  על  עבודה  אדם.  ובן  יהודיה 

תרבותית ומעט סוציאלית.

שבת  בכל  בשבוע.  ופעמיים  בשבתות  התאספנו 

הייתה אחת מאתנו מכינה פעולה, תוכנית. למשל, 

וכד', למדנו באופן  פרקי אבות, עבודה על מידות 

גרמנית  למדנו  חול  ביום  תפילה.  ביאורי  שיטתי 

קראנו  לשבוע  אחת  זמן...  באותו  נחוצה  שהייתה 

ספרות יפה וינתחנו אותה. פעמים אחרות – משהו 

מדעי, בדרך כלל פסיכולוגיה או פדגוגיה. ... במשך 

הזמן הצטרפו עוד כמה בנות טובות...

עד  כך  כל  קבוצתנו  התגבשה  הימים  ברבות 

שהגענו לדרגת כנות מוחלטת-אידיאלית... המטרה 

הייתה לא סתם חשיפה עצמית, אלא בעיקר תיקון 

עצמי, ואמנם הדבר הוסיף הרבה למודעות עצמית 

ולקשר מהודק. 

השבתות,  באחת  כנות"  של  דקות  "חמש  משחק 

ביושבנו אצלנו על הספה, נחרת במיוחד בזיכרוני. 

כאמור, עיקר תפקידנו ומשימתנו היה עבודה על 

אלו,  בנושאים  שיחות   – פעולות  על  נוסף  מידות. 

מידת  למשל,  שונות.  מידות  על  סדר  לפי  עבדנו 

מבלי  חדשה,  מידה  הוספנו  פעם  מדי  האמת... 

קצרה  תקופה  כעבור  התפילות...  את  להזניח 

השתנינו כל כך, שאנשים שלא ידעו על מעשינו, 

עלינו?..  פועל  קסם  איזה  אתנו,  קרה  מה  שאלו 

)שם, עמ' 28 -29(

לֶהְנָיה צריך היה לעזור כלכלית... התארגנו ועשינו 

מבושלת  ארוחה  יומיום  לה  מביאות  היינו  משהו: 

ארוחות  אותה...  תאכל  היא  שאמנם  לכך  ודאגנו 

אלה היו סיפור בפני עצמו. כל אחת מאתנו תרמה 

היה  הדבר  בתחילה  תורה.  שהגיע  ביום  ארוחה 

הרעב,  בגבור  אך  יותר...  קצת  בישלנו  יחסית.  קל 

אחת  לא  בדייקנות...  מחושב  היה  כשהאוכל 

נשארנו רעבים לאחר הארוחה. )שם, עמ' 32-31(.

למחשבה

בשדה,  בודד  עץ  כמו  שאני  עכשיו  לי  "נדמה 

הזה  העץ  מטורפות.  ורוחות  סערה  לו  שמסביב 

עומד ולאט לאט מאבד מכוחותיו, אבל הוא מחזיק 

טובים  בתנאים  )הצומחים(  מאחרים  יותר  מעמד 

לפחות  רוצה  אני  חייבת,  אני  חזק.  הוא  כי  יותר, 

להאמין שככה צריך להיות ושככה זה טוב. הא, זה 

לא כל כך קל!" )מתוך יומנה של רבקה(

<< אלו שורשים נותנים לרבקה כוח לעמוד בסערה?

"להחזיק  לרבקה  מסייעות  אופי  תכונות  אלו   >>

מעמד" בסערה? תנו דוגמה מתוך הקריאה ביומן.



רוזה נולדה בשנת 1925 בגרמניה

נהרגה עם שחרור דרום הולנד באוקטובר 1944

יומנה ראה אור בעברית בספר: 

יומנה של נערה במחבוא בשנות השואה
תש"ב-תש"ד

יומנה של 
רוזה יקובס

פרק 6

אנחנו יצירי כפיך ואתה יצרת את כל אותם האנשים שאינם דבקים בדת היהודית, אז למה א-לי היקר...
לנו מזון ומשקה, אבל אסור לי וליקיריי לחיות? נותנים  יכולה להיקרא חיים. דואגים לצרכינו,  דרך חיינו פה לא 

רק אדם חופשי יכול לחיות, א-לי, אתה הרי משענתי ולא תתן לעם ישראל,אנחנו עצורים למרות הכל.
תן לנו להגיע בבריאות טובה לאותו הרגע שאליו אנו מתגעגעים כל כך.הושיענו, רבונו של עולם והבא לנו שלום בר קיימא במהרה בימינו.העם שבחרת בו, לרדת לטמיון!

מיומנה, 30 במאי 1943
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קורותיה של רוזה

ציורי של אפרים  כולנו תיאור  הולנד מעלה אצל 

מוריקים וטחנות רוח, אבל יומנה של רוזה ָיקֹוְבּס, 

מצייר  השואה,  בתקופת  מהולנד  יהודייה  נערה 

תמונה אחרת.

רוזה  מתחילה  שבו  קיץ   ,1942 קיץ  של  הולנד 

לכתוב את יומנה, סימן כבר את קיצה של יהדות 

הולנד, קהילה שמנתה כ-140,000 ערב הפלישה 

הגרמנית להולנד. ב 14 במאי 1940 נכנעה הולנד 

יהודי  של  רדיפתם  ומכאן מתחיל מסע  לגרמנים, 

הולנד. זמן קצר לאחר הכיבוש התחילו הגרמנים 

מהחיים  צעד  אחר  צעד  היהודים  את  לדחוק 

החל  בבד  ובד  במדינה,  והכלכליים  הציבוריים 

תהליך של העברת עסקים ונכסים בבעלות יהודית 

הגזרות;  החריפו   1941 בקיץ  הנאצים.  לבעלות 

הכלליים,  הספר  מבתי  סולקו  יהודים  תלמידים 

ציבורית  בתחבורה  להשתמש  יהודים  על  נאסר 

והוטלו  שונים,  ציבור  ובמוסדות  בספריות  ולבקר 

עליהם איסורים נוספים. 

מקיץ 1942 מתחילים הגירושים של יהודי הולנד 

היהודים  המוות.  למחנות  היישר  אירופה  למזרח 

הבינו את המשמעות של הגירושים הללו וחיפשו 

כל דרך אפשרית להסתתר. בתקופה זו, במסתור, 

כותבת רוזה את יומנה. 

מצוות.  שומרת  למשפחה  בגרמניה  נולדה  רוזה 

רוזה  ופרידה,  אהרון  הורים,  מנתה:  המשפחה 

ואחיה התאום ַמְרִטין, ֶאִדית, צעירה מהם בשנתיים, 

וֶּבְרט האח הצעיר. רוזה ואחיה למדו אומנם בבית 

בעברית.  שיעורים  שמעו  א'  בימי  אך  כללי,  ספר 

ומוריהם  הספר  מבית  נעדרו  ובחגים  בשבתות 

על  הקץ  הקיץ  שבו  ליום  עד  בהבנה,  זאת  קיבלו 

החיים הרגילים.

 הוריה של רוזה עם אדית, רוזה ומרטין

תלמידים  החלו  לשלטון  הנאצים  עלות  עם   

יהודים לחוש בניכור ובהשפלה קשה בבתי הספר 

מגרמניה  ברחנו   1938 "בשנת  אדית:  הכלליים.  

להולנד. בשבילנו הילדים, היו השנתיים הראשונות 

ההשפלות  כל  אחרי  גן-עדן.  ממש  בהולנד, 

בשיעורי  קשות  סבלתי  שברחנו,  לפני  בגרמניה. 

ס.ס.,  קצין  שהיה  מורה  עם  הגזע  בתורת  החובה 

צלב  שרוולו  כשעל  חומים  במדים  לכיתה  ונכנס 

בכיתה'?  יהודים  'יש  הפתח:  מן  צועק  הקרס, 

ידי  את  מרימה  היחידה,  היהודיה  ואני, התלמידה 

'צאי החוצה',  ושומעת אותו:  ֶּבּפחד אימים  רועדת 

ומבחוץ שומעת את חברי שרים 'תנו לדם היהודי 

להישפך'. כעבור שעתיים הותר לי לחזור לכיתה, 

בשתי  מסודרים  כשהם  אותי  קיבלו  והתלמידים 

לירוק  ועליהם  ביניהם,  לעבור  עלי  היה  שורות. 

הייתי  עבורם.  רעל  היא  שנוכחותי  ולצעוק  ֶּבּפני 

אז רק בת שמונה. הטראומה ההיא היא דבר שלא 

אשכח עד יומי האחרון".

של  משפחתה  עברה  עשרה  שלוש  בת  בהיותה 

הבדולח.  ליל  אירועי  בעקבות  להולנד  רוזה 

בהם  נשמרו  עדיין  אך  השתנו,  רוזה  של  חייה 

הרוגע והיציבות.

בלבד.  שנתיים  במשך  נשמרה  היחסית  השלווה 

לאחר מכן התהפכה המציאות על פיה. חייהם של 

בני משפחת יקובס נקלעו לסערה ולמערבולת של 

ֵאימה וסבל.

מן  תלמידה  רוזה  עדיין  הייתה   1941 לקיץ  עד 

על  משנאסר  אך  הכללי,  הספר  בבית  המניין 

בבית  ללמוד  עברה  בו,  ללמוד  יהודים  תלמידים 

מצטיינת"  תלמידה  הייתה  "רוזה  היהודי.  הספר 

מעידה אחותה. גם היומן מעיד על נערה עשירת 

נפש וחדורת עוצמה ונחישות. 

לא לזמן רב המשיכה רוזה להיות תלמידה. מספר 

של  מספרם  גם  גדל  ובמקביל  גדל,  הגירושים 

מורים  של  בהעדרם  להסתתר.  שניסו  היהודים 

ותלמידים נסגר בית הספר.  

באוגוסט 1942 החליטה גם משפחת יקובס לעבור 

הסתתרה  רוזה   – התפצלה  המשפחה  למסתור. 

יחד עם דודה, דודתה ובנם אצל משפחה הולנדית 

ואחיה  אדית  אחותה  הוריה,  בעוד  ֶנייְמֶכן,  בעיר 

הצעיר ברט הסתתרו בכפר קרוב לניימכן. במקום 

המסתור שלה החלה רוזה בכתיבת יומנה. 

ביומנה היא מתארת את כאב הפרידה ממשפחתה, 

היא  הבדידות.  ואת  החיצון  לעולם  הגעגוע  את 

מוצאת בכתיבה ביומן פורקן לתחושת אי-הנוחות 

עם  המשותפת  בשהות  אצלה  וגוברת  שהולכת 

משפחת הדוד. כתיבת היומן לא הייתה התעסוקה 

היו  הימים  המסתור.  בימי  רוזה  של  היחידה 

משרתת  בתפקיד  עבדה  רוזה  ומתישים.  עמוסים 

בני  הסתתרה.  אצלם  ההולנדית  המשפחה  בבית 

אך  בהגינות,  אליה  התייחסו  אומנם  המשפחה 

סיפקו לה עבודה רבה, ולמרות זאת היא חשה כי 

היא מהווה נטל על חייהם. 

ואחיה.  הוריה  עם  להתגורר  עברה  מסוים  בשלב 

לפנות  ומשפחתה  רוזה  על  היה  רבות  פעמים 

במהירות את עליית הגג שהתגוררו בה ולהסוות כל 

סימן למגורים במקום. היה זה כאשר הגיע אורח 

אל הבית, והיה חשש גדול שהמשפחה תיחשף.

במהלך  מפנה  חל   1944 ספטמבר  בחודש 

בעלות  כוחות  צנחו  המערבית  בחזית  המלחמה. 

חלקה  את  ושחררו  לגבול  מעבר  אל  הברית 

שאר  שוחררו  )בהמשך  הולנד  של  הדרומי 

האזורים עד לשחרור המלא בראשית מאי 1945(. 

באזור מקום המסתור של רוזה ומשפחתה, במחוז 

כוחות בעלות  בין  ניימכן, התחוללו קרבות קשים 

הסתתרו  אדית  ואחותה  רוזה  לגרמנים.  הברית 

מכדורים  להינצל  תקווה  מתוך  הבית  במרתף 

ולהגיש  הן החליטו להתנדב  שפילחו את האוויר. 

מספרת  האמריקאים.  הפצועים  לחיילים  עזרה 

אדית: "כאשר שהינו בזמן הקרבות באזור ניימכן... 

בידי  המקום,  נמצא  מי  בידי  לנו  ידוע  היה  לא 

גדול  חייל  עמד  לפתע  הגרמנים.  או  האמריקאים 

ממדים ֶּבּפתח המקלט. הוא הביט בנו ואמר בקול 

חנוק מהתרגשות: 'שלום עליכם, היום יום כיפור'. 

כולנו פרצנו בבכי, גם החייל היהודי מארה"ב שהיה 

משחררנו. אנחנו היינו היהודים הראשונים שפגש 

בהם באירופה" )יומנה של רוזה, עמ' 128(.

לטעום  רוזה  זכתה  סוף  סוף  כאשר  אז,  דווקא 

נהרגה  היא  הנכסף,  השחרור  של  מטעמו  קצת 

מנפילת פצצה.
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"ב-2 באוקטובר נפל הפור", מספרת אדית, "הלכנו 

שתינו לתחנה הרפואית הצבאית כרגיל, כשלפתע 

עבר מעלינו מטוס, וממנו נפלה פצצת רסס. רסיס 

אחד פגע בלבה של רוזה. והרגה במקום".

ישבה כל אותו  נפצעה קלות, אבל היא  גם אדית 

שוב  ואומרת  חוזרת  אחותה,  גופת  ליד  הלילה 

היגיון,  כל  כנגד  ומקווה,  ישראל",  "שמע  ושוב 

רוזה  נקברה  למחרת  עיניה.  את  תיפקח  שרוזה 

שנהרגו  אחרים  עם  יחד  הסמוך  ביער  יקובס 

באותה התקפה, בהם האנשים שהסתירו את רוזה 

ומשפחתה. אחרי המלחמה הוציאו אותה מקברה 

הארעי וקברו אותה בבית העלמין היהודי בניימכן. 

"לא יכולתי להאמין שאחרי כל המאורעות שעברנו 

אחותי  שהיא  חלומותינו...  שלנו,  האידאלים  יחד, 

שוב לא תחיה עמנו."  )שם, עמ' 29(

סיפורו של היומן

ל-1  ועד   1942 מאוגוסט   – שנתיים  במשך 

באוקטובר 1944, יום לפני שנהרגה, תיארה רוזה 

בכתב  ספר  בית  מחברות  בשלוש  קורותיה  את 

נאה וקריא. היומן מספר את סיפורה של מלחמת 

ייאוש  של  רגעים  משקף  הוא  שלה.  ההישרדות 

פורקן  רוזה  עבור  ומהווה  תקווה,  של  ורסיסים 

האידאלים  את  גם  ובדידות.  אימה  של  לשעות 

והחלומות שלה הותירה רוזה בין דפי יומנה.

את  להשמיע  היומן  חיכה  שנים  ושלוש  חמישים 

קולו. שלוש המחברות שהיו מונחות במשך אותן 

שנים במגירת הארון בבית הירושלמי של אחותה 

אדית, נשתמרו בשלמותן. 

דף מיומנה של רוזה

מניחה  ומיד  לפעמים,  בהן  מציצה  הייתה  אדית 

וסוגרת אותן. הקריאה בתעודות החיות האלו, ביומן 

רגשות  לסערת  תמיד  לה  גרמה  אחותה,  שכתבה 

היה  בהם,  לקרוא  שהתחלתי  פעם  בכל   " גדולה: 

עלי להפסיק מפאת הבכי שתקף אותי. מהיומנים 

קורנת אישיותה של רוזה, כאילו היא עומדת לפני 

היום. היא הייתה כה קרובה לי, היא הייתה חברתי 

האחרונה  המסתור  היחידה...שנת  אחותי  הטובה, 

נחרתה בזיכרוני כאילו היה זה רק אתמול.  שוחחנו 

רבות, למדנו יחדיו, עזרנו האחת לשנייה והתנחמנו 

בנינו את תקוותינו, התפללנו  אחת בשנייה. ביחד 

והאמנו שה' יעזרנו". )שם, עמ' 7(

רוזה עם אחותה אדית בגינה, אולדנבורג, 1933 

לאחר התלבטות, אזרה אדית אומץ והחליטה לתת 

פומבי ליומנים כדי שיהיו יד וזיכרון לאחותה רוזה. 

אדית  בהולנדית.  לאור  היומן  יצא   1999 בשנת 

אותו  והביאה  היומן  את  ערכה  סמואל,   - יקובס 

לדפוס. כן כתבה להם מבוא ואחרית דבר.

מסמך  מהווה  שהוא  בכך  היומן  של  חשיבותו 

המסתתרים;  של  היומיום  לחיי  אוטנטי  היסטורי 

שהתקיימו  החיים  לתוך  לחדור  לנו  מאפשר  הוא 

ייחשפו,  שמא  הפחד  היומיומי,  המתח  במסתור: 

השפעתן של השמועות בקשר למלחמה, הכמיהה 

לחופש והאחיזה בתקווה.

  מיומנה של רוזה

30 באוגוסט 1942

... ברוך ה' שגאלנו מכל צרותינו עד כה, הנותן תקווה בלבנו שימשיך להיות הרועה הנאמן 

השומר עלינו ואנחנו צאן מרעיתו.

אך לפני שבועות מספר הגיעה אלינו הידיעה הנוראה, שכל היהודים מגיל 16 ועד גיל 60 

יגורשו לפולין... לא היה ברור לנו מה צפוי שם ֶּבּפולין, ידענו רק דבר אחד: כל המגיע למקום 

זה אף פעם לא יצא משם כאדם בריא. חששנו הגדול היה מבוסס על ידיעה זו.

כיצד נימלט - ואנחנו משפחה גדולה בת שש נפשות – מגורל איום זה? אבא טען שזו 'משימה 

יצאו השניים לחפש אחרי  וכך  בלתי אפשרית' אך הדוד סם אמר: "תמיד אפשר לנסות"! 

אנשים טובים המוכנים לאסוף אותנו לביתם. לא קל למצוא בני אדם שליבם פתוח לאחרים, 

כיון שהסכנה האורבת לפליטים צפויה למארחיהם באותה מידה.

ואכן, אחרי מאמצים רבים – מצאנו אנשים נהדרים המוכנים לאסוף אותנו לביתם.
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 יהודים מסתתרים בעליית גג בהולנד

30 בספטמבר 1942

יום הולדת של אבא! זו פעם ראשונה שלא אוכל לברך אותו אישית וזה מצער אותי. חגיגות 

יכולים לקחת מאתנו. אני  משפחתיות אלו כה אהובות עלי. אך את הזיכרונות, אותם לא 

שולחת לך נשיקה אבא, נשיקה מיוחדת ליום ההולדת, ואני מתפללת לה’ שעוד שנים רבות 

נוכל לחגוג יום זה יחדיו. רק אל תשתנה, השאר כפי שהנך. אני מעלה את דמותך בכל פעם 

שאני זקוקה לך. דמותך תמיד עליזה ושמחה, ואם מדי פעם הנך עצוב במקצת, אפשר להבין 

וה’ יחון אותך בששים שנות בריאות  שהגורם לכך היא המלחמה המזופתת הזאת. מי ייתן 

נוספות, ושתוכל לחוג את ימי הולדתך בקרב יקיריך. ייתן הא-ל, ותמשיך להיות אבא לעניין 

בשביל כולנו. 

החופשי.  לאוויר  לצאת  הבית  בעלי  לי  הרשו  לכאן,  שהגעתי  מאז  שבועות  חמישה  אמש, 

תענוג של ממש. ליוויתי את חרדה ]בתם של בעלי הבית ההולנדים[ למספר דקות, רצינו 

לשלשל לתיבה את המכתב שכתבתי לאבא. בשמים נצצו הכוכבים. כשראיתי כוכב שביט 

נופל הבעתי משאלה שמשפחתנו תתאחד ותגור שוב בבתינו – פירוש הדבר שיבוא השלום.

הייתי רוצה לרשום ביומן זה את כל רגשותיי כפי שאני חשה אותן, זה מאד חשוב עבורי. 

אבל הדבר היחיד שכן אוכל לכתוב בו הוא זה: קשה לאדם, שהיה אדון לעצמו, להיות תלוי 

באנשים אחרים.

26 בדצמבר 1942

לתאר  אוכל  האם  תוכנך?  יהיה  מה  שלי.  השניה  המחברת  ַאת  בך,  לכתוב  התחלתי  היום 

לקרבנו,  והעצמאות  השלום  חזרת  על  לך  לספר  אוכל  האם  השחרור?  יום  את  בך 

שאמנם  היא  תקוותי  אבל  זאת,  אדע  לא  רב?  כה  בלהט  אליו  מתגעגעים  אנחנו   אשר 

יהי כן. א-לי היקר, מתי יסתיים מצב איום זה? עכשיו אנחנו מקוים שבחודש אפריל יסתיים 

הכל, אך קיווינו גם לכך בחג המולד אשתקד, ובכל התקופות שבאו אחריו. כל עוד נשמה 

באפינו תתקיים גם תקווה.

‘הממלכה’ היא כולה שלנו, כנראה שכל בני הבית נסעו לחופשת חג המולד. הדוד סאם קפץ 

סביב החדר מרוב שמחה, על כך שמותר לו להשתעל ללא מפריע, ומותר לנו לדבר בקול 

רם. קשה למשקיף מהצד לתאר לעצמו שאנחנו כל כך שמחים לנהוג כפי שנוהג העולם כולו. 

הלחישה התמידית, זחילה חרישית, איסור על התעטשות, שיעול וכל אותם דברים שעלינו 

להימנע מהם במשך כל הזמן, גורמים לכך שעצבינו מתוחים. 

שתי המילים המדוברות ביותר הן: “שששט”, “סליחה”, במילים אחרות כמעט ולא משתמשים. 

רציתי לפצוח בשיר, אך קולי ניחר, יש לנו גם יצירה מוסיקלית שנקראת “שירים ללא מילים”.

12 באפריל 1943

בזה הרגע ביקר כאן הדוד חרארד ולשמחתי הביא עמו בשורות טובות מהוריי. דברים כאלה 

תמיד מרוממים את רוחי. המלחמה - מתקדמת כרגע כיאות. ואנחנו זוכים לזריקת עידוד.
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16 באפריל 1943

אני יושבת ליד החלון לבושה בחולצת קיץ. בחוץ חמים ונעים. כל הסביבה מלאה בירק, את 

זה אני מצליחה לראות כשאני מציצה דרך פינת חלון בית השימוש. וכשאני מביטה על כל 

זה, מתחשק לי לקפוץ דרך החלון. אני כה משתוקקת ליהנות קצת מן הטבע, וחוסר היכולת 

לצאת החוצה גורם לי עצבות. בין לילה הנצו פרחי העצים, והירוק מול תכלת הרקיע, כואב 

ביופיו. חדרי מלא בקליפות חומות מן העצים, פרחי הערמון פורחים. “בין לילה, על בהונות 

רגליו מגיע האביב מאליו!”

האם גם עבורנו יגיע האביב? תקוותי גדולה. גם אנחנו בני-אנוש, גם אנחנו זכאים למעט 

אושר. אך היושר, או יותר נכון הצדק רחוק מאתנו בימים אלה. לימדו אותי שכתוב בכתובים 

“ואהבת לרעך כמוך”. רעיון נחמד כשהוא בתיאוריה, אך למעשה מה נשאר ממנו? 

שום דבר.

30 במאי 1943

היססתי.  רב  זמן  אבל  יומני השלישי.  דפיך, אתה  למלא את  אכן אתחיל  לך,  יומני שלום 

דומה  אחד  עוברים,  הימים  הרי  יומן?  לערוך  טעם  יש  בכלל  האם  בכך,  להתחיל  יש  האם 

למשנהו, אין הם משעממים אך מאד חד-גוניים. רק מדי פעם נעלמת השגרה כשמגיעה ידיעה 

מההורים, מדודה בפ, או ממרטין.

הגדולה  המשמעות  בעלות  המילים  את  לכתוב  אוכל  זה  בבטחה, שביומן  מצפה  אני  אולם 

ביותר: “הגיע השלום”. עצם החשיבה על תיאור מצב נכסף זה תהיה הרגשה כה נפלאה, שלא 

אמצא מילים לתארה. אך אם ברבות הימים אביט שנית ביומן בהיותי כבר אישה מבוגרת, 

הייתי בודאי מצטערת אם לא הייתי מוצאת את תיאור ימינו האחרונים בגלות. ובינתיים אני 

מדמיינת לי כל מיני מחשבות לגבי סוף הגלות, וזאת כשאני למעשה לא יודעת אם מחר 

אחיה... בוודאי לא ברור אם נוכל לשרוד עד לשלום שאנו כה נכספים לו.

א-לי היקר, הרי מעשים כאלה אסור שיקרו! אנחנו יצירי כפיך ואתה יצרתם את כל אותם 

האנשים שאינם דבקים בדת היהודית, אז למה אסור לי וליקיריי לחיות? דרך חיינו פה לא 

יכולה להיקרא חיים. דואגים לצרכינו, נותנים לנו מזון ומשקה, אבל אנחנו עצורים למרות 

העם  ישראל,  לעם  תתן  ולא  משענתי  הרי  אתה  א-לי,  לחיות,  יכול  חופשי  אדם  רק  הכל. 

במהרה  קיימא  בר  שלום  לנו  והבא  עולם  של  רבונו  הושיענו,  לטמיון!  לרדת  בו,  שבחרת 

בימינו. תן לנו להגיע בבריאות טובה לאותו הרגע שאליו אנו מתגעגעים כל כך.

רקע היסטורי

השואה בהולנד

ראשוני היהודים שהתיישבו בהולנד היו ממגורשי 

ספרד ופורטוגל. יהודים אשכנזים הגיעו להולנד 

ממזרח אירופה מהמאה ה-17 ואילך ולאחר מכן 

הגיעו אליה יהודים מגרמניה. במאה ה-19 הגיעו 

בפוליטיקה,  במדינה:  חשובות  לעמדות  היהודים 

במדע, בספרות ובאומנות.

עוד לפני המלחמה, לאחר עליית הנאצים לשלטון 

כ-25,000-30,000  להולנד  הגיעו  בגרמניה 

פליטים יהודים מגרמניה. ממשלת הולנד הקימה 

את מחנה ֶוְסֶטְרּבֹוְרק כדי לרכז בו את הפליטים. 

הוקמה ועדה לעניינים יהודים שטיפלה ִּבְפליטים. 

בראשה עמדו אברהם אשר, סוחר יהלומים ואיש 

ציבור ידוע, ופרופ' דוד כהן, מי שלאחר מכן עמדו 

בראש היודנראט של הולנד.

במאי  ב-14  הגרמנים  בידי  נכבשה  הולנד 

יהודים,  היו בה כ-140,000  1940. בעת הכיבוש 

מחציתם התגוררו באמסטרדם. הגרמנים הנהיגו 

מונה  לנציב  הס"ס.  בראשות  אזרחי  ממשל  בה 

חדורים  היו  ואנשיו  הוא  ֶסייס-ִאיְנְקָווְרט.  ארתור 

אידיאולוגיה נאצית קיצונית בכל הנוגע ליהודים.

לאחר שהמלכה ואנשי הממשלה ברחו לבריטניה 

הנאצים  אפשרו  גולה,  ממשלה  בה  והקימו 

הממשל  לצד  פנימי  שלטון  לקיים  להולנדים 

משרדי  ממנהלי  מורכב  שהיה  שלטון  הגרמני, 

עם  שיזדהו  בתנאי  וזאת  מנכ"לים,   - הממשלה  

ורוב  המנכ"לים  ממשלת  גרמניה.  של  המדיניות 

האנטי  הצעדים  את  קיבלו  ההולנדיות  הרשויות 

והפכו  גרמניה  במדיניות  שמקורם  יהודים 

ועד  מראשיתן  הגזרות  בביצוע  פעולה  למשתפי 

הגירושים למחנות המוות. 

הנאצי  הכיבוש  בזמן  בהולנד  היהודים  חיי  את 

מחלקים לשתי תקופות:

התקופה הראשונה – החיים בעקבות 
הצווים, דחיקת היהודים ובידודם

זמן קצר לאחר הכיבוש התחילו הגרמנים לדחוק 

הציבוריים  מהחיים  היהודים  של  רגליהם  את 

והכלכליים בהולנד, צעד אחר צעד. 

בשנים 1941-1940 הוציאו הנאצים צווים שהלכו 

והצרו את צעדיהם של היהודים ובהם: 

איסור הוצאת עיתונים יהודים )פרט לשבועון 	 

אחד שראה אור בפיקוח נאצי ושדרכו העבירו 

הנחיות ליהודים(.

איסור העסקת יהודים בשירות הציבורי. לשם 	 

כך הורו לכל עובדי המדינה למלא “הצהרת 

אריות”, ובה עליהם לדווח אם הם יהודים או 

נשואים ליהודים .  

רישום כל העסקים בבעלות או בשותפות יהודית 	 

– צעד ראשון בתהליך האריזציה. 

פיטורי עובדי מדינה יהודים	 

צו שחייב את כל היהודים להירשם. הצו חל גם 	 

על מי שאחד מהורי הוריו היו יהודים.

היהודים  את  להפריד  נועדו  שונים  איסורים 

לא  שבהולנד  )למרות  הכללית  מהאוכלוסייה 

הוקמו גטאות(, כגון: 
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גירוש תלמידים יהודים מבתי הספר הכלליים.	 

איסור על יהודים להיכנס למקומות בילוי, לבקר 	 

במוזיאונים ובספריות, להיות חברים  באיגודים 

מקצועיים, להשתמש בתחבורה ציבורית

עוצר לילה! 	 

חובה לענוד טלאי צהוב )ממאי 1942(.	 

תעודת הזהות של רוזה 

ביותר  תהליך האריזציה בהולנד היה מהקיצונים 

הצעד  ובעורמה.  בהדרגתיות  ונכפה  באירופה 

סה”כ  היהודים.  עסקי  כל  רישום  היה  הראשון 

יהודים.  של  בבעלותם  עסקים  כ-22,000  נרשמו 

חלק מהם חוסלו ואחרים הועברו לידיים אריות בלי 

לשלם פיצוי כלשהו לבעליהם. בהמשך השתלטו 

ולבסוף  יהודים  ובתים  אדמות  על  גם  הנאצים 

הצטוו היהודים להעביר את כל חשבונות הבנקים 

הנאצים,  הלאימו  שאותו  בנק  אחד,  לבנק  שלהם 

על  הכסף,  סכומי  כל   על  הנאצים  וכך השתלטו 

ניירות הערך ועל החסכונות של היהודים. נוסף על 

של  הערך  חפצי  את  גם  הגרמנים  זאת שדדו  כל 

היהודים ובהם תכשיטים, ציורים ואוספי בולים.

ממונה  היה  ועליה  לעיל  שתוארה  הביזה  מלבד 

מטעם  המושל  סייס-אינקווארט,  של  עוזרו 

מטרתו  רוזנברג’.  ‘מטה  בהולנד  פעל  הס”ס, 

של  והתרבות  האמנות  חפצי  את  לשדוד  הייתה 

עשו  כך  נדירים.  ספרים  אוספי  בפרט  היהודים, 

‘עץ  ספריית  את  החרימו  בהולנד  אירופה.  ברחבי 

הקהילה  בבעלות  שהייתה  באמסטרדם  חיים’ 

את   וכן  כרכים.  כ-25,000  ובה  הפורטוגזית 

‘ספריית רוזנתאל’ למדעי היהדות שהיו בה אלפי 

הוטמן  הנדירים  מהאוספים  חלק  נדירים.  ספרים 

בידי הארכיונאים וכך ניצל מידי הנאצים. 

ספרים וחפצי קדושה שנתגלו בידי הגרמנים
מוסתרים מאחורי גומחה מטוייחת בבית הכנסת מיירפליין 
באמסטרדם

‘מבצע  גירוש היהודים למחנות החל  עם התחלת 

רוזנברג  של  אנשיו  החרימו  ובמסגרתו  ריהוט’ 

גרמנים  לתושבים  והעבירום  דירות  של  תכולתן 

בלבד  בהולנד  אירופה.  במזרח  הכיבוש  בשטחי 

הוצאה מבעלותם של יהודים בשנה אחת תכולתן 

של 17,235 דירות.

אנשים עם חבילות לפני גירושם למחנה ווסטרבורק. 
אמסטרדם, הולנד

התקופה השנייה – הגירושים למוות. 

המוות.  למחנות  הגירושים  החלו   1942 בקיץ 

המעבר  ממחנות  כלל  בדרך  יצאו  המשלוחים 

ווסטרבורק ופיכט – רובם נשלחו היישר לאושוויץ 

ולסוביבור. עד לקיץ 1943 גורשו מרבית היהודים 

מהולנד. כאשר יצא המשלוח האחרון, בספטמבר 

1944, הגיע מספר המגורשים למחנות ההשמדה 

ל-107,000. רק 5,000 מהם חזרו לאחר המלחמה. 

יותר מ75% מיהודי הולנד נספו בשואה.

כיצד הגיבו ההולנדים על הגירושים?

האוכלוסייה  נהנתה  שממנו  היחסי  החופש 

לביטויי  הביא  הנאצי  השלטון  תחת  ההולנדית 

של  האנטישמית  המדיניות  נגד  אזרחית  מחאה 

הנאצים. הגזירות האנטי-יהודיות השונות התקבלו 

לא פעם בחוסר נחת ואף במחאה גלויה: סטודנטים 

וקיימו שביתה במחאה על פיטורי מרצים  הפגינו 

כללית  שביתה  הוכרזה  מאוניברסיטאות,  יהודים 

למחנות  יהודים  צעירים  שילוח  על  במחאה 

נוצרים  הולנדים  והיו  הגירוש,  טרם  עוד  עבודה 

הגזרות  על  במחאה  הצהוב  הטלאי  את  שנשאו 

נגד היהודים. אולם רבים מבני העם ההולנדי היו 

נגועים באנטישמיות לא פחות מעמי מזרח אירופה 

שהייתה  הומנית  לאומה  נחשבה  שהולנד  למרות 

מן הראשונים שהעניקו שוויון זכויות ליהודים. 

ביטוי  לידי  באו   1942 בקיץ  הגרושים  משהחלו 

עוצמה: מחד-גיסא עזרה  ביתר  שתי מגמות אלה 

לגורל  אדישות  גיסא  ומאידך  יהודים  בהצלת 

היהודים ושיתוף פעולה בהסגרתם.

חסידי אומות העולם – ה”צלילה” 
בבתים הולנדים

השתתפו  שבה  הצלה  מחתרת  הוקמה  בהולנד 

ואנשים מקרב חוגי הכנסייה  סטודנטים הולנדים 

בעיקר  ופעלו  מקלט  למצוא  ליהודים  שסייעו 

הראשונה  בתקופה  זאת,  עם  ילדים.  להצלת 

והגורלית של הגירושים עוד לא היו חלק מרשתות 

אך  לסמוך  יכלו  והיהודים  ערוכות,  המחתרת 

המצב  מסתור.  מקומות  במציאת  עצמם  על  ורק 

כאשר   ,1942 ספטמבר  אחרי  יותר  מסוכן  נעשה 

הולנדים   – שאנשיהן  מיוחדות   יחידות  הוקמו 

מסתתרים.  יהודים  לצוד  יצאו   – פעולה  משתפי 

לעזרתן של יחידות אלה פעלו מלשינים שהסגירו 

יהודים מסתתרים. 

הוקמה  מאורגנת  הולנדית  התנגדות  תנועת 

הולנדים  לגייס  החלו  שהגרמנים  לאחר  ב-1943, 

מרבית  גורשו  כבר  עת  באותה  כפייה.  לעבודות 

יהודים  הערכה, כ-25,000  פי  הולנד. על  יהודי 

שהו במקומות מסתור בהולנד. שליש מהם נחשפו 

בשל מעשי הלשנה ושני שלישים ניצלו.

ולכן אפשרות ההצלה  אין מסתור טבעי,  בהולנד 

הולנדים  בבתי  מסתור  למצוא  הייתה  היחידה 

בעצמם  מצאו  מהיהודים  חלק  ובחוות.  בכפרים 

קודם  קשר  בעזרת  בעיקר  ביתם  לבני  מסתור 
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עם ידידים הולנדים. כך עשתה גם משפחתה של 

הקושי  את  ביומנה  מתארת  ורוזה  יקובס,  רוזה 

הסיכון  את  עצמה  על  שתקבל  משפחה  למצוא 

בהסתרת יהודים. במשך הזמן התפתחה המחתרת 

הילדים  מצב  אחר  גם  עקבו  חבריה  המאורגנת. 

ובעת הצורך העבירו אותם ממסתור למסתור בבתי 

המחתרת  אנשי  כך  על  נוסף  בכפרים.  הולנדים 

מצרכים,  באספקת  ולמציליהם  ליהודים  סייעו 

באספקת תעודות מזויפות ובאספקת תלושי קיצוב 

מהצורך  שנוצר  הכספי   העול  בעקבות  למזון. 

הולנדית  יהודים במסתור פתחה מחתרת  לכלכל 

קרן מיוחדת לסיוע כספי למסתירי יהודים. 

“לרדת מתחת למים” “לצלול” - אלו היו הביטויים 

המקובלים בפי היהודים לפעולת ההסתתרות.

באותה  למחבוא,  פרנק  אנה  נכנסה   1942 ביולי 

תקופה ירדה גם רוזה יקובס למסתור.

משתפי הפעולה

הולנדים רבים היו משתפי פעולה. בהולנד פעלה 

מפלגה נאצית הולנדית, וכן התרחבה יוזמה אישית 

של מלשינים שהסגירו יהודים מסתתרים. ההערכה 

היא כי שליש מהמסתתרים נחשפו בעקבות מעשי 

הנאצים  שמינו  ההולנדים  המנכ”לים  הלשנה. 

שבצעו  ואזוריות  ממשלתיות  מערכות  הפעילו 

בפועל את גירוש היהודים כגון: פקידים הולנדים 

שניהלו את הרישום של היהודים, אנשי המשטרה 

בריכוזם  היהודים,  במעצר  שסייעו  ההולנדית 

ובשילוחם למחנות המעבר בדרכם למחנות המוות 

ופועלי הרכבות ההולנדים שהפעילו את מערכת 

הרכבות במדינה להעברת המגורשים מזרחה.

רק 25% מיהודי הולנד שרדו לאחר השואה. זהו 

האחוז הנמוך ביותר של ניצולים במערב אירופה. 

כיצד אפשר להסביר את הדבר?

הגורם  אחד  מצד  הם  לכך  הגורמים  שצוין,  כפי 

מסתור  למצוא  האפשרות  חוסר  הטופוגרפי, 

המישור  אדמת  בשל  ובבונקרים  ביערות  בהרים, 

בהולנד והיותה בנויה על תעלות מים, ומצד שני, 

ההולנדי  העם  שרוב  העובדה  האנושי,  הגורם 

וחלקים  היהודים,  של  לגורלם  באדישות  הגיב 

גדולים ממנו שיתפו פעולה עם הנאצים באמצעות 

וסייעו בהלשנה ובהסגרה )כמו  הממסד ההולנדי 

במקרה של אנה פרנק(. 

השכן  היה  מהבית  נלקחה  יהודית  “כשמשפחה 

ההולנדי אומר :’אוי איזה מסכנים, וישר שואל מה 

בר  פנחס  עם  ראיון  )מתוך  הערב?’”  לארוחת  יש 

אפרת, מחבר הספר בין הלשנה להצלה, החברה 

ההולנדית והשואה(

  העשרה

מזיכרונותיו של יונה עמנואל

משפחת עמנואל, כמו משפחת יקובס, עברה מגרמניה 

בגרמניה.  לשלטון  הנאצים  עליית  אחר  להולנד 

וליראת  לתורה  ילדיה  את  חינכה  עמנואל  משפחת 

שמים כמסורת המשפחה. בני המשפחה שמרו על 

ערכים אלה במסירות נפש במציאות הקשה בהולנד 

לאחר הכיבוש הנאצי, בתקופת המעצרים ובמחבוא 

ובברגן  בהולנד  וסטרבורק  במחנה  אף  מכן  ולאחר 

בלזן בגרמניה.

מסתור,  מקומות  חיפוש   – ה”צלילה”  בתקופת   

נאלצה גם משפחת עמנואל, שמנתה שמונה ילדים, 

המשפחה  של  הגדולים  הילדים  ששת  להתפצל. 

ודודתם הסתתרו תקופת מה בעליית גג של בית ספר. 

והלחץ  המתח  את  עמנואל  יונה  מתאר  בזיכרונותיו 

אותם,  יגלו  שמא  מחשש  שרויים  היו  שבו  הנפשי 

אך עם זאת ניסו לקיים גם בתנאי המחבוא הקשים 

את חג הפסח:

חיים  לנהל  השתדלנו  והפחד,  המתח  אף  “על 

‘נורמליים’ במחבוא, עד כמה שהדבר ניתן בתנאים 

ההם. בליל הסדר )פסח תש”ג( ישבנו סמוך לחלון 

עליית הגג וקראנו את ההגדה לאור הירח... המאכל 

נוסף למצות ששמרנו  העיקרי היה תפוחי אדמה 

‘שעת  של  התנאים  הקודמת...למרות  השנה  מאז 

הדחק’ השתדלנו להקפיד במצווה קלה כבחמורה. 

לאחר  שנספה  הבכור  )האח  שאלחנן  לי  זכור 

אין  אם  שאף  כך,  על  הקפיד  בלזן(  בברגן  מכן 

באפשרותנו לכבד את חול המועד כראוי במאכל 

ובמשתה נכבדו ככל הניתן בבגדים נקיים ונאים.” 

)יונה עמנואל, יסופר לדור, עמ’ 77(.

 משפחת עמנואל נאלצה לעבור כמה מקומות מסתור, 

בשל החשש שמא יגלו אותם. השהות אצל משפחת 

גם  נעימים  זיכרונות  באחים  הותירה  ון-דר-פליסט 

בשל נכונותם לבוא לקראתם בנושא הכשרות:

מיד  יחד.  אתם  אכלנו  וגם  המשפחה  עם  “גרנו 

היינו  אמנם  הכשרות.  בעיית  התעוררה  בואנו  עם 

במצב של פיקוח נפש, אבל רצינו להימנע מאיסורי 

מבעלת  בקשה  היא  פתרון.  מצאה  אמא  דאורייתא. 

הבית שתאפשר לה לבשל אוכל עבור כל בני הבית 

ובעלת הבית תוסיף  לנו לאכול,  מהמוצרים שמותר 

האסורים  המצרכים  ויתר  הבשר  את  שלה  לסירים 

עלינו. בעלת הבית הייתה אשה אצילה והיא הסכימה 

מיד.”  )שם, עמ’ 78(

מכתבו של הרב דוידס מרוטרדם 
לבני קהילתו

הרב אהרון יששכר דוידס היה רבה של רוטרדם עד 

לגירושו למחנות באפריל 1943. לאחר כיבוש הולנד 

בידי הגרמנים, שלח הרב מכתבים לבני קהילתו כדי 

לעודדם בשעה הקשה ולחזק את תודעתם היהודית.

בתקופת  שנשלחה  שלפניכם  המרגשת  באיגרת 

הגירושים מהולנד מכין הרב את צאן מרעיתו לקראת 

השילוחים – מכוון אותם מבחינה הלכתית ומחזק את 

רוח האדם שבהם ואת אמונתם כיהודים. 

אלול תש”ב, אוגוסט 1942, הרבנות הראשית של הולנד:

"הרשו נא לי מילים ספורות. כעת אין לכם שקט 

נפשי לשמוע יותר. רק זכרו: לא לבד תלכו. רבים 

בכם,  שיתמכו  יהיו  ביניהם  אתכם...  ההולכים  הם 

תלכו.  יחד  לתמיכתכם.  שיזדקקו  גם  ביניהם 

חזקים  היו  מפוארת.  יהודית  מקהילה  יקר  נתח 

זה  בידע  עכשיו  גם  אחזו  רעהו...  את  איש  וחזקו 

ובדברי ה’ אשר חותרים אל הטוב ביותר עבורכם. 

ולפיכך, כאשר מדובר בהצלת חייכם, מותר לכם 

על  להכביד  צריך  לא  זה  נחוץ.  אשר  כל  לאכול 

בשבת  עבודה  עליכם  יכפו  אם  ועוד:  מצפונכם. 

לעבוד.  לכם  מותר  ממנה,  לשחרור  סיכוי  שאין 

רק שמרו את קדושת השבת כפי יכולתכם. כתוב: 

ויהיו  העליונה.  היהודית  המצווה  זו  בהם!  וחי 

התנאים אשר יהיו, התאמצו להחזיק מעמד! מלאו 

וכיהודים!  אדם  כבני  וחובתכם  משימתכם  את 

לעין,  הנראה  גוף  רק  איננו  אדם  זה:  עוד  לבסוף 

הנצחי  זהו  לעין.  נראית  שאינה  נשמה  גם  הוא 
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נכנע. שלושה דברים  הגוף  גם כאשר   – שבתוכנו 

ה’, הקהילה  תלכו:  בכל אשר  למשענת  לכם  יהיו 

לא  נצחיים,  שלושתם  כל  ונשמתכם.  היהודית 

חיזקו-נא!" חזקים!  רק  היו  לכליה.   ניתנים 

למחשבה

"לא קל למצוא בני אדם שליבם פתוח לאחרים 

צפויה  לפליטים  האורבת  שהסכנה  כיוון 

למארחיהם באותה מידה".

איסור  חרישית,  זחילה  התמידית,  ""הלחישה 

דברים  אותם  וכל  שיעול  התעטשות,  על 

שעלינו להימנע מהם במשך כל הזמן, גורמים 

לכך שעצבינו מתוחים". 

בהמשך הספר נקרא גם את זיכרונותיהם של אנה 

פרנק ורוזה יעקבס, שחיו בהולנד במסתור.

עצמם  לסכן  בוחרים  אנשים  לדעתכם  מדוע   >>

ולנסות להציל אחרים?

<< מה הייתם רוצים לומר למשפחות  הלא-יהודיות 

שסיכנו עצמן כשהחליטו להסתיר יהודים?  

www.daat.ac.il/daat/ktav_et/maamarim/yaron-peles.pdf

http://www.daat.ac.il/daat/ktav_et/maamarim/yaron-peles.pdf


יומנה של 
אנה פרנק

פרק 7

אנה נולדה בשנת 1929 בגרמניה וגדלה באמסטרדם 

נפטרה ממגפת הטיפוס בברגן בלזן בשנת 1945

יומנה ראה אור לראשונה בספר:

"יומנה של נערה"
 ירושלים 1947

בשם "הבית האחורי". לא בטוח אם אצליח בכך, אבל היומן שלי יוכל לשמש לי לא חסרים לי נושאים. על כל פנים, אחרי המלחמה אני רוצה להוציא לאור ספר אם אוכל לממש ביום מן הימים את יצר )שיגעון!( הגדלות הזה, אבל בינתיים משאלת הלב היא להיות אי-פעם עיתונאית ואחר כך סופרת מפורסמת. עוד נראה 
לצורך זה.    

מיומנה של אנה
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 אנה עם אביה ואחותה אדית

ביתה של אנה פרנק

סיפורו של היומן

ביום הולדתה ה-13 )יוני 1942( קיבלה אנה מתנה 

מיוחדת: מחברת שתשמש אותה יומן. היא החלה 

ובהווה,  בילדותה  חייה  את  ולתאר  ביומן  לכתוב 

המשפחה  נאלצה  מכן,  לאחר  שבועות  כמה  אך 

להיכנס למחבוא, אנה לקחה עימה את המחברת, 

וזו הפכה לידידתה וכונתה "ִקיִטי". רוב היומן נכתב 

בהיותה  אותו  לכתוב  החלה  היא  במסתור,  אפוא 

בת 13 והפסיקה את כתיבתו בהיותה בת 15. היומן 

שכתבה  דמיוניים  מכתבים  של  במתכונת  נכתב 

אנה אל ידידתה קיטי.

של  שנתיים  אנה  עברה  זה  וצפוף  קטן  במקום 

עם  יחד  במסתור  חייתה  אנה  סוערת.  התבגרות 

משפחתה ומשפחות נוספות, ובהם משפחת ֶהְרָמן 

ובנם פיטר, ורופא השיניים ְפִריץ ֶפֶּפר.

ביומנה תיארה אנה בכישרון ספרותי את חיי היום 

יום במסתור, את המתחים החברתיים שנוצרו ואת 

ביטוי  נתנה  היא  במסתור.  האהבה  של  פריחתה 

ביומנה בעיקר להרהוריה ולבטיה, רגשותיה כלפי 

את  ביטאה  וכן  במסתור,  הסביבה  וכלפי  עצמה 

חלומותיה, משאלותיה, ותכניותיה לעתיד. 

מסתור  ששימש  בחדר  נותר  אנה  של  יומנה 

שם  אותו  מצאה  שגורשו  ולאחר  למשפחות, 

הפקידה מיּפ ִחיס, ידידת המשפחה שסייעה להם 

אנה,  של  אביה  פרנק,  אוטו  במסתור.  בהיותם 

בני  של  המוחלט  לאובדן  והתוודע  להולנד  שב 

והוא גרם  משפחתו. מיּפ העבירה אליו את היומן 

רב לאחר השחרור  לא  זמן  מרובה.  לו התרגשות 

 ,1947 ביוני  לידיו  היומן  את  אוטו  ולאחר שקיבל 

סמוך ליום הולדתה של אנה, פרסם אותו, לאחר 

קורותיה של אנה

ביותר מבין  ְפָרנק הוא המפורסם  ָאָנה  יומנה של 

יומני השואה: הוא תורגם ליותר מחמישים שפות 

ונמכר ביותר משלושים מיליון עותקים.

סודי  באגף  במחבוא  בהיותה  אותו  כתבה  אנה 

התגוררו  במקום  אמסטרדם.  שבמרכז  במשרד 

בצפיפות רבה בני משפחתה – הוריה, אֹוטֹו וֶאִדית, 

אחותה ַמְרגֹוט ומשפחות אחדות נוספות. 

הייתה אחת ממשפחות הפליטים  פרנק  משפחת 

עליית היטלר לשלטון.  להולנד בעקבות  שנמלטו 

בני המשפחה הגיעו לאמסטרדם בשנת 1934, שם 

כיבושה של  עם  ידידים.  ורכשו  כלכלית  התבססו 

הולנד בידי הנאצים, במאי 1940, מצאו את עצמם 

שוב בני משפחת פרנק בשטח הכיבוש נאצי.

שאנה  לכך  הביאו  הנאצים  שהוציאו  הצווים 

הספר  לבית  הכללי  הספר  מבית  עברו  ואחותה 

היהודי, חויבו לשאת טלאי צהוב ולסבול השפלות. 

שלו  העסק  את  רשם  לסכנה,  מודע  היה  אביה 

והכין  נוצרים  הולנדים  ידידים  שני  של  בשמם 

מחבוא למשפחתו באחד החדרים בבניין שבו שכן 

בני  חיו  חודשים  וחמישה  עשרים  במשך  משרדו. 

וזאת  במסתור,  נוספות  ומשפחות  פרנק  משפחת 

להם  שסיפקו  הולנדים  ידידים  של  בתמיכתם 

את צרכיהם.

אנה הייתה בודדה במסתור, ובמהלך הזמן רקמה 

המשפחות  אחת  של  בנה  ִּפיֶטר,  עם  אישי  קשר 

לקרוא  הרבתה  היא  במסתור.  עימם  ששהו 

ואהבה לכתוב.

באוגוסט  ב-4  הולנד,  שחרור  לפני  חודשים  כמה 

המסתור,  מקום  על  הולנדים  הלשינו   ,1944

והמשטרה ההולנדית לכדה את היהודים. שלושה 

באוגוסט,  ב-1  נלכדו,  המשפחה  שבני  לפני  ימים 

בני  ביומנה.  האחרונה  הרשימה  את  אנה  רשמה 

המשפחה נשלחו למחנה המעבר וסטרבורק )ראו 

לאושוויץ,  נשלחו  ומשם    )8 בפרק  עליו  פרטים 

נשלחו  ומרגוט  אנה  אדית.  האם  נרצחה  שם 

למחנה הריכוז ברגן בלזן שבגרמניה. שתיהן מתו 

שם ממחלת הִטיפּוס במרץ 1945, פחות משלושה 

אבי  היה  ששרד  היחיד  השחרור.  לפני  שבועות 

למשפחתו  המתין  אוטו  פרנק.  אוטו  המשפחה 

בביתם באמסטרדם אך איש מהם לא שב.
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או ידידה אמיתית, אני מניחה שזה לא משנה לאף אחד.

ידידה. לי  אין  היומן:  רעיון  כל  התחיל  שממנה  לנקודה  הגעתי   ועכשיו 

כדי להבהיר את העניין אני חייבת כאן הסבר, כי אף אחד לא יוכל להבין את זה שנערה 

בת שלוש עשרה היא בודדה בעולם. וזה גם לא נכון. יש לי הורים אוהבים ואחות בת שש 

עשרה, אני יכולה למנות לפחות שלושים בנות שאפשר לכנות אותן חברות או ידידות. יש 

לי שורה של מעריצים שמחכים למוצא פי ובלית ברירה הם מנסים להציץ בי בכיתה במראת 

כיס שבורה. יש לי משפחה, דודים ודודות נחמדים ובית חם. לא, למראית עין לא חסר לי 

כלום, מלבד ידידת נפש. בין כל החברות שלי אין אפילו אחת שאני יכולה לא רק להשתעשע 

איתה, אלא גם לעשות איתה דברים, עם אף אחת אני לא מצליחה להגיע לשיחה על דברים 

שמעבר לענייני היומיום או לקרבה גדולה יותר, וזה מה שמפריע לי. אולי אני זאת שלא 

מסוגלת ליצור ִקרבה, על כל פנים זאת עובדה קיימת ולמרבה הצער אי אפשר להתכחש לה. 

ומכאן רעיון היומן.

כדי לחזק בדמיוני את רעיון הידידה שאני משתוקקת לה זמן כה רב, לא אסתפק ברישום 

סתמי של העובדות, כפי שעושים בדרך כלל ביומן, אלא ארצה להפוך את היומן עצמו לידידת 

הנפש שלי, ושמה של הידידה הוא קיטי. קורות חיי! כיוון שאי אפשר יהיה להבין את הדברים 

שאני מספרת לקיטי אם אגש לעניין ישר ובלי הקדמות, אין לי ברירה אלא לספר את קורות 

חיי בקצרה, אף שאני עושה זאת בלי חשק רב.

אבי, האב החמוד ביותר שפגשתי מָיַמי, היה כבר בן שלושים ושש כשנשא לאישה את אמי, 

שהייתה אז בת עשרים וחמש. אחותי מרגוט נולדה בשנת 1926 בְפָרְנְקפּורט על הנהר ַמיין, 

בגרמניה. ב-12 ביוני 1929 נולדתי אני. עד גיל ארבע גרתי בפרנקפורט. כיוון שאנחנו יהודים 

בני יהודים, עבר אבי בשנת 1933 להולנד ]לאחר עליית היטלר לשלטון בגרמניה[. הוא מּונה 

פרנק- אדית  אמי,  גם  נסעה  בספטמבר  ריבות.  הולנד" שמייצרת  "אֹוֶּפקָטה  חברת  למנהל 

הֹוֶלנֶדר, להולנד, ומרגוט ואני עברנו לגור בָאֶכן, אצל סבתנו. מרגוט נסעה להולנד בדצמבר 

ואני בפברואר, אז הושיבו אותי על השולחן כמתנת יום הולדת למרגוט.

עד מהרה נשלחתי לכיתת הגן של בית ספר מֹונֶטסֹורי. נשארתי שם עד גיל שש ואז עברתי 

לכיתה א'. המורה שלי בכיתה ו' היתה המנהלת גב' קֹוּפרּוס... בסוף שנת הלימודים נפרדנו 

בהתרגשות רבה, שתינו בכינו, כי אני התקבלתי לתיכון היהודי, שבו לומדת גם מרגוט.

שהשמיט חלקים מסוימים,  בשם "הבית האחורי", 

כותרת שאנה עצמה נתנה ליומנה. 

היומן  את  לפרסם  חייו  כל  מאמצים  עשה  האב 

ולהנציח את ִביתו אנה. 

תחילה לא זכה הספר להצלחה, אך לאחר מספר 

שנים התפרסם בתפוצה רחבה. בבניין שהסתתרו 

בני המשפחה הוקם "בית אנה פרנק", והוא משמר 

את סיפור המסתור ואת דמותה של אנה, סמל של 

בני הנעורים בשואה.

מיומנה של אנה

14 ביוני 1942

אתחיל מהרגע שבו קיבלתי אותך, כלומר, כשראיתי אותך מונח על שולחן המתנות ביום 

ההולדת שלי )כי זה שהייתי נוכחת בקנייה שלך לא נחשב(.

ביום שישי, 12 ביוני, התעוררתי כבר בשש... קצת אחרי שבע ניגשתי לחדר של אבא ואמא 

ומשם לסלון, לפתוח את המתנות שלי, הדבר הראשון שראיתי היית אתה, ואני חושבת שזו 

אחת המתנות היפות ביותר שקיבלתי. קיבלתי גם זר ורדים ושני ענפי אדמוניות. מאבא ואמא 

קיבלתי חולצה כחולה, משחק קופסא, בקבוק מיץ ענבים שלדעתי יש לו טעם של יין )הרי יין 

עושים מענבים( פאזל, צנצנת קרם, שטר של 2.50 גולדן ותלוש מתנה לשני ספרים... הרבה 

ממתקים ועוגת תות שדה מאמא. ומכתב מאֹוִמי. בדיוק בזמן, אבל זה כמובן מקרי.  

20 ביוני 1942     

אלא  כתבתי,  לא  שמעולם  רק  לא  יומן.  לכתוב  מאוד,  מוזרה  תחושה  זאת  כמוני  למישהי 

שנראה לי שלא אני ולא כל אדם אחר ימצא בעתיד עניין בהגיגים של תלמידה בת שלוש 

עשרה. אבל בעצם זה לא כל כך חשוב, יש לי חשק לכתוב, ועוד יותר מכך לפרוק מלבי אחת 

ולתמיד כל מיני דברים..

שלי,  המדוכדכים  הימים  באחד  במוחי  חלף  הזה  הפתגם  האדם",  מבני  יותר  סבלני  “הנייר 

כשישבתי משועממת, משעינה את ראשי על יַדי, ומרוב שיממון לא ידעתי אם להישאר בבית 

או לצאת, ולבסוף נשארתי במקומי, יושבת ומהרהרת. אכן הנייר סבלני, ומאחר שאין לי כל 

כוונה להניח אי-פעם למישהו לקרוא במחברת הזאת העטופה בכריכת קרטון ונושאת את 
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8 ביולי 1942

הראשון  הדבר  ביותר.  הנחוצים  הדברים  את  שלנו  בילקוטים  לארוז  התחלנו  ואני  מרגוט 

לשיער,  סלסול  סיכות  אחריה  הקרטון,  בכריכת  הזאת,  המחברת  הייתה  לילקוט  שהכנסתי 

ממחטות, ספרי לימוד, מסרק, מכתבים ישנים. חשבתי על ההסתתרות ולכן הכנסתי לילקוט 

יותר  לי  חשובות  מזכרות  כך,  על  מתחרטת  לא  אני  אבל  ביותר,  המטופשים  הדברים  את 

משמלות... 

הייתי מותשת. אף שידעתי שזה יהיה הלילה האחרון במיטתי, נרדמתי מיד והתעוררתי רק 

בחמש וחצי בבוקר, כשאמא העירה אותי... התלבשנו כולנו בכל כך הרבה שכבות, כאילו 

אנחנו עומדים לבלות את הלילה במקרר, וכל זה רק כדי שנוכל לקחת אתנו עוד כמה בגדים.

מרגוט מילאה את הילקוט שלה בספרי לימוד, הוציאה את האופניים שלה מהסככה ורכבה 

בעקבות מיּפלמקום שלא הכרתי, שכן עדיין לא ידעתי היכן נמצא מקום היעד המסתורי שלנו.

בשבע וחצי סגרנו גם אנחנו את הדלת מאחורינו: היחידה שממנה הייתי צריכה להיפרד היתה 

מֹוְרָצ’ה, החתולה הקטנה שלי, שהיתה אמורה למצוא בית חם אצל השכנים, כפי שביקשנו 

במכתב שהשארנו למר גֹוְלְדְשִמידט ]דייר בבניין[.

המיטות הלא מסודרות, כלי ארוחת הבוקר על השולחן, חצי קילו בשר לחתולה במטבח, כל 

רק  להסתלק,  רצינו  אותנו,  ענין  לא  הרושם  הרושם שעזבנו בבהלה. אבל  עוררו את  אלו 

להסתלק ולהגיע בשלום ליעדינו, לא יותר. 

מחר אמשיך. 

שלך, אנה

11 ביולי 1942

החדר הקטן שלנו נראה עד עכשיו ממש עירום, בגלל הקירות החשופים: בזכות אבא שהביא 

לכאן מבעוד מועד את כל אוסף הגלויות שלי וגם את אוסף התמונות של כוכבי הקולנוע, 

ובעזרת צנצנת דבק ומברשת, מרחתי את כל הקיר והפכתי את החדר לתמונה אחת גדולה. 

החדר נראה עכשיו הרבה יותר עליז וכאשר תגיע משפחת ָון ָדאן, נבנה מהקרשים שנמצאים 

בעלית הגג כמה ארונות קיר ועוד חפצים נחמדים. 

ידענו בחיינו לא מעט טלטלות, שכן הגזרות שהיטלר הטיל על היהודים לא פסחו על קרובי 

המשפחה שנותרו בגרמניה... ב-1938, אחרי הּפרעות... סבתי הזקנה באה לגור איתנו. היא 

היתה אז בת שבעים ושלוש.

הגרמנים  כניסת  הכניעה,  כך  אחר  המלחמה,  קודם  הטובים:  לזמנים  הקץ  בא   1940 במאי 

להולנד, ואז החלו הצרות שלנו, היהודים. גזרה רדפה גזרה והחופש שלנו הוגבל מאוד. אסור... 

אסור... אסור... כך התנהלו חיינו, מלאים באיסורים. ָז'ק אומרת לי תמיד: "אני כבר לא מעזה 

לעשות שום דבר, אני פוחדת שזה אסור.”

בקיץ 1941 חלתה אֹוָמה ]הסבתא[ במחלה קשה. היא היתה צריכה לעבור ניתוח ולא ממש 

חגגנו את יום ההולדת שלי. גם בקיץ 1940 לא חגגנו... אומה נפטרה בינואר 1942. איש אינו 

יודע כמה אני חושבת עליה ועדיין אוהבת אותה. מסיבת יום ההולדת ב-1942 נועדה לפצות 

אותי על כל זה, ונר הזיכרון לאומה דלק ליד המתנות...

בינתיים שלום לארבעתנו. והנה הגעתי לתאריך הזה שבו אני חונכת חגיגית את היומן שלי.

5 ביולי 1942

לפני כמה ימים טיילתי עם אבא מסביב לכיכר הקטנה שלנו והוא התחיל לדבר על מקום 

מסתור. הוא דיבר על זה שיהיה קשה מאוד לחיות בניתוק מוחלט מן העולם. שאלתי אותו 

מדוע הוא מדבר על זה כבר עכשיו.

“הקשיבי אנה”, הוא ענה, “את יודעת שכבר יותר משנה אנחנו מעבירים בגדים, מזון ורהיטים 

לאנשים אחרים. אנחנו לא רוצים שהרכוש שלנו ייפול בידי הגרמנים, ועל אחת כמה וכמה 

לא נרצה אנחנו ליפול בידיהם. לכן נסתלק בעצמינו ולא נמתין עד שיבואו לקחת אותנו”. 

“אבל אבא, מתי זה יקרה?” הייתי מבוהלת בגלל הנימה הרצינית בקולו. 

“אל תדאגי, אנחנו נטפל בכול, תיהני לך מהחיים השלווים שלך כל עוד את יכולה”.

שלך, אנה  
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ובאפריקה מאות ואפילו אלפי אנשים. איש אינו יכול לא להיות מעורב. כל כדור הארץ מנהל 

מלחמה, ואף שמצב בעלות הברית מתחיל להשתפר, עדין לא רואים את הסוף.

ואנחנו, לנו טוב, טוב יותר מאשר למיליונים אחרים. אנחנו נמצאים במקום בטוח ושקט, 

“אחרי  על  מדברים  שאנחנו  אנוכיים  כך  כל  אנחנו  שאומרים.  כמו  כספינו,  את  ואוכלים 

בעוד  חדשות,  ונעליים  חדשים  בגדים  אז  לקנות  שנוכל  כך  על  שמחים  אנחנו  המלחמה”, 

שבעצם עלינו לחסוך כל סנט כדי שאחרי המלחמה נוכל לסייע לאחרים ולהציל את מה שעוד 

אפשר להציל.

שלך, אנה

15 ביוני 1943

בחודש הבא יגיע תורנו למסור את הרדיו... חבל למסור את המכשיר היפה הזה, אבל בית 

שנמצאים בו מסתתרים לא יכול להרשות לעצמו להסתכסך במודע עם הרשויות. מובן שאת 

שחור,  וכסף  יהודים  בו  שמוסתרים  במקום  למעלה.  נשים  מקליימן[  ]שנקבל  הקטן  הרדיו 

אפשר להסתיר גם רדיו לא חוקי.

כולם מנסים להשיג מקלט רדיו ישן כדי למסור אותו במקום “מקור העידוד” שלהם. אכן, 

כשהחדשות מבחוץ הולכות ונעשות רעות יותר, אנו שואבים עידוד מן הקול הקסום ברדיו 

ומצליחים לומר בכל פעם מחדש: “נרים ראש, עוד יבואו זמנים אחרים!”

שלך, אנה 

23 ביולי 1943

כיוון שאת, קיטי, מעולם לא חווית מלחמה, ולמרות המכתבים שלי אינך יודעת הרבה על 

החיים במסתור, אספר לך לשם העניין מהי המשאלה של כל אחד משמונת הדיירים שלנו 

לרגע שנוכל לצאת מכאן.

מרגוט ומר ון דאן משתוקקים לאמבטיה חמה מלאה עד גדותיה, שיוכלו להישאר בה יותר 

מחצי שעה. גברת ון דאן תרצה קודם כל לאכול עוגות, דֹוֶסל חושב רק על ָׁשְרלֹוטה שלו 

ואמא על כוס הקפה. אבא ילך למר ּפֹוְסָקאֹול, פיטר ילך העירה לקולנוע, ואני מרוב אושר 

לא אדע במה להתחיל.

אני שמחה מאוד לקראת בואה של משפחת ון דאן שנקבע ליום שלישי: יהיה הרבה יותר 

נחמד כאן וגם פחות שקט. כי דווקא בגלל השקט אני מתוחה בערבים ובלילות, ומה לא הייתי 

נותנת כדי שמישהו מהאנשים שמגנים עלינו יישן כאן.

ממש לא נורא כאן, הרי אנחנו יכולים לבשל בעצמינו ולהקשיב לרדיו למטה במשרד של 

אבא. מר ְקֵלייָמן ומיּפ... עזרו לנו מאוד. כבר קיבלנו מהם ריבת תות שדה ודובדבנים, ואני 

לא חושבת שנשתעמם כאן בינתיים. יש לנו גם מה לקרוא ואנחנו עוד נקנה משחקים רבים. 

אסור לנו, כמובן, להביט מבעד לחלון או לצאת החוצה. אנחנו גם צריכים להיות שקטים כי 

אסור שישמעו אותנו למטה. 

שלך, אנה

9 באוקטובר 1942

קיטי היקרה,

יכולה לספר היום. המכרים היהודים הרבים שלנו נעצרים  רק חדשות רעות ומדכאות אני 

קבוצות קבוצות. הגסטאפו אינו נוהג באנשים אלה כלל וכלל בכפפות משי. בקרונות שנועדו 

לבהמות שולחים אותם לווסטרבורק, מחנה היהודים הגדול ביותר... מיּפסיפרה לנו על מישהו 

שברח מווסטרבורק. זה נשמע מקום נורא... 

ואם זה המצב בהולנד, איך הם יחיו באזורים הרחוקים, הברברים, שאליהם שולחים אותם? 

אנחנו מניחים שרובם יירצחו. ברדיו באנגליה מדברים על המתה בגז, אולי זאת שיטת המוות 

המהירה ביותר.

13 בינואר 1943

בחוץ המצב נורא ואיום. יומם ולילה נגררים המסכנים מבתיהם ואיתם רק תרמיל גב ומעט 

כסף. וגם את הרכוש הזה לוקחים להם בדרך. קורעים משפחות, מפרידים בין נשים, גברים 

וילדים. ילדים שמגיעים הביתה מבית הספר אינם מוצאים עוד את הוריהם. נשים שהלכו 

לערוך קניות חוזרות אל בית נעול וחתום ובני משפחתן אינם. גם הנוצרים ההולנדים חיים 

מאות  הולנד  מעל  טסים  לילה  ומדי  פוחדים.  כולם  לגרמניה.  נשלחים  בניהם  שכן  בפחד 

מטוסים לעבר הערים הגרמניות וחורשים שם את האדמה בפצצות, ובכל שעה נופלים ברוסיה 



אנה פרנק | 103| יומני מה יהא עליו?! 102

ק 7
פר

7 
ק

פר

11 במאי 1944

קיטי היקרה,

כיוון ששכחתי למעלה את "קופסת הכולבו" שלי, שבה נמצא גם העט הנובע, ולא אוכל להפריע 

להם בשעת השינה שלהם )עד שתיים וחצי(, עליך להסתפק הפעם במכתב כתוב בעיפרון.

אני עסוקה מאוד כרגע, ואף שזה נשמע מוזר, אין לי די זמן לסיים את העבודה הרבה שלפני. 

לספר לך בקיצור מה מוטל עלי לעשות? ובכן, עד מחר עלי לסיים את קריאת הכרך הראשון 

ָגִליֵליי, כיוון שצריך להחזיר אותו לספרייה. אתמול התחלתי  ָגִליֶלאֹו  של תולדות חייו של 

לקרוא, הגעתי לעמוד 220 מתוך 320, כך שבוודאי אספיק לגמור אותו. בשבוע הבא עלי 

לקרוא את : "פלשתינה על פרשת דרכים" ואת הכרך השני של גליליי...  חוץ מזה הוצאתי 

מכל הספרים האלה שלושה עמודים מלאים במילים זרות שאת כולן עלי לקרוא בקול, לכתוב 

וללמוד. קיטי, את רואה עד כמה אני עסוקה?

יום שלישי, 6 ביוני 1944

סערה בבית האחורי! האומנם מתקרב סוף כל סוף השחרור המיוחל, השחרור שדובר עליו כה 

רבות, אך הוא יפה מדי, אגדתי מכדי שיתממש אי-פעם? האם שנה זו, שנת 1944, תעניק לנו 

את הניצחון? גם עכשיו עדין איננו יודעים, אבל התקווה מפיחה בנו חיים, נוסכת בנו שוב 

אומץ, מחזקת אותנו. כי אנחנו זקוקים לאומץ כדי לעמוד בפחדים, במחסור ובסבל. עכשיו 

חשוב שנישאר רגועים ואיתנים, עכשיו מוטב לנעוץ ציפורניים בבשר מאשר לצעוק! צרפת, 

רוסיה, איטליה וגם גרמניה יכולות עכשיו לצעוק מרוב ייסורים, אבל לנו עדיין אין זכות לכך!

הו קיטי, הדבר היפה ביותר בפלישה הזאת הוא שיש לי הרגשה שידידים באים לעזרתנו. 

הגרמנים הנוראים דיכאו אותנו והצמידו סכין לצווארנו זמן כה רב, שידידים והצלה הם כל 

מה שחשוב לנו עכשיו! עכשיו זה אמור לא רק לגבי יהודים, אלא לגבי הולנד כולה, הולנד 

וכל אירופה הכבושה. אולי, אומרת מרגוט, אוכל בכל זאת לשוב לבית הספר כבר בספטמבר 

או אוקטובר.

שלך, אנה מ’ פרנק

אני מתגעגעת בעיקר לבית משלנו, לחופש תנועה וסוף כל סוף לעזרה בלימודים, כלומר 

לבית הספר!

29 בדצמבר 1943

אתמול בערב הייתי שוב עצובה מאוד. שוב ראיתי לנגד עיני את סבתא ואת ָהאְנִלי. סבתא, 

סבתא האהובה, איך לא הבנו עד כמה היא סבלה, כמה היתה נחמדה אלינו, כמה התעניינה 

בכל מה שקשור אלינו...

והאנלי? האם עודנה בחיים? מה היא עושה? הו א-לי, הגן עליה והשב אותה אלינו. האנלי, את 

מזכירה לי תמיד מה עלול היה להיות גורלי, אני רואה את עצמי במקומך. מדוע בעצם אני 

עצובה לעיתים כה קרובות על מה שקורה כאן? האם לא הייתי צריכה להיות שמחה, מרוצה 

ומאושרת כל הזמן, חוץ מאשר ברגעים שאני חושבת עליה ועל שותפיה לגורל?

אנה

3 במרץ 1944

קיטי היקרה מכול,

כשהתבוננתי הערב בנר, נמלאתי שוב בשמחה ובשלווה. אומה נשקפת אלי מהנר והיא זו 

ששומרת עלי ומגנה עלי וגם ממלאת אותי שוב בשמחה. אבל...יש אדם אחד ששולט לחלוטין 

במצב הרוח שלי והוא...פיטר. כשהלכתי להביא תפוחי אדמה ועמדתי עם הסיר המלא על 

המדרגות, הוא מיהר לשאול:  “מה עשית בצהריים?”   

התיישבתי על המדרגות והתחלנו לדבר. בחמש ורבע )שעה אחרי שהלכתי( חזרתי עם תפוחי 

האדמה לחדר. פיטר לא אמר מילה על הוריו, שוחחנו רק על ספרים ועל ימים עברו. הו, איזה 

מבט חם יש לו: נראה לי שאני בדרך להתאהב בו.

שלך, אנה מ’ פרנק
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רקע היסטורי

ברקע  ראו  בשואה  הולנד  יהודי  קורות  על 

ההיסטורי ליומנה של רוזה, פרק 6

העשרה

אנה פרנק באומנות

לאומנים  השראה  העניקה  אנה  של  דמותה 

פסלים  מאיירים,  ציירים,   – העולם  מרחבי  רבים 

ומשוררים. אחת מהן היא סּוָזן ִקיֶטר, ילידת ארצות 

אך הקשר שלה  יהודייה,  הייתה  לא  סוזן  הברית. 

נגע  היומן  היומן.  מקריאת  נבע  וליומנה  לאנה 

לליבה מאוד. נוסף על כך חשה ִקרבה לעם היהודי 

ובני  והתגיירה,  ליהודי  נישאה  שאחותה  מאחר 

המשפחה של הגיס היו ניצולי שואה.

היומן וציוריה של אנה שימשו בסיס לציורים אלו, 

המסתור  ומקום  ליומן(  אנה  צירפה  אחד  )צילום 

שבו ביקרה סוזן מילא תפקיד בציוריה. 

 – אנה  מתוארת  פרנק”,  אנה  של  “דיוקנה  בציור 

קודר  שהרקע  למרות  ומאירה,  חייכנית  נערה 

ולמרות שהיא נושאת טלאי יהודי על בגדה. ייתכן 

שהציור מבקש לבטא את שמחתה של אנה על כך 

שהיא יכולה לחלוק את רגשותיה עם היומן. 

למחבוא”  הולכים  והוריה  פרנק  “אנה  בציור 

ואין  מוקדמת  השעה  ואנה,  ההורים  מתוארים 

איש ברחוב, הם לבושים שכבות רבות של בגדים, 

בידיהם תיקים, ועל בגדיהם הם עונדים את הטלאי 

הצהוב. אנה במרכז, קרובה יותר לאביה, אולי יש 

האמיץ  ולקשר  אמה  ובין  בינה  לריחוק  רמז  בכך 

הכחולים  הצבעים  ביומנה.  שביטאה  כפי  לאביה, 

אירוע.  שבאותו  המתח  את  מעצימים  והסגולים 

בציור “אנה ואוטו פרנק פורקים חפצים במחבוא”, 

נאה  מבית  המעבר  תחושת  את  הציירת  מבטאת 

וצפיפות.  אי-סדר  של  אווירה   – המסתור  לדירת 

צבעים  מימין,  הכהים  הצבעים  בין  ההנגדה 

המציינים את הסכנה שבמסתור, ובין הגוון התכול 

גוון הרומז שהמסתור הוא מקום  בעומק היצירה, 

שיש בו סיכוי להינצל. שני הציורים הללו וכן הציור 

“אנה פרנק עולה למחבוא”, צוירו בידי סוזן ושימשו 

איור לספר ילדים על השואה.  

על פי: בתיה ברוטין, בעיני האמן, סיפורה של אנה 

פרנק, חיפה 2007 

 אנה עולה למחבוא, ציור בשמן, קיטר סוזן

למחשבה

אנה  כתבה  כך  אדם",  מבני  יותר  סובלני  "הנייר 

פרנק ביומנה. 

<< מה רצתה להביע במשפט זה?

לאחד  אנה  הפכה  לדעתכם  מדוע   >>

מסמלי השואה?



יומן תנועת הנוער
‘חוג התלמידים’

מחנה ווסטרבורק, הולנד

פרק 8

נכתב בידי חברי התנועה בשנים 1944-1940

היומן טרם ראה אור

"הזמן הכי טוב שהיה לנו בחיים" 
)ליאו בלומנזון, מייסד תנועת הנוער חוג התלמידים(

"לארגון אנו חייבים להודות שאנו יכולים להמשיך באמונה בחיים"! 
)יומן חברי תנועת הנוער בוסטרבורק(
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של  חשיבותה  את  ליאו  הבין  בגרמניה,  הנוער 

על  לטובה  להשפיע  יכולתה  ואת  נוער  תנועת 

חבריה. הוא פנה להנהלת המחנה ונתקל בסירוב 

את  שינה  לכן  התנועה,  הקמת  לרעיון  מוחלט 

בקשתו וטען כי הוא רוצה לפתוח בית ספר לשעות 

אחר הצהריים. כאמור, מסיבה זו נקראה התנועה 

בשם ‘חוג התלמידים’.

ליאו ואחיו הגדול

בתנועה נפגשו הילדים בימי ראשון אחר הצהריים, 

בלילות שבת ובשבת אחר הצהריים. גולת הכותרת  

ובהם  שבת,  עונג  של  מפגשים  היו   התנועה  של 

סיפרו סיפורים, שרו שירים עבריים וערכו פעילות 

את  לחזק  למטרה  לה  שמה  התנועה  חברתית. 

ולטעת  הילדים  של  הלאומית  היהודית  הזהות 

ונאמנות למסורת  אמונה  דתיים של  ערכים  בהם 

הוביל  וככזה  מאוד  דתי  אדם  היה  ליאו  ישראל. 

את התנועה לכיוון הדתי והלאומי. עם זה, לא כפו 

התנועה  אחרת.  או  כזו  דתית  הנהגה  הילדים  על 

התנהלה בקבוצות נפרדות לבנים ולבנות, אך יש 

לציין כי באותם ימים היה הדבר מקובל בתנועות 

נוער רבות בעולם. 

לצוות  והצטרף  ָקְרִליָּבך  ָסאלֹו  התנדב  ב-1941 

מאוד.  כריזמטי  אדם  היה  סאלו  במחנה.  החינוך 

הוא וליאו ראו את ענייני התנועה עין בעין ועבדו 

זה לצד זה על מנת לפתח אותה ככל יכולתם. 

הראשון  )ה”טרנספורט”(  במשלוח   ,1942 ביולי 

ילדים,   70 נכללו  לאושוויץ,  וסטרבורק  ממחנה 

חניכים מבית היתומים וחניכי תנועת הנוער ששהו 

במחנה בלי הוריהם. סאלו קרליבך הצטרף אליהם 

מן  ונפרד  לבדם,  יצאו  שלא  כדי  החופשי  מרצונו 

ביומן  הילדים מתארים  במחנה.  הילדים שנשארו 

את מה שהתרחש בשבועיים שקדמו לטרנספורט 

והפרידה  סאלו  של  דמותו  שאחריו.  ובימים  זה 

להזכיר  הוסיפו  והם  חניכיו,  בליבות  נחקקו  ממנו 

אותו ואת דבריו פעמים רבות בשנים הבאות.

סאלו קרליבך  

קורות תנועת הנוער 
בווסטרבורק

כתבו  הנוער,  תנועת  יומן  הזה,  הנדיר  היומן  את 

שנשלחו  ומהולנד  מגרמניה  יהודים  צעירים 

והקימו  שבהולנד  וסטרבורק  המעבר   למחנה 

את  להציג  רצו  המייסדים  נוער.  תנועת  במחנה 

פעילותה של התנועה כביכול כחלק מבית הספר 

“חוג  הצופן  בשם  התנועה  כונתה  ולכן  במחנה, 

היומן.  את  חבריה  רשמו  ובמסגרתה  התלמידים”, 

רוב חברי התנועה וכותבי היומן גורשו לאושוויץ. 

 1939 באוקטובר  הוקם  וסטרבורק  מחנה 

שבאו  יהודים  לפליטים  מחנה  של  במתכונת 

להולנד מגרמניה.

המלחמה:  במהלך  משמעותי  שינוי  עבר  המחנה 

 1939 באוקטובר  הקמתו  ממועד  הראשון,  בשלב 

שימש  המוות,  למחנות  מהולנד  לגירושים  ועד 

מחנה לפליטים שלא הייתה להם אזרחות הולנדית.

מקיץ  מהולנד  הגירושים  בתקופת  השני,  בשלב 

1942, שימש מחנה מעבר ואליו נשלחו גם יהודי 

הולנד עצמם. משם גורשו רובם למחנות המוות.

בווסטרבורק נאספו ילדים רבים ממקומות שונים: 

מחנה  של  במתכונת  המחנה  של  קיומו  מראשית 

מגרמניה  פליטים  של  ילדיהם  בו  היו  פליטים 

שגרו עם הוריהם בצריפים משפחתיים. בצריפים 

מהם  ובכמה  המשפחה,  פרטיות  נשמרה  אלה 

הייתה אף גינה קטנה בחזית הבית.

מילדי  חלק  למחנה  נשלחו  במקביל 

בעיקר  להולנד,  שהגיעו  ה”ִקיְנֶדְרְטָרְנְספֹורט” 

מגרמניה ומצ’כיה, בלי הוריהם. 

בית  ילדי  עשרים  למחנה  הובאו   1942 בתחילת 

היתומים מהעיר אּוְטֶרכט בני גיל 16-6. הם הגיעו 

ילדים  עבור  ומבשלת.  מטפלת  בלוויית  למחנה 

אלה הקימו בני הזוג ִּביֶרְנָּבאּום במחנה בית יתומים 

וניהלו אותו.

הילדים  בית  ילדי  למחנה  הובאו   1943 בחורף   

של ההכשרה הציונית בֶלייֶדן יחד עם מדריכיהם. 

הילדים ששהו במחנה בלי הוריהם שוכנו בצריפים 

גדולים וזכו להדרכה חינוכית. 

נקודת המפנה בחיי המחנה הייתה כשהגיע שלב 

הגיעו  אז   .1942 מיולי  הולנד,  יהודי  של  הגירוש 

לפיקודו  עבר  והוא  ההולנדים,  הילדים  למחנה 

של הס.ס. הגרמני. 

מידי  לאושוויץ  זה  ממחנה  יהודים  גורשו  מאז 

שבוע, ובכללם גורשו גם רוב ילדי המחנה.

לקיים  מאמץ  נעשה  ַבַמחנה  חיו  שהילדים  בזמן 

 ,1940 במרץ  וחינוכית.  לימודית  פעילות  עבורם 

לאושוויץ,  השילוחים  שהחלו  לפני  וחצי  שנתיים 

נוער  תנועת  בווסטרבורק  ְבלּוֶמְנזֹון  ֶליאֹו  הקים 

שזכתה לשם “חוג התלמידים”. ליאו היה בחור בן 

פליט שהובא למחנה.  גרמניה,  יליד  תשע עשרה, 

ליאו ראה את הקושי של הילדים להתרכז וללמוד 

הנוער  שבני  העובדה  ואת  במחנה  הספר  בבית 

פרועה  נעשית  והתנהגותם  במחנה  מסתובבים 

יותר ויותר, ובהיעדר אחריות הורית מפתחים בני 

והחליט  עבריינית,  התנהגות  של  סימנים  הנוער 

תנועת  חניך  בהיותו  שונה.  פעילות  להם  להציע 
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סוכות תש”ב

ביום ראשון שעבר שיחקו הקבוצה הקטנה –”חברים”,  נגד הגדולה – “זיכרון” במשחק כדור 

רגל. הקטנה ניצחה אחרי קרב קשה... ]בשביל הרמן המשחק לא היה נעים, הוא היה חייב 

להתכופף בשל גובהו כי האווירונים מגיעים לראשו...

כך נגמר הכדורגל כשהקבוצה ניצחה את הגדולה 2:0![

גירושים מווסטרבורק לאושוויץ

תמוז תש”ב

יום אחרי שהגיעו הידיעות על משלוח נוסף היה י”ז בתמוז, ]יום אבל על כך שנפרצה חומת 

ירושלים. שלושה שבועות לאחר מועד זה, בתשעה באב, חרב בית המקדש.[ מעולם לא צמו 

כמו שצמנו עכשיו ומעולם לא היו עצובים כל כך.

בשבת פרשת פנחס התפללנו יחד והתפילה הייתה מרגשת מאוד. כולם ידעו שהמצב קשה... 

הם רצו לנקות את ליבם לפני הקב”ה. באותו ערב הרבה אנשים באופן יוצא מן הכלל הגיעו 

לבית הכנסת. כל העיניים היו נשואות לסאלו וכולם היו ברעד. הייתה אווירה קשה באולם, 

אפילו אלה שבדרך כלל השתוללו היו שקטים. סאלו פתח ואמר שזוהי הפעם האחרונה שהוא 

מדבר עם כולנו יחד... הוא אמר לנו שבימים הכל כך קשים המצפים לנו עלינו להיות חזקים 

כדי להיות דוגמא לצעירים ולהוריד עול מההורים הדואגים. עלינו לעודד את הצעירים לא על 

ידי מילים אלא באמצעות מעשים. יש לנו כוח – סאלו דרבן אותנו להסתכל לעתיד בעיניים 

פקוחות ולדעת שמה שלא לוקחים לנו אף פעם היא הנשמה היהודית. היא נשארת לנו ואנו 

צריכים להתאמץ ולהמשיך להאמין בעצמנו. 

גם לאחר עזיבתו של סאלו, המשיך החוג לפעול. 

בחודש אלול הכינו המדריכים את הילדים הכנה 

שכללה  הנוראים,  לימים  ומעמיקה  משמעותית 

התפילה  ואמונה.  תשובה  בענייני  רבות  שיחות 

לתפילה  במקביל  הספר  בית  בצריף  נערכה 

נישאה  התפילה  במהלך  הכנסת.  בבית  שנערכה 

הנוער  בני  וכל  סאלו  לשלום  מיוחדת  תפילה 

שנשלחו למזרח. ההתרגשות של בני הנוער הייתה 

רבה והייתה תחושה שהם אכן ממשיכים לעשות 

את מה שציווה עליהם סאלו לפני לכתו.

הדבר הנורא ביותר במחנה היה הפרידה השבועית 

התנועה  חברי  ומילדים  ממדריכים  הילדים  שחוו 

שנשלחו מזרחה בטרנספורטים. רגשותיהם ורגעי 

התנועה  ביומן.  שונים  בקטעים  הונצחו  הפרידה 

פעלה עד חיסולו של המחנה.

של  האחרונה  לשנה  עד  פעלה  הנוער  תנועת 

המלחמה והייתה תנועה מחנכת שהיו לה ערכים 

בהדרכת  השקיעו  מדריכיה  ומובנים.  ברורים 

חניכיהם השקעה אינטלקטואלית וחינוכית גדולה. 

סיפורו של היומן

אחד הרעיונות המיוחדים שהגו המדריכים סאלו 

פעם  ייפגשו  בתנועה  הנוער  שבני  היה  וליאו 

עליהם  שעבר  מה  כל  את  בכתב  ויתעדו  בחודש 

היומן  הנוער.  ובתנועת  במחנה  זה  חודש  במשך 

נכתב בנאמנות, כמעט מידי חודש בחודשו, בשפה 

אחד  אותו  העתיק  המלחמה  ולאחר  הגרמנית, 

הנערים וכך נשמר. ייחודו של היומן הוא בעובדה 

חיי  את  ותיאר  ילדים  של  קבוצה  בידי  שנכתב 

ואת החוויות המשותפות שעברו  הקבוצה שלהם 

עליהם במשך ארבע שנים במחנה וסטרבורק.

מתוך יומן “חוג התלמידים”

פברואר 1940

באמצע חודש ינואר הגיעו חברים חדשים למחנה. כל החברים הוותיקים יותר והחברות בחברה 

התנדבו לעזור.

היה זה בערב מיוחד מאוד קר וחשוך. אנו עזרנו לחדשים להעביר את החבילות לחדריהם, 

ולמרות שקפאו למספר חברים הידיים, שמחנו לעזור. למחרת בערב, כאשר אמרו לנו שהיו 

מאוד מרוצים מהנכונות מצידנו לעזור, היינו גאים בכך מאוד. כמה מאיתנו קיבלו מהאנשים 

שעזרנו להם סכום כסף, והכסף הועבר לקופת הקבוצה.



החומר בפרק זה נמסר באדיבות ארכיון שלמה סמסון
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ינואר 1944

אנחנו יצאנו ל’יער’ )הכוונה לשדות האברש-שיח נמוך שהקיף את המחנה( ובילינו שם שעות 

יפות של חופש. שם שכחנו צרות הורינו וכל יתר אנשי המחנה... אפשר לומר שכל הטיולים 

האלה הוסיפו לנו כוח ורצון להמשיך בעבודה. כי המצב היה תמיד קשה יותר עבור המדריכים 

והחברים, הם היו צריכים להמשיך במשימה ובעבודה לנוכח כל המצב הלא סביר בכלל כאן.

הרגשנו באותו ערב כל כך קרובים לחורבן של היהדות אז והשווינו זאת למצבנו היום.

אנחנו דיברנו בינינו על שנה של גיבוש. על כל מה שעבר עלינו במשך השנה הזאת אנו 

צריכים להודות על גדולתם של המדריכים שבשנה הזאת הצליחו לעמוד לצדנו בהובלה של 

התנועה, ובייחוד לליאו שעמד לצדנו בכל הארגון של התנועה.

אפריל 1944 )לאחר שגם ליאו בלומנזון נשלח מהמחנה(

כעת הגיע השבוע הכי איום בסיפורינו. מספר בנים ובנות הלכו בטרנספורט לעבר מקום לא 

נודע וחשוך. הפעם הביטו בנו מתוך הרכבת פנים מאוד רציניות ועצובות ונופפו לנו לשלום. 

את מיטב הברכות והאיחולים איחלנו להם להמשך חייהם. לדרך בה הם הולכים...

בסוף היום שמענו שגם כל אנשי דרום אמריקה ]בעלי ויזות לדרום אמריקה[ חייבים לעזוב 

ושני  ילדים  מעשרים  שוב  להיפרד  שצריכים  הייתה  הקשה  המשמעות  בלזן.  ברגן  לעבר 

מדריכים ולאבדם.

אתם יכולים לתאר לעצמכם את הגעגועים שלנו לכל אלה שהלכו מאתנו. הגעגועים מילאו 

והתחלנו לחשוב גם שהעבודה שלנו בחוג תסתיים בקרוב. נשארנו רק  אותנו קושי ועצב 

שלושים מתוך יותר ממאה שהיו בחוג שלנו.

כ”ט בסיון תש”ד, 20.6.44 )הכתיבה האחרונה ביומן (

אנו יודעים שהימים במחנה וסטרבורק לא ישכחו לעולם. כל אחד ייקח מ”חוג התלמידים” 

לעבור  בידינו  וסייע  הקשים  בזמנים  אותנו  שהוביל  זה  היה  הארגון  החיים.  להמשך  משהו 

אותם. לארגון אנו חייבים להודות שאנו יכולים להמשיך באמונה בחיים!

סאלו אמר עוד שבשנתיים שאנחנו יחד נוצרה קבוצה שמרגישה שייכת אחד לשני וזהו קשר 

של ברזל שלא יינתק. הוא המשיך ואמר: אני אלך עמכם לכל מקום. היו שקטים ועזרו בכל 

מקום לכל הסובבים אתכם.

שרנו “וטהר ליבנו”, ואת השיר של החוג. אף פעם לא שרנו בכזה געגוע, הגעגוע היה בתוכנו. 

כולם היו מזועזעים מהמתרחש. בינתיים החשיך היום וכולנו הלכנו שפופים. המילים של סאלו 

עודדו אותנו קצת וכל אחד קיווה שהכול יהיה אחרת.

הפרידה מסאלו

סאלו קיים את הבטחתו והלך איתנו לכל מקום. הוא רצה להראות לנו שאלו לא היו דברים 

של סרק שדיבר אלינו. לא נשכח זאת לעולם! בכל הָלאֶגר )המחנה( נישא שמו בכבוד. הוא 

הלך לפי מצפונו הפנימי החופשי. הוא הלך למען הצעירים. הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו 

בכל דבר שקורה לנו ושקרה לו. הוא מת ויכולים ללמוד מזה שהיה דוגמא במילים של אמת...

שבוע אחרי זה היינו לבד. ליאו קירב אותנו לנחמנו... ליאו הקריא את הגלויה שכתב סאלו 

לפני נסיעתו:

חברים וחברות יקרים.

מחר אסע. אינני נוסע רק למען אותם בנים ובנות שאני מלווה, אלא גם למענכם, זאת 

כדי שתיווכחו כולכם כי גם בזמנים קשים כמו אלה אין אושר גדול יותר מהאושר הכרוך 

בתרומה ובחיים למען הכלל, מהפקדת הגורל האישי באמונה שלמה בידי אלוקים. אתם 

רואים כי הנאומים שנשאתי בפניכם לא היו מילים ריקות. 

בנוער  ועשו. הראו לכולם שרצון המפעם  למעני אני מבקש: המשיכו לפעול... פעלו 

שלנו  שהיהדות  לגדולות;  ולהגיע  דרך  לפרוץ  יכול  באלוקינו,  באמונה  משולב  צעיר, 

נותנת לנו כוחות שאפשר להתקנא בהם. אתם רואים שאני גאה במקצת על מעשי. היו 

גם אתם גאים ברעיונותיכם במעשיכם וביהדותכם. האמינו בעצמכם, האמינו כי ה’ עימנו 

– והעתיד יהפוך בקרוב לברכה. אני לוחץ את ידיכם לפרידה. היו שלום!

בהרגשה של קרבת אמת, שלכם, סאלו.
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לימוד על סוכות בסוכה היחידה שבנו חברי תנועת הנוער במחנה

ליאו ובני נוער מהתנועה מנגנים ביחד

פעילות בתנועה – עומד באמצע ליאו בלומנזון.   

ילדים מהתנועה עם מורים ומדריכים. הקיצוני מימין, המזוקן, סאלו קרליבך.
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הילדים בחוג התלמידים

 הצגה לכבוד פורים

בעולם המטורף שסביבם עשו אסירי המחנה כל 

שביכולתם כדי שרוחם לא תיפול. הם נסו לקיים 

את  ולקיים  להמשיך  כך  ובתוך  “נורמליים”,  חיים 

היו טקסי  היהודית. אחד הביטויים לכך  המסורת 

בר המצווה הסמליים, שנהג יהושע-ֶהִשיל לערוך 

לנערים בני חסותו שהגיעו למצוות.

כך,  במחנה.  לחגוג  המשיכו  ישראל  חגי  את  גם 

תנועת  של  והחברים  המדריכים  ארגנו  למשל, 

של  בחנוכה  התלמידים"  "חוג  היהודית  הנוער 

שנת 1943 מסיבת חג לילדים. “תפרנו להם בובות 

סוני,  נזכרת  חנוכה”,  נרות  והדלקנו  סמרטוטים... 

המחנה,  וצלם  הגרמנים,  באישור  נעשה  “הכל 

שבה  הזו,  הנרות  הדלקת  את  הנציח  ברסלאואר, 

וילדים  בלומנזון  ליאו  המדריך  כאמור,  נראה, 

זו ולחשוב,  מקיפים אותו. קשה להתבונן בתמונה 

לנצח-  בה  המונצחים  הילדים  של  הגדול  שרובם 

ילדים שעיניה היוקדות מלאות חיים ועצובות כל 

כך- אינם בין החיים”. )שם, עמ’ 94 -95(

חנוכה בוסטרבורק – מדליק את הנרות: ליאו בלומנזון

“הטרנספורטים היו תמיד בימי שני, וביום זה אפשר 

היה לחתוך את המתח באוויר”, זוכרת סוזי, “כל הזמן 

בנו צריפי ענק ודחסו בהם אנשים, שהמשיכו להגיע 

רקע היסטורי

מחנה וסטרבורק

את מחנה וסטרבורק הקימה הממשלה ההולנדית 

היהודית  הקהילה  של  הפליטים  ועד  בסיוע 

שימש  המחנה   .1939 באוקטובר  באמסטרדם 

מחנה לפליטים היהודיים שבאו להולנד מגרמניה. 

ביותר  הצחיח  באזור  הוקם  וסטרבורק  מחנה 

אחר.  יישוב  מקום  מכל  מרוחק  והיה  בהולנד, 

היהודים  שמעצר  הולנד  יהודי  סברו  הקמתו  עם 

בלתי  פליטים  מהיותם  נובע  במחנה  מגרמניה 

חוקיים, ולכן לא התנגדו להקמתו וסייעו לתושביו 

בדרכים שונות.

בוסטרבורק היה מטבח מרכזי שממנו אפשר היה 

לקחת את האוכל לחדר אוכל או לצריפים. בקצה 

שזרם  ומקלחות  מרכזיים  שירותים  היו  צריף  כל 

המים בהם היה מרכזי. 

ליהודי  מעבר  למחנה  המחנה  הפך   1942 ביולי 

לפולין.  להשמדה  היהודים  נלקחו  וממנו  הולנד 

 24 הגירוש,  לפני  עוד  במחנה,  נבנו  כך  לצורך 

גדולים שיכילו את המגורשים. המחנה  צריפי עץ 

הס.ס.  של  גרמני  לפיקוד  הולנדי  מפיקוד  עבר 

לאחר חילופי מפקדים שונים מונה ָאְלֶּבְרט קֹוְנָרד 

את  רשמית  אפשר  הוא  המחנה.  למפקד  ֶגֶמֶקר 

הצהריים  אחר  כסניף  התנועה  פעילות  המשך 

נדרשו לבקש את  בית הספר, אך המדריכים  של 

אישורו לכל פעילות מיוחדת שנערכה במחנה.

הריכוז  למחנות  מווסטרבורק  יצאו  הגירושים 

בתקופת  קבועים.  בימים  אירופה  במזרח  והמוות 

השיא יצאה מידי שבוע רכבת עמוסה ובה כ-1000 

השתנתה  אחרות  בתקופות  למזרח.  מגורשים 

בעינה.  נשארה  הרצחנית  היעילות  אך  התכיפות, 

ילדים,   17,500 המוות  למחנות  הועברו  מהמחנה 

ובהם כמה מאות ילדים צוענים. רוב הילדים, כמו 

רוב אסירי המחנה, שהו בו פרק זמן קצר בלבד, בין 

כמה ימים לשלושה שבועות, ולאחר מכן הועברו 

למחנות מוות בפולין. 

לאושוויץ,  וסטרבורק  ממחנה  יצאו  הרכבות  רוב 

בלזן.  ולברגן  לֶטֶרְזֶיְנְשָטט  לסוביבור,  יצאו  אחרות 

למחנות שרדו  היהודים שנשלחו   103,000 מתוך 

בין 5000 ל-6000 בלבד, מתוכם כאלף ילדים. 

העשרה

זיכרונות מבית הילדים בירנבאום 
בווסטרבורק

בני   היו  בווסטרבורק  התלמידים  חוג  חברי  בין 

מוסד  את  ניהלו  שהוריהם  בירנבאום,  משפחת 

בספר  הובאו  זיכרונותיהם  המוסד.  ובני  הילדים, 

“עץ חיים היא”.

כך סיפרה סֹוִני, אחת מבנות משפחת בירנבאום:

כשהיינו ילדים בברלין וטיילנו עם ָּפִּפי, אבא תמיד 

היה אומר לנו: 'תחשבו על ארץ ישראל', ולי כילדה 

פגישה  בכל  לירח.  להגיע  כמו  נראה  תמיד  זה 

ישראל  ארץ  שירי  לשיר  נהגנו  התלמידים  בחוג 

נעשתה  הפעילות  וכל  אסור,  היה  זה  כי  בשקט 

במסווה של חוג לימודי. מבחינה רוחנית ומבחינת 

האלה  המפגשים  לי  העניקו  האישית  ההתמחות 

משפט  התנהל  הפגישות  באחת  מאוד.  הרבה 

בנושא 'גניבת הבכורה של עשיו בידי אחיו יעקב'... 

כל הפעילות החברתית והלימודית נתנו לנו כוחות 

להתמודד עם המצב הקשה בו היינו שרויים ויצקה 

תוכן בחיינו.  )עץ חיים היא, עמ' 81(
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הרכבות  על  הועמסו  כך  ואחר  הרף,  ללא  למחנה 

בטרנספורטים למחנות ההשמדה”.

בני  המוני   - אנשים  עצומות של  כמויות  אלה  “היו 

וליד  בידיהם  הדלים  צרורותיהם  עם  אדם שעמדו 

הצעקות  את  אשכח  לא  ואני  הבהמות,  קרונות 

לאן  בוודאות  ידענו  “לא  גינה,  מספרת  הנוראות”, 

רק  אבל  עבודה’,  ‘מחנה  על  דיברו  אותם.  שולחים 

שמדובר  התברר  המלחמה,  בסוף  יותר,  מאוחר 

במחנות השמדה". )שם, עמ’ 99(

 הגירוש מווסטרבורק

שהלך  הנורא,  המצב  למרות  כי  זוכרות  הבנות 

הלכו  המוות  שמשלוחי  ואף  ליום,  מיום  והחמיר 

ורבו, ניסו ההורים גם במקום ובזמן הכי לא שפויים 

עלי אדמות לשמור ככל האפשר על שפיות כלשהי 

להזמין  הוריהן  נהגו  שבת  מדי  החיים.  שגרת  ועל 

והצפוף.  הדל  במשכנם  להתארח  הולנדים  יהודים 

]...[ בלילות שבת אלה, כשבאו אורחים שונים, נהגו 

אבא  מבית  עתיקים  שירים  בצוותא  לשיר  כולם 

תקווה,  ושל  לחיים  אהבה  של  שמחים  שירים  וגם 

ולפעמים הצליחו שירים אלה לרומם ולו במעט את 

הרוח. כל לילות השבת האלה התנהלו לאורו של נר 

ובתנאים  וכבדה,  מוחלטת  עלטה  כשמסביב  בודד, 

אלה נהגו סוזי ויעקב ללוות את המבוגרים בחשיכה 

בחזרה לצריפיהם. )שם, עמ’ 104(

חנה ֶאִליָזֶּבת ִּפיק-חֹוְסָלאר:

בית  נתרוקן  אז  נורא...  לילה  אותו  זוכרת  ואני 

היתומים כולו. אני זוכרת את הרב פֹוְרְסט, הוא לקח 

בטלית  ראשיהם  את  כיסה  ההם,  הילדים  כל  את 

כי  איתם  הלכו  המורים  רוב  אותם.  ובירך  גדולה 

)ִויִלי  מזעזע.  היה  זה  הילדים.  עם  להישאר  ביקשו 

ִליְנָדּווֶאר, שבעת החדשים האחרונים, עמ’ 38(.

למחשבה

סאלו קרליבך בחר ללכת עם חניכיו אל מותו – וכך 

כתב לנשארים במחנה:

"מחר אסע. אינני נוסע רק למען אותם בנים ובנות 

שאני מלווה, אלא גם למענכם, זאת כדי שתיווכחו 

אושר  אין  אלה  כמו  קשים  בזמנים  גם  כי  כולכם 

למען  ובחיים  בתרומה  הכרוך  מהאושר  יותר  גדול 

הכלל, מהפקדת הגורל האישי באמונה שלמה בידי 

אלוקים. אתם רואים כי הנאומים שנשאתי בפניכם 

לא היו מילים ריקות. היו גם אתם גאים ברעיונותיכם 

במעשיכם וביהדותכם. האמינו בעצמכם, האמינו כי 

ה' עימנו – והעתיד יהפוך בקרוב לברכה"

של  בצוואתו  ביטוי  לידי  הבאים  הערכים  מהם   >>

סאלו ומדוע חשוב היה לסאלו לחזק ערכים אלה 

בקרב חניכיו?

<< מתוך היומן – מהי לדעתכם  התרומה המרכזית 

של תנועת הנוער לחניכיה?



פרק 9

יומנו של 
משה פלינקר

משה נולד בשנת 1926 בהאג שבהולנד 

נפטר באושוויץ בשנת 1944

 יומנו ראה אור בספר: 

“יומנו של הנער משה”
 ירושלים תשי”ח

עלתה בי התשוקה והחפץ להיות יחד עמם ולסבול בסבלם.  שהם בארץ פולין או במקומות אחרים. הקב"ה יודע איפה הם. הרבה פעמים כבר עת, אף על פי כל חסדו שהוא עושה עמנו, יש לי בפעמים רבות תשוקה גדולה לאחי, אף על פי שאני נותן תודה לקב"ה בכל רגע ורגע על הניסים שהוא עושה בנו בכל 

מיומנו של משה
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סיפורו של היומן

 משה החל לכתוב את יומנו כאשר החלו הגירושים 

מהולנד למזרח אירופה, ב-24 בנובמבר 1942. הוא 

כתב בעברית, בשלוש מחברות. הרשימות שנחשפו 

נכתבו במשך 10 חדשים, עד 7 בספטמבר 1943 

)אלול תש”ג(, בהיותו ספון רוב הזמן בחדרו.

דף  מהיומן

לועזי  תאריך  נרשם  ביומן  פרק  כל  בתחילת 

ולעיתים גם עברי, אך בהדרגה עבר משה לציין רק 

את התאריך העברי. את יומנו כתב בשפה העברית, 

שעבורו לא הייתה השפה המדוברת אלא השפה 

מהמדרש  מהתנ”ך,   - מהמקורות  הכיר  שאותה 

ומספרי הקודש. 

משה תיאר את המציאות סביבו לפרטיה, הוא כתב 

על חיי היום יום בהולנד ובבלגיה, על ההתמודדות 

הולנדים  מפני מלשינים  פוסק  עם הפחד הבלתי 

אנטישמיים.  גילויים  ועל  הגרמנים  ומפני  ובלגיים 

הוא רשם את הגותו על שורשיה של האנטישמיות 

ועל עתידו של עם ישראל, והביע את מחשבותיו, 

של  העמוקה  אמונתו  לעתיד.  ותוכניותיו  רגשותיו 

בולטות  ולארצו  לעמו  ואהבתו  באלוקיו  משה 

את  גם  הנחו  אלה  ויסודות  היומן  כל  לאורך 

תפילותיו והגיגיו.

את היומן גילתה לאחר השואה אחותו של משה, 

בחדרו, כאשר שבה מאושוויץ. 

לא  המלחמה  לאחר  לשיקומן  הראשונות  בשנים 

התפנו האחיות לעסוק ביומן ולא ידעו להעריך את 

חשיבותו, אך שמרו עליו והעבירו אותו לאח הצעיר, 

הסופר  של  בעידודו  בירושלים.  היה  שכבר  חיים, 

יד  בהוצאת  לראשונה  אור  היומן  ראה  עגנון  ש”י 

תורגם  הוא  נוספות.  בהוצאות  מכן  ולאחר  ושם, 

לשפות אחדות – רוסית, הולנדית, אנגלית, גרמנית, 

יידיש ולאחרונה גם לצרפתית.

על  מצביע  משה”,  “הנער  הספר,  שקיבל  השם 

שמו הפרטי של כותב היומן, אך יש בו גם רמיזה 

למשה רבנו, מנהיג שבו ראה הכותב דמות מופת 

שהשפיעה על חייו. 

קורותיו של משה

ְפִליְנֶקר היה בן שלוש עשרה כאשר פרצה  משה 

מלחמת העולם השנייה. הוריו, שמוצאם מחסידות 

גור שבפולין, היגרו להולנד לאחר מלחמת העולם 

הם  אף  אירופה  מזרח  מיהודי  כרבים  הראשונה. 

והצליחו  אירופה  במערב  מחיה  מקורות  חיפשו 

ילדי  ואח.  אחיות  חמש  היו  למשה  בעסקיהם. 

קיבלו  שם  הולנדים,  ספר  בבתי  למדו  המשפחה 

עברית  למדו  פרטית  ובמסגרת  רחבה,  השכלה 

לתנ”ך  מיוחדים  מורים  למשה  שכר  האב  ותנ”ך. 

עליו.  השפעתם  את  ביומנו  תיאר  ומשה  ולגמרא, 

מתוך יומנו של משה נראה כי הוא הכיר גם שפות 

גם  למד  הוא  ואנגלית.  גרמנית  לטינית,   – נוספות 

השפה  את  גם  ללמוד  והשתדל  ויידיש,  צרפתית 

 – ליבו  משאלת  את  למלא  שיוכל  כדי  הערבית 

ולהיות מסוגל  ישראל  להיות מדינאי עברי בארץ 

לנהל קשר גם עם יושביה הערבים. 

הצווים  עם  והתמודדה  בהולנד,  חיה  המשפחה 

של  הראשונות  בשנתיים  ורבו  שהלכו  השונים 

גירוש  הייתה  הראשונות  הגזרות  אחת  המלחמה. 

מבית הספר הכללי. כך מצא משה את עצמו לומד 

עד  ותכפו  הלכו  הגזרות  יהודית.  במסגרת  מסחר 

ארבה  למזרח  הגירוש  סכנת  הגירושים.  שהחלו 

האב  עשה  משפחתו  את  להציל  וכדי  למשפחה, 

מאמץ רב להבריח את המשפחה לבריסל דרך עיר 

כרוכה  הייתה  ההברחה  רֹוֶזְנָטל שבבלגיה.  הגבול 

בסכנה ומותנית בסיוע ידידים ובתשלומי שוחד.

תעודות  בחסות  יחד,  המשפחה  בני  חיו  בבריסל 

חוץ  כלפי  נוכרים.  בלגים  כאזרחים  מזויפות, 

הקפידו שלא למשוך תשומת לב ולא לקיים אורח 

חיים יהודי, אך בתוך ביתם פנימה המשיכו לנהוג 

כהרגלם. בשל חזותו היהודית מיעט משה בן ה-16 

לצאת מחדרו. 

1944, הופיע בבית  7 באפריל  בערב פסח תש”ד, 

באנשי  מלווה  ז'אק  בשם  ידוע  מלשין  המשפחה 

גסטפו. לאחר שראו במטבחה של המשפחה את 

העופות המוכשרים במלח ואת המצות, אסרו את 

ושלחום  מאחיותיו  ושתיים  אימו  עם  יחד  משה 

לאושוויץ. לאחר מכן נתפס גם אביו. אחיו ושלוש 

משה  מהמשלוח.  ניצלו  בבית  שהו  שלא  אחיותיו 

נספה כפי הנראה בסוף המלחמה באושוויץ.
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26 בנובמבר 1942 

... אתמול היתה בי “עזות פנים” לתן דין וחשבון לי על מה שעשיתי ביום הזה. לא עשיתי 

להעלאת  אומרת  זאת  נפשי.  לתיקון  כלום  מתכוון שלא עשיתי  אני  בעשיה  זה.  כהוא  אף 

רוחי. כן, קראתי חלק מן הסיפור של ש.י. עגנון ב”תקופה” ]כתב עת[, המכונה “הנידח”, אבל 

בזה לא מצאתי דבר שיעלה את רוחי. רק ידיעותי על דבר החסידות נתרבו ונתרחבו קצת, 

אבל זה לא כלום. החילותי אתמול ללמד את אחיותי צרפתית. כידוע, מדברים כאן בבריסל 

הרבה צרפתית... בזה מילאתי חצי יום, בחצי השני התקוטטתי עם אחיותי קצת ואקרא גם 

כן ב”תקופה”... בבריסל יש ספריה עברית-אידיש, ששייכת לקהילה. ... נפלתי עליה כאילו 

מצאתי שלל רב, ... ממנה אני שואל בכל יום ראשון ספרים עבריים להרבות על ידי זה את 

ידיעותי בעברית וגם כן ידיעותי הכלליות.

30 בנובמבר 1942

עתה הנני שב לשאלה ולפתרונה ששאלתי לעיל: למה יכול הקב”ה לכוון בכל הצרות שבאות 

בימים הנוראים ההם עלינו ואינו מונען ממנו? ... השאלה הזאת היא האם הצרות שעוברות 

עתה עלינו הן חלק מן הצרות שכבר עברו עלינו מראשית צאתנו לגלות, או אולי הצרות 

האלה הן אחרות ומשונות כולן מן הצרות האלה שעברו עלינו עד עתה. לפי דעתי נראה לי 

שהפתרון השני הוא הנכון... 

ראשית כל רואים אנו שצרותיהם היו תמיד מקומיות. במקום אחד רדפו יהודים מאד מאד 

ובמקום שני ישבו בהשקט ובשלוה. אבל יותר מכריע הוא השינוי השני וזה הוא הרשמיות 

שמלווה את צרותינו עתה, והארגון שמארגנים להכביד יותר ויותר את צרותינו. השינוי הזה 

הוא באמת דוקר את העיניים. ופרט של כלל זה הוא שאין הגרמנים מתכוונים כלל לתלות 

את טעם הרדיפות באיזה דבר, למשל כמו שעשו הספרדים שתלו את טעם רדיפותם אותנו 

איזה טעם  לתלות  אמיתי  ניסיון  שום  רואים  אנו  אין  הגרמנים  אצל  אבל  וכד’.  באמונתנו 

ברדיפות שהם רודפים אותנו, אלא סתם משום שאנו יהודים. הדבר שנולדנו יהודים זהו די 

והותר לטעם של כל הרדיפות ושל כל הצרות. 

על הטעם הראשון יכולים עוד להוסיף שבעת הזאת באמת כלל ישראל נפגע בצרה זו.

... היום עושים בלי חרב ובלי כלי זין דברים חמורים פי אלף מזה שעשו אז. הטעם שזה אפשר 

הוא מפני שעושים היום הכל על פי סדר. 

מיומנו של משה

 ט”ו בכסלו תש”ג, בריסל, 24 בנובמבר 1942   

כבר איזה זמן חפצתי להתחיל לכתוב לי בכל ערב וערב מה שעשיתי ביום, אבל על ידי 

... על ידי סיבות שונות שאכתבן להלן,  דברים שונים לא באתי לידי זה עד הערב הזה... 

נתגוללתי כאן לבריסל. ...

נולדתי בהאג, עיר המלכה בהולנדיה ]הולנד[, שם ישבתי במנוחה והשקט... החילותי לבקר 

את בית הספר למסחר... אבל על ידי שגרמניה, שנכנסה להולנדיה ב-1940, ואסרה לבקר עוד 

בבתי ספר ששם מלמדים מורים בלתי עבריים )אריים(, לא יכולתי עוד לבקר את בית הספר 

למסחר הכללי. האסור על היהודים לבקר עוד בבתי ספר כלליים הוא חלק משורה ארוכה של 

איסורים ליהודים. כבר לפני זה הוצרכו היהודים למסור את מקלטיהם והיה אסור להם לבקר 

את בתי-הראי-נוע ]הקולנוע[...

 בשנה שבקרתי את בית הספר העברי נתרבו האיסורים על היהודים במאד מאד. חדשים לפני 

ימי החפש היינו מוכרחים למסור אופנינו למשטרה. מאז נסעתי בחשמלית לבית הספר, אבל 

יום או יומיים לפני גמירת הלמודים לשנה זו, נאסר גם על היהודים לרכוב עוד בחשמלית. 

אני הייתי מחוייב אז ללכת רגלי לבית הספר וזאת ארכה כשעה וחצי. אף על פי כן הוספתי 

עוד ללכת בימים האחרונים לבית הספר כי חפצתי לקבל את תעודתי ולדעת אם עברתי 

לכיתה הבאה או לא...... במשך השנה נתחייבנו לתפור על חזינו השמאלית אות קלון. האות 

הזאת היתה “מגן דוד” בגודל כף היד. על ה”מגן דוד” היה צריך להיות כתוב בפרוש “יהודי” 

באותיות הולנדיות...

ועתה הננו יושבים בבריסל. אני יושב בֵטל כל היום, אין לי לעשות כלום. לפני איזה שבועות 

נרשמתי בספריה עברית ואידיש. אני מרבה עתה לקרוא בכל מיני ספרים עבריים, אבל כל זה 

אינו ממלא כלל את רוחי. אני מרגיש שאני יורד מטה מטה. כבר ניסיתי ללמוד תנ”ך. )הבאתי 

עמי תנ”ך קטן, בלי שום פירוש, שקיבלתי ממכר בהולנדיה(. אבל זה אינו יכול לקשור את 

מחשבתי. אשתדל לשאול איזו גמרא. ולרגל זה שאני הולך בטל, עשיתי את המחברת הזאת 

לרשום לי בכל יום ויום את אשר עשיתי ומה שחשבתי ודברים כאלה; באופן כזה אוכל בכל 

ערב לתן דין וחשבון לפני עצמי מה שעשיתי במשך כל היום, במה שעסקתי ובמה עבר יומי. 

אחרי ההקדמה הזאת הנני מתחיל מחר.
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12 בדצמבר 1942 

ביום החמישי שעבר הדלקנו בפעם האחרונה בחנוכה זו הנרות. זכינו עוד להדליק שלושתנו, 

אבי, אחי הקטן ואני את שמונת הנרות, אף על פי שקשה מאד להשיג נרות התאמצנו ויכולנו 

לקנותם ביוקר. בשירי את הבית האחרון של “מעוז צור” תמהתי מאד על הקבלת הדברים 

לצרותינו היום:

חשוף זרוע קדשך

וקרב קץ הישועה

נקום נקמת דם עבדיך

מאומה הרשעה )!(

כי ארכה לנו הישועה

ואין קץ לימי הרעה

דחה אדמון בצל צלמון

הקם לנו רועה שבעה.

באמת פנים אחדים יש לכל צרותינו מן הראשונה ועד הצרה הגדולה של היום. צעקה אחת 

עולה מכולם...

בשבתי אחר כך לבדי חשבתי בעצמי... מה יועילו כל תפילותיי שאני מתפלל בכוונה כה 

גדולה. הלא בטח צדיקים יותר גדולים ממני התפללו בעת צרתם בשביל הגאולה שתבוא 

ולישועה שהיא כה נחוצה... אבל כנגד זה מצאתי שאינו כמו שאני חושב. הלא משה מנהיגנו 

הראשון, ... גם הוא היה יחידי, ואף על פי כן עלה ל”גדולה”. ויש עוד דברים מקבילים בין 

מצבו ומצבי אני... הלא גם הוא נסע בכל העולם, ולא ביקש לעשות טובות לאנשים, אלא 

רק בחוגו הקטן, רדף אחר הצדק ואחר המשפט... ואף על פי כן הגיע למדרגת נביא הנביאים 

ולנשיא הנשיאים. ולא בנקל הגיע למדרגה זו; היה צריך לעבוד ולשעבד את רוחו שמונים 

שנה... אמנם צריך אני ללמוד מדוגמתו המאירה והמבהיקה. בטבעי אני כעסן; אני ממהר 

להתרגז, אבל על ידי דוגמתו של אותו האיש, ששמו הוא כשמי, אתחזק ואתאמץ ואתגבר על 

טבעי זה. כבר הרבה פעמים אמרתי אני ללבי, שצריך אני להטיב יותר את דרכי. אבל בכל 

פעם ופעם שהבטחתי לי את הדבר הזה, בהגיעי לקטטה או לריב עם אחות מאחיותיי שכחתי 

כל ההבטחות. אבל עתה הנני כותב שחור על לבן שאיטיב את דרכי, לא אמהר להתרגז או 

יותר טוב לא אתרגז כלל.

מסדרים ומארגנים, מארגנים ומסדרים, עד שאולי רק אחד מאלף יכול לנוס על נפשו להיחבא 

וכד’... אצלו הכל הולך באופן רשמי, הכל אצלו חוק. מרשיעים לפי החוקים. כמו שאסור לגנוב 

כך מצוה לרדוף אחרי יהודים.

2 בדצמבר 1942

רובם של היהודים חושבים שהגאולה והישועה הן תלויות בניצחון או במפלת אנגליה... הנני 

חושב שלפני הניצחון האחרון גרמניה תגבר כמעט על כל החזיתות וכשיראה שכמעט כבר 

שיש  ההשקפה  מאליו שכל  ונראה  מובן  הניצחון.  את  לו  ויקח  בחרבו  ה’  יקרב  אז  ניצחה, 

לי ושכתבתי למעלה היא השקפה דתית. ואני מקווה שיסלחו לי על זה ]שאני כותב מתוך 

השקפה דתית[ כי אם לא הייתה לי הדת, באמת לא יכולתי לעולם לבוא לידי פתרון אף הקטן 

שבקטנים מכל השאלות שקופצות עלי.

8 בדצמבר 1942 

כבר תכף אחרי בואינו לבריסל, והשגנו דירה, אמרה אמי הרבה פעמים אל אבי ואלי מה 

יהיה אחריתי... גם בימים האחרונים נגעה אמי בעניין הזה ותאמר כדברים האלה: מה יהיה 

בסופו של זה )ב”זה” נתכוונה אלי(. ואני שחקתי שוב על הדבר הזה, אבל ]ב[ היותי לבדי 

החילותי גם אני לחשוב בדבר הזה. מה באמת יהיה בסופי? מה אהיה? הלא מובן שהמצב הזה 

שאנו מצויים היום בו לא יישאר לעולם. אולי יארך עוד שנה או שנתיים, אבל אז מה יהיה 

עמדי... ... אחרי חקור הרבה מצאתי שהיותר טוב בשבילי הוא להיעשות... מדינאי. ... לא 

מדינאי סתם, אלא מדינאי עברי בארץ ישראל כי נראה לי שאף על פי שבדרך נס נצטרך 

לצאת מצרותינו של היום, השאר, זאת אומרת חיינו על אדמתנו, לא יהיה עוד כלל וכלל על 

פי נס. אז ישוב הכל כמו שהיה. ... עד הזמן שנשוב להיות כעם חופשי גם בגופנו וגם ברוחנו 

)והאחרון הוא העיקרי(, על זה צריכים לעבור דורות שלמים. לזה צריכים אנשים שינהיגו את 

העם בדרכים שיובילו סוף כל סוף לחרות הרוח...

על כן מהיום ואילך אכוון את כל מה שאני עושה ומה שאני חושב רק לנגד מטרה זו. ארבה 

כמובן ללמוד בתנ”ך כי רק לפי רוח ספר זה יכול ישראל של העתיד לחיות. אין דרך אחרת. 

גם ארבה לפי האפשר לי ללמוד בספרים עבריים שהם עוסקים בדבר היהדות ועל ידי זה 

ארחיב את ידיעותי במדעי עמנו. 
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22 בדצמבר 1942

לקחתי את תנ”כי, הספר היחידי שהצלתיו מביתי, למצוא בו מעט נחמה. עברתי על התורה, 

בו. דפדפתי  יכולתי למצוא  נחמה כל שהיא לא  והלאה, אבל אף  יהושוע על שופטים  על 

הלאה הלאה ועמדתי סוף כל סוף... באיכה. איכה ישבה בדד העיר רבתי עם... בה מצאתי 

תנחומים. לא בתורה עם המצוות הנעלות ולא בספרי הנביאים הראשונים, לא בישעיהו עם 

שפתו הנשגבת רבת המליצות מצאתי נחמה לצרות עמי, אלא באיכה, הקינה על שבר עמי, 

מצאתיה. מה שלא קיוויתי ולא פיללתי מצרת עמי בימים ההם שאבתי נחמה. ובגמרי הקינה 

בזמרי בניגון תשעה באב המילים

השיבנו ה’ אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם

נזכרתי בדברי רבי, מר ְגֶרעְבל, )מי יודע איפה הוא עתה( שאוהב אני אותו כה, מה שלמדני 

מן הפסוק הזה: השיבנו ה’ אליך ונשובה, כשתשיב אתה ה’ אותנו אליך, אז נשובה, אז ורק אז 

יש האפשרות שנשוב אליך כי כה ירדנו ונשתקענו בבוץ, שמעצמנו לא נוכל עוד... וכך הוא 

גם בפסוק האחרון שכאילו לא נאמר אלא בשביל היום. 

כי אם מאס מאסתנו, קצפת עלינו עד-מאד

כן, קצפת עלינו עד מאד, עד מאד, עד מאד...

כ”ד בטבת תש”ג 

...בימים האלה אומר אבי הרבה פעמים אלינו שאין אנו יודעים איך מאושרים אנחנו. יש לנו 

לאכול מכל, יכולים אנו ללכת לכל מקום שכל אדם כאן הולך. אני חשבתי כבר איזה פעמים 

על דברי אבי. בעיני אינני כלל וכלל מאושר. אף על פי שאני נותן תודה לקב”ה בכל רגע 

ורגע על הניסים שהוא עושה בנו בכל עת... יש לי בפעמים רבות תשוקה גדולה לאחי, שהם 

בארץ פולין או במקומות אחרים.... להיות יחד עמם ולסבול ]ב[סבלם. .... הגרמנים חפצים 

בפועלים בכל מקום שהם, הם צריכים הרבה פועלים... בהולנדיה, בבלגיה ובצרפת כבר לקחו 

מאות אלפים פועלים, ובכל זה יש לו עוד צורך בהרבה הרבה פועלים... ועל כן כשאלך אל 

יקחוני גם כן. אבל לעת  ואומר שגם אני חפץ ללכת לעבוד אז בוודאי  המשרה הגרמנית 

עכשיו אבי בטח לא יתנני לעשות דבר כזה. את לימודי בערבית אני ממשיך, אף על פי 

שהלימוד לעצמי הולך וקשה אני ממשיך בהתמדה. כבר הגעתי לשיעור התשיעי.

14 בדצמבר 1942  

אתמול הלכתי עם אחותי אל הראינוע. ....

הלכתי אל הפילם ‘יּוד ִזיס’ ]היהודי זיס, סרט תעמולה נאצי[. מה שראיתי שם הרתיח את 

דמי בעורקי. בצאתי היו כל פני אדומים, שם הכרתי לדעת מזימותיהם של הרשעים האלה, 

... איך הם מתאמצים בכל כוחם לתת ארס האנטישמיות בדמם של הגוים... זאת אדע, שאם 

לא נוושע עתה באיזה נס מן השמים, אז סופנו הוא כה בטוח... כי כאן אינו נוגע רק בגופו 

של ישראל, אלא כאן הוא מתנפל על רוחו של ישראל. ... מבאיש את ריח ישראל בין הגויים 

במידה כה מרובה. 

18 בדצמבר 1942

כבר כתבתי לעיל שהחילותי ללמוד ערבית... לפי שחלק גדול מיושבי ארץ ישראל ושכנותיה 

מדברים השפה הזאת. ולרגלי מטרתי ... צריך לי מאד מאד לדעת לכל הפחות לדבר השפה 

הזאת... הלא מובן מאליו שבראש וראשונה נצטרך לחיות בשלום עם אחינו בני ישמעאל 

שהם גם כן מצאצאי אברהם. 
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רקע היסטורי 

הצלת יהודים בבלגיה

כ-  בבלגיה  חיו  השנייה  העולם  מלחמת  ערב 

66,000 יהודים. 

במפתיע:   1940 במאי  לבלגיה  פלשו  הנאצים 

הולנד ובלגיה הצהירו על ניטרליות, אך הגרמנים 

נכנע   1940 במאי   28 ב-  זו.  מעובדה  התעלמו 

הצבא הבלגי לכוחות הצבא הגרמני הפולש . בשתי 

פורסמו  לגירושים,  עד  הראשונות,  הכיבוש  שנות 

צווים והוראות אנטי-יהודיים, כולל איסור שחיטה 

צהוב,  טלאי  ונשיאת  יהודים  עסקי  סימון  כשרה, 

הגבלת תנועת היהודים ועוד. 

בלגיה  יהודי  את  הגרמנים  גרשו   1942 מקיץ 

המעבר  מחנה  דרך  ולאושוויץ,  עבודה  למחנות 

ֶמֶכֶלן ליד בריסל. 

בשואה,  נרצחו  בלגיה  מיהודי  מ-40,000  למעלה 

יחסית  אך  נורא,  היה  האובדן  באושוויץ.  רובם 

יהודים מאשר  של  יותר  גדול  אחוז  בבלגיה  שרד 

בשכנותיה, בעיקר בהשוואה ליהודי הולנד. בבלגיה 

שרדו כ-44% ואילו בהולנד שרדו רק כ-20%. 

לתופעה  )חלקיים(  הסברים  נתנו  היסטוריונים 

היהודית  הקהילה  של  המיוחד  אופיה  האחד,  זו. 

ההתנגדות  תנועת  בין  הקשר  והשני,  בבלגיה, 

הבלגית והמחתרת היהודית בבלגיה.

כ- 90% מיהודי בלגיה לא היו אזרחים בלגים אלא 

יהודים מהגרים נטולי אזרחות. הם הגיעו לבלגיה 

ממזרח אירופה בגלי הגירה גדולים מסוף המאה 

ה-19. רובם ראו בה תחנת מעבר בדרכם לארצות 

קצב  בה.  להשתקע  החלו  ויותר  יותר  אך  הברית, 

ההגירה גדל לאחר עליית היטלר לשלטון בשנות 

ה-30 ובעקבות המצוקה הכלכלית בפולין. בפרוץ 

אזרחים  בלגיה  מיהודי  כ-10%  רק  היו  המלחמה 

בריסל  בערים  התרכזו  היהודים  רוב  בלגים. 

גם  היו  המדינה.  בכלכלת  והשתלבו  ואנטוורפן 

אזרחים  של  מזויפות  תעודות  שרכשו  יהודים 

בלגים, ובהם –משפחת פלינקר. 

הוצאו  כאשר  בלגיה,  את  הנאצים  שכבשו  לאחר 

צווים גרמניים, לא נתנו היהודים המהגרים, )יהודים 

המדינה(,  לאזרחי  כן  לפני  כבר  נחשבו  שלא 

אימון בממסד ולא חשו מחויבות לחוקים ולצווים 

הבלגי.  הממסד  מטעם  גם  שפורסמו  הגרמנים, 

לחשוד  אותם  הביא  בעבר,  כמהגרים  ניסיונם,  גם 

בסכנה האורבת להם. הם התחמקו מרישום שמם 

חייהם, ממסירת רכוש )שלא  ומדיווח פרטים על 

כיהודי הולנד, שהיו נאמנים מאוד לחוק ההולנדי(, 

מקומות  למציאת  יחסית  מוקדם  בשלב  ודאגו 

י”ג בשבט תש”ג

.... בכל רגע ורגע אומר אני לעצמי – אתה כאן ואחיך בצרה כה גדולה; וכשאני מתחיל רק 

לשמוע דברים כאלה, אז מתמלא לבי חפץ עד אין סוף ללכת לאחי, לבני עמי, בכל הצרות. 

הקב”ה יודע שאני אינני מורד בו ואינני מעז נגדו בשום דבר, והוא יודע גם כן כמה אסיר 

תודה אני לו על שהוא מגן על הורי ואחיותיי הקטנות והגדולות וגם על אחי הקטן, אבל אף 

על פי כל אלה .... בלבי, איזה חשק בלתי סופי להשתתף עם אחי בכל מה שעובר עליהם. 

ב' באדר ב' תש"ג

בכל פעם בעמדי להתפלל ... אני מ]ת[כוון את כל רוחי ואת כל מחשבותי אליה. אל אהובתי, ואני 

רואה אותה לפני עיני: את קו החוף... את תל אביב, את יפו ואת חיפה. ובתוך הארץ רואה אני את 

ירושלים וסמוך לה את הר הזיתים מתנשא, ועוד רואה אני את הירדן, מהלבנון ועד ים המלח, רואה 

אני אותו זורם. וגם הארץ מעבר הירדן... ובהתפללי ואיני רואה את ארצי הנחמדה לפני עיני, אז 

כאילו לא נתקבלה תפילתי וכאילו דיברתי אל הקיר.... בימים האלה אני חש ומרגיש כמו שלא 

הרגשתי עוד עד עכשיו, כמה אהוב הוא אצלי עמי ישראל וכמה נחמדה היא ארצי ארץ שראל. 

כבר כמה פעמים שאלתי את עצמי אם אזכה עוד בחיי לעמוד על אדמתה הקדושה: אם עוד יתנני 

הקב”ה לעמוד וללכת בה? הוי, ... כמה עיני כלות אליך ארצי, ארץ ישראל !!

בין הערביים זמן מנחה ]רשימתו האחרונה[

הנני יושב על יד החלון ומתכונן לתפילת מנחה. מביט אני לפני, והנה... כל האופק אדום. 

השמים מכוסים ענני דם. נפחד אני ממראה זה. מהרהר אני במוחי, מאין באו עננים אלו... 

אבל פתאום הכל בהיר לי... האינך יודע?... הננו להזכירך את עמך, הננו שליחים ממנו להעיד 

לך על צרותיו. עוד מעט ועלינו לשמים לפני כסא אלוקים, אלוקי ישראל. עוד מעט ונופיע 

לפני שליט העולם ונשאלו ... עד מתי ייחר אפו בעם סגולתו. עד מתי יכעס על העם שבו בחר 

ובשבילו סובל כבר אלפיים שנה... חושה השם והושיענו. החישה נא לעזרתנו ... עוד מעט 

ולא יהיה עוד זכר מעמך ישראל. רחם רחם השם על עמך... כי עוד מעט וכבר יהיה מאוחר... 

 עוד לא אבדה תקוותינו

 התקווה משנות אלפיים

 לרחם אלוקינו

 אלוקי ציון וירושלים

סיום יומני תודה להשם 
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היא  אך  שונים,  במקומות  יהודים  נקטו  זו  בדרך 

הייתה כרוכה בקשיים רבים.

בעיית המימון: נדרש סכום גבוה כדי לרכוש תעודות 

כאלו, וככל שהן נחשבו “מועילות” יותר עלה המחיר. 

עד  מעט  לא  זמן  המתינה  פלינקר  משפחת  גם 

שהצליחה לרכוש את תעודות הזהות הבלגיות.

בעיית הרכישה: צריך היה לאתר היכן אפשר להשיג 

תעודות כאלו, האם להמתין ולנסות למצוא תעודות 

תעודותיהם  את  שמכרו  אנשים  )של  אמיתיות 

בתעודות  להסתפק  או  נפטרים(  של  תעודות  או 

מזויפות באיכות טובה. בדרך כלל נדרשו לשם כך 

גם קשרים קודמים עם אנשים בסביבה הנכרית.

חיים  נכרית:  בסביבה  בחיים  נפשי  ולחץ  פחד 

חזק,  בלחץ  עמידה  תבעו  ארית  תעודה  בעזרת 

בפחד מתפישה בידי הנאצים ומהתעללות. הסביבה 

הנוכרים  והמלשינים  היהודים,  את  בקלות  זיהתה 

ולבסוף  היהודים  את  סחטו  ברחובות,  הסתובבו 

בידי  זוהתה  פלינקר  משפחת  )גם  עליהם  הלשינו 

הסגיר  ככל שהמראה  גברה  בלגי(. הסכנה  מלשין 

את המוצא היהודי.

יום  יום  בחיי  להשתלב  היה  צריך  כמשחק:  החיים 

עם התרבות, השפה, הדת ושפת הגוף של הסביבה 

ולשמור על הסיפור השקרי בכל מצב שהוא. לאלו 

ולא  הדתית,  ההתנהגות  את  לשכוח  הצורך  נלווה 

להיכשל גם במקרים של חולשה, מחלה או דיבור 

מתוך שינה בלילה. הורים דאגו גם לאובדן הזהות 

היהודית של הילדים, בעיקר כאשר נשלחו יהודים 

למסתור בבתי נוצריים.

התעודה  כאשר  יהודית:  מסביבה  ונתק  בדידות 

רווחת(,  )תופעה  המשפחה  מבני  לאחד  רק  ִנתנה 

הבדידות והגעגועים היו קשים ביותר.

שימוש בתעודות זהות מזויפות למטרות הצלה לא 

היה כרוך בשאלות הלכתיות, והרבנים עצמם עודדו 

להשתמש בהן לצורך הצלה והיו שותפים לניסיונות 

כל  את  הדוחה  נפש  בפיקוח  מדובר  שהרי  אלו, 

מצוות התורה.

הלכתית  שאלה  עלתה  מסוימים  במקרים  אולם 

קשה. היה זה במקום שהתעודה לא הייתה תעודת 

זהות ארית )של מי שנולד כביכול ארי(, אלא תעודת 

מדובר  כי  שהצהירה  תעודה  כלומר,  דת,  המרת 

ביהודי שהמיר את דתו. שאלות כאלו לא היו נפוצות 

משום שהגדרת “יהודי” בתפישה הנאצית התבססה 

ובפתרון  הדת,  על  ולא  גזעניים  קריטריונים  על 

הסופי נכללו גם יהודים מומרים.

למחשבה

משה בן ה-16 מתבונן באירועים בהשקפה אמונית 

ומעלה כמה שאלות: 

בכל  לכוון  הקב"ה  יכול  מטרה(  )לאיזו  "ְלָמה 

ואינו  עלינו  ההם  הנוראים  בימים  שבאות  הצרות 

מונען ממנו?" 

" מה יועילו כל תפילותיי שאני מתפלל בכוונה כה 

גדולה. הלא בטח צדיקים יותר גדולים ממני התפללו 

בעת צרתם בשביל הגאולה שתבוא ולישועה שהיא 

כה נחוצה..."

<< כיצד מתמודד משה עם שאלות אלו?

<< לו יכולתם – מה הייתם רוצים לכתוב למשה?

מסתור. מאות יהודים ניסו לברוח לשווייץ, לדרום 

צרפת ומשם לספרד. 

יהודים  כ-25,000  מצאו  הנאצי  הכיבוש  בשנות 

מקומות מסתור במדינה, לא מעט הודות לשיתוף 

לארגוני  בבלגיה  היהודית  המחתרת  בין  פעולה 

ההתנגדות הבלגיים, אך גם ביוזמה אישית. מוסדות 

ליהודים.  מסתור  הם  גם  אפשרו  אחדים  נוצריים 

מהולנד  רבים  ליהודים  סייעו  ההתנגדות  ארגוני 

ויהודים  ושווייץ,  לצרפת  בלגיה  דרך  שנמלטו 

רבים ברחו דרומה מיוזמתם. בפועל, רוב היהודים 

ליוזמתם  הודות  ניצלו  בבלגיה  בחיים  שנשארו 

האישית לברוח או להסתתר.

היו  הגירושים,  בעת  הרבים  העזרה  גילויי  לעומת 

אזרחים וקבוצות אנטישמיות אחדות שהלשינו על 

יהודים מסתתרים וסייעו בתפיסתם. 

יתומים  בתי  לקיים  הגרמנים  אפשרו  בבלגיה 

לילדים שנותרו בלא הורים. מספרם של הילדים 

שהגרמנים  משום  וגדל  הלך  הורים  בלא  שנותרו 

מבוגרים.  בעיקר  למזרח  מבלגיה  בגירושים  כללו 

הייתה  הילדים  במספר  לגידול  נוספת  סיבה 

יותר  יהיו בטוחים  הילדים  כי  רבים חשו  שהורים 

ואף  אלו,  בתים  להקים  הרשות  היתומים.  בבתי 

בתי זקנים, בהנהלה יהודית ובחסות הגסטפו, היא 

יוצאת דופן בשואה, אולם גם במקרה זה היא נבעה 

ממדיניות הרמייה של הנאצים, מדיניות שהתרחבה 

למחנות  בלגיה  יהודי  של  הגירושים  בתקופת 

שגירוש  ולהוכיח  לשכנע  הייתה  המטרה  המוות. 

עבודה  למחנות  להעבירם  רק  נועד  היהודים 

כשירים  שאינם  מכיוון  מוגנים  יישארו  והילדים 

לעבודה. כמו כן הניחו שקל יותר יהיה ללכוד את 

הילדים בהמשך ולגרש אותם למחנות המוות. 

בשנת 1944 היה ברור ששאלת גירוש הילדים היא 

להברחת  רחב  מבצע  ונעשה  זמן,  של  שאלה  רק 

הילדים מהמוסדות ולהצילם. בין המוסדות שקלטו 

את הילדים היו בתי-ספר ופנימיות מזרמים שונים 

הבראה,  בתי  חולים,  בתי  וחילוניים(,  )דתיים 

ומוסדות אחרים. במבצע הצלה  מנזרים למיניהם 

זה פעלו יחד בלגים ויהודים. 

אחרים   5,093 בבלגיה,  ניצלו  ילדים   4,500

נשלחו למשרפות.

היהודית  המחתרת  של  ביותר  הנועזת  הפעולה 

מכלן  ממחנה  גירוש  רכבת  על  ההתקפה  הייתה 

לאושוויץ בלילה שבין 19 ל-20 באפריל 1943. 

רכבת  על  באירופה  היחידה  התקיפה  הייתה  זו 

גירוש של יהודים. בתקיפה זו נמלטו 231 יהודים 

רוב  הרכבת.  שומרי  מיריות  נספו  מהם  ו-23 

הניצולים קפצו מן הרכבת. אומנם הפעולה הייתה 

קטנה בהיקפה ובהצלחתה, אך היא הפכה לאגדה 

ועוררה גאווה בתנועת המחתרת. 

הברית  בעלות  צבאות  ידי  על  שוחררה  בלגיה 

בסתיו 1944.

העשרה

החיים בחסות תעודות זהות מזויפות 

אזרחים  של  בזהות  בבלגיה  חיו  ומשפחתו  משה 

בלגים לא-יהודים, באמצעות תעודות שרכש אבי 

המשפחה. הייתה זו אחת הדרכים בה ניסו יהודים 

להציל את חייהם, כאשר המלכודת הנאצית הולכת 

וסוגרת עליהם ואפשרויות ההצלה מתמעטות. 



פרק 10

יומנו של 
יצחק רודאשבסקי

יצחק נולד בשנת 1927 בווילנה 

נרצח בפונאר בשנת 1943

יומנו ראה אור בספר:

 “יומנו של נער מווילנה”
הקיבוץ המאוחד תשכ”ט

לנצל זאת. הלימודים נעשו לי יקרים עוד יותר מקודם. 100 ילדי גטו בגילי יכולים 10 ללמוד, חייב אני להיות בין המאושרים, חייב אני אוהב את העבודה, את העמל. לא, החלטתי, אני חי במחר ולא בהווה, ואם מתוך הרצון ללמוד נהפך אצלי כמין מעשה-להכעיס נגד ההווה, השונא את הלימודים, 

מיומנו של יצחק
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קורותיו של יצחק

 יצחק רודאשבסקי בדרכו לבית הספר בפולין

יצחק רֹוָדאֶשְבְסְקי נולד בשנת 1927 בווילנה והיה 

בווילנה  השתקעה  המשפחה  למשפחתו.  יחיד  בן 

ואימו  דפוס  בבית  אביו עבד  1923. אליהו,  בשנת 

הייתה תופרת. יצחק היה נער מוכשר וגילה עניין 

סיים  הוא  והספרות.  ההיסטוריה  בתחומי  מיוחד 

בית ספר יסודי בווילנה והספיק ללמוד שנה אחת 

בגימנסיה הריאלית בעיר. יצחק היה חבר בתנועת 

הנוער של המפלגה הקומוניסטית. 

 יצחק ואביו אליהו, וילנה 1938

חלק  הייתה  העולם  מלחמות  שתי  בין  וילנה 

בתחילת  לליטא  הוחזרה  אך  פולין,  ממדינת 

התקיימה  כשנה  במשך  השנייה.  העולם  מלחמת 

וילנה.  נייטרלית שבירתה  ליטא כמדינה עצמאית 

שנה  וכעבור  בריה”מ  בידי  נכבשה   1940 ביוני 

נוספת, בעת מבצע ברברוסה )יוני 1941(, נכבשה 

וילנה בידי הגרמנים. תוך מספר שבועות הוקם בה 

גטו שהתקיים במשך שנתיים עד שחוסל.

מלאו  לא  עדיין  הגרמנים  בידי  ליטא  כיבוש  עם 

את  הקדיש  הגטו  בתקופת  שנים.   14 ליצחק 

תרבות,  בחוגי  פעיל  והיה  וללימוד  לקריאה  זמנו 

הפנימיים  החיים  בתיעוד  בחוג שעסק  בין השאר 

בגטו, מתוך מודעות לחשיבות העניין. מודעות זאת 

הביאה אותו לכתיבת היומן במשך שנתיים בגטו. 

בעת חיסולו של גטו וילנה, באלול תש”ג, ספטמבר 

1943, הסתתרו יצחק ומשפחתו במשך כשבועיים. 

המחבוא  התגלה  תש”ד,  תשרי  חודש  בראשית 

ודייריו הובלו לּפֹוָנאר ושם נורו למוות.

סיפורו של היומן

 היומן כתוב ביידיש בפנקס קטן, ומתפרס על פני 

– בעט.  וחלקו  204 עמודים. חלקו נכתב בעיפרון 

את  נושאת  יצחק  של  ביומנו  הראשונה  הרשימה 

כיבוש  חודש   ,1941 יוני   - תש”א  סיון  התאריך 

באפריל   7 תש”ג,  ניסן   – האחרונה  ואילו  וילנה, 

1943, כארבעה חודשים לפני חיסול הגטו. כלומר, 

את  ומשקף  הגטו  תקופת  כל  במשך  נכתב  היומן 

ומנגד,  והחמירו,  שהלכו  בתנאים  בגטו  החיים 

יהודית.  עמידה  של  שונות  תופעות  היומן  משקף 

בכתיבת היומן באים לידי ביטוי כישוריו של יצחק: 

שפתו העשירה, יכולת הביטוי הגבוהה שלו והבנתו 

את המציאות. 

את היומן מצאה שרה, בת דודתו של יצחק, בביתו. 

 13 בת  כשהייתה  גיל.  אותו  בני  היו  ויצחק  שרה 

והצטרפה  וילנה  מגטו  לברוח  שרה  הצליחה 

הייתה   ,1944 ביולי  לביתה  כששבה  לפרטיזנים. 

שחורה,  מחברת  הגג  בעליית  מצאה  היא   .15 בת 

מחברתו של יצחק רודאשבסקי. שרה ידעה שהוא 

הפתעה  עבורה  הייתה  מציאתו  אך  יומן,  כתב 

“ראיתי  מספרת.  היא  ובכיתי”,  “קראתי  גמורה. 

מקום  אחר  החיפוש  הרעב,  הפחדים,  את  שוב 

הרצון  הכול  ומעל  לאהבה,  ההשתוקקות  מחבוא, 

העצום להישאר בחיים. קראתי את כל מה שקרה 

אחר  קצר  זמן  הטרגי”.  הסוף  עד  שלי  למשפחה 

כך העבירה שרה את היומן למשורר ניצול וילנה 

אברהם סּוְצֶקֶבר והוא תרגמו לעברית.

מיומנו של יצחק

8 ביולי 1941

יצא צו שהאוכלוסיה היהודית בווילנה חייבת ללבוש טלאים מלפנים ומאחור – עגול צהוב 

ובתוכו האות J. עכשיו לפנות בוקר, אני מביט דרך החלון. אני מגלה את היהודים הווילנאים 

הראשונים עם הטלאים. ראיתי בכאב איך הביטו אחריהם. צרבה אותי פיסת הבד הצהובה 

הגדולה שעל שכמם. זמן רב לא יכולתי ללבוש את הטלאי. הרגשתי כאילו יש לי גיבנת, 

כאילו יש לי שני צפרדעים עלי. התביישתי להיראות אתם ברחוב, לא מפני שיגלו כי אני 

יהודי, אלא מפני שהדבר כאב לי. התביישתי בחוסר האונים שלנו – יכסו אותנו מכף רגל 

לי מפני שלא ראיתי שום מוצא.  כלום. כאב  נוכל לעשות  ואנחנו לא  ועד ראש בטלאים 

נוגע  כעת אנחנו כבר לא שמים לב לטלאים. הטלאי מונח לנו על המעיל, אבל הוא לא 

כלל בתודעה שלנו. יש לנו עכשיו כל כך הרבה תודעה, שנוכל להגיד כי איננו מתביישים 
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בטלאים. יתביישו בהם אלה שהדביקו אותם עלינו, יהיו כמו כוויה לכל גרמני בעל הכרה 

המנסה לחשוב על עתיד עמו. 

6 בספטמבר 1941

היהודים  לעובדים  אי שקט.  ליטאים.  ידי  על  חסומים  הרחובות  יפה שטוף שמש.  יום  זרח 

מניחים לעבור. מוקם גטו בשביל יהודי וילנה...

יום הגטו הראשון עולה. אני רץ מיד לרחוב. הסמטאות עדיין מלאות המוני אנשים חסרי 

מנוחה. קשה לפלס דרך. אני מרגיש כמו בתוך צינוק. אין אויר לנשימה. לכל מקום שאתה 

פונה, אתה נתקל בשער החוסם בפניך את הדרך. אני מחפש ומוצא קרובים, מכרים. רבים 

מהאנשים עדיין אין להם דירות. משתכנים בחנויות, על מדרגות. פתאום זע גוש האנשים 

שברחוב; מתחילים לרוץ. קצינים גרמנים באים לצלם את הסימטאות העקומות, את האנשים 

המפוחדים. הם שמחים על ימי הביניים שהחיו במאה העשרים!!!...

היום יום כיפור. אני חולה, יש לי חום. הגטו מלא היום קלגסים גרמנים. הם חשבו שהיהודים 

לא יבואו היום לעבודה ולכן באו לגטו לקחת אותם. בלילה נתעורר פתאום אי שקט. מפוחדים 

קמים האנשים מהשינה. השער נפתח, קמה מהומה. הליטאים הגיעו. אני מביט לחצר ורואה 

שכבר מובילים אנשים עם חבילות. אני שומע מגפיים הולמים על המדרגות. אולם עד מהרה 

חזר השקט. נתנו לליטאים כסף והם הסתלקו. הנה כך ניסו היהודים חסרי המגן להציל את 

עצמם. בבוקר מתפשטת הידיעה הנוראה: כמה אלפי אנשים נעקרו בלילה מתוך הגטו; אנשים 

אלה לא שבו עוד.

12 בספטמבר 1942

היום יום טוב... ראש השנה. היום יום קריר, כשאר הימים בזמן האחרון. השמים צחים. בבוקר 

אני יורד לרחוב. חגיגיות הרחוקה משמחה שפוכה על סמטאות הגטו המועטות. איזה שממון 

בלב... נזכרים בעבר. מאי שם מגיע קול תפילה רם ומהיר. פה ושם עוברות כמה יהודיות – 

על הראש מטפחות חג ומחזורים תחת בית השחי. נזכרתי בסבתי, איך גם היא היתה הולכת 

כך לבית הכנסת פעם אחת בשנה. על יד משמר השער, על שער הגטו השנוא תלויה כרזה, 

ברכת “לשנה טובה”. משמר השער מאחל לנו שנה טובה. “לשנה טובה” זו, על השער המצופה 

תיל, בחתימת משמר השער, עשתה עלי רושם מוזר. מאחלים לנו שנה טובה על רקע שער 

הגטו המסמל את חיי הגטו האפלים והמעונים. ומי מאחל זאת לנו? דווקא אלה אשר, אמנם 

לא מרצונם, נועדו לשמור עלינו שנהיה רחוקים מן החירות. אבל הבה נאמין שדרך השער 

הזה נשוב אל החירות...

22 באוקטובר 1942. 

קראתי  במשק-הבית.  קצת  התעסקתי  השיעורים,  מעט  את  הכנתי  מהר,  עוברים  הימים 

ספר, כתבתי ביומן, ואל הכיתה... חיש מהר חולפים השיעורים הספורים: רומית, מתמטיקה, 

היסטוריה, יידיש – ושוב אני בבית. אוכל, ואל המועדון – כאן מבלים קצת. היום נערכה 

הופעת  סיכום בהדרכתו של ָיאׁשֹוְנְסִקי ]ראש מחלקת החינוך[ הציגו גם את תיאטרון-הבובות 

הספרותי  הצד  פרימיטיבי.  כי  אם  למדי,  נחמד  הוא  נערים.  שני  בידי  המועדון שהוכן  של 

חלש מאוד, אבל אין דבר, העיקר שרואים יצירה. הנוער שלנו פועל ואינו אובד. החוג שלנו 

תקופתה.  על  הגדולה,  הצרפתית  המהפכה  על  הרצאות:  שומעים  אנחנו  פועל.  להיסטוריה 

המגמה השנייה בחוג להיסטוריה העוסקת בתולדות הגטו, פעילה גם היא. אנחנו חוקרים את 

ובהם שאלות שיש  בין המשתתפים שאלונים  חולקו  זו  4. למטרה  בָׁשאְווִלי  תולדות החצר 

להציגן לפני דיירי החצר. כבר התחלנו בעבודה. אני הולך יחד עם חבר. השאלות מחולקות 

לארבעה מדורים: שאלות על תקופת השלטון הפולני, הסובייטי, הגרמני )עד לגטו( והגטו. 

התושבים משיבים תשובות שונות: אבל בכל מקום אותו פזמון-גטו עצוב: רכוש, תעודות, 

מחבואים: איבדו חפצים, איבדו קרובים. טעמתי טעם עבודתו של היסטוריון. אני יושב ליד 

השולחן ושואל ורושם באופן יבש ועובדתי את הייסורים הגדולים ביותר. אני כותב, מחטט 

בפרטים ואינני תופס כלל שאני מחטט בפצעים. וזו המשיבה לי, באדישות: לקחו שני בנים 

ובעל – את הבנים ביום שני, את הבעל ביום החמישי... וכל הזוועה הזאת, הטרגדיה הזאת, 

מנוסחת אצלי בשלוש מילים, קרות ויבשות. אני משתקע במחשבות, והמילים ניבטות מתוך 

הנייר ביקוד ]אש[, בדם... 

10  בנובמבר 1942

יום קר היום. בבוקר בישלתי לי אוכל על כירת החשמל שלנו ובאותו זמן הכנתי שיעורים. 

מעניינים  השיעורים  לבית-הספר.  יוצא  כבר שמח שאני  ואני  הראשון מתמשך,  היום  חצי 

למדי. בהיסטוריה לומדים דברים מעניינים מאוד – על רומא, על הֹורדּוס. אחרי הלימודים 

אני הולך למועדון. בחוץ קר, בבית קר, מתחשק איפה לרוץ למועדון, שם אין מרגישים כלום. 

החוג שלנו לחקר הגטו פעיל מאוד. אנו מקווים שכתוצאה מעמלנו נקבל עבודה היסטורית 
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החלטנו ללמוד את ההיסטוריה היהודית ולטפל באותן בעיות בהיסטוריה היהודית המעניינות 

אותנו ושאפשר למצוא להן הקבלות בימינו אנו, בייחוד ההיסטוריה היהודית בזמן החדש. 

עכשיו עוסקים אנו ביוסף ְּפָלאוויּוס. אנחנו גם נכין משפט עליו. נבחרתי להיות בין הפעילים 

בחוג לספרות. אנחנו אוספים חומר פולקלורי. בעת עבודה כזאת לא מרגישים כלל בקור... 

11 בדצמבר 1942

היום היתה מסיבת מועדון במטבח ברחוב רּוְדִניְצִקי 6. התחשק לנו לבלות קצת - ובכן, השיגו 

בשבילנו 100 ק”ג תפוחי אדמה ויש לנו פשטידה. הערב היה הערב המאושר ביותר שביליתי בגטו.

בתשע התאספנו במטבח. כבר יושבים ליד השולחנות. באו הרבה מאוד אורחים. והנה כבר 

יושבים דחוקים כולם יחד. אני מביט סביבי על הקהל – רק קרובים, מורים, ידידים, חברים. 

כל-כך ביתי כאן, כל-כך חמים, כל-כך נעים. הערב הוכחנו מה אנחנו ומה יכולתנו. החברה 

שירים  הגדולים,  עם  יחד  שרנו,  בלילה  מאוחר  עד  דקלומים.  שירים,  השמיעו  מהמועדון 

המספרים על נעורים ותקוה. יפה מאוד היה העתון החי, שבו נמתחה ביקורת הומוריסטית 

על המועדון והיושב-ראש והמרצים. ישבנו ליד השולחנות הדלים ואכלנו פשטידה עם קפה, 

זה. כבר שעה שתים- והיינו כל-כך מאושרים, כל-כך מאושרים. השירים הזדמרו זה אחר 

מתפרצים  שירים  הביתה.  ללכת  רוצים  לא  מחדות-נעורים.  שיכורים  כאילו  אנחנו  עשרה. 

וכלל אינם רוצים להיפסק. מאוחר בלילה אנחנו מתפזרים. היום הוכחנו שאנחנו צעירים, “בין 

חומות אך צעירים, צעירים לעד”. הסיסמה שלנו, שבה אנחנו “הולכים לקראת השמש”. היום 

הוכחנו כי בשלוש סמטאות קטנות אנחנו יכולים לשמור על להט-הנעורים שלנו, הוכחנו כי 

מן הגטו לא יצא נוער שבור, כי מן הגטו יצא נוער חזק, חסון, מעודד. 

13 בדצמבר 1942

היום הייתה בגטו חגיגה – הספר המושאל ה-100,000 בספריית הגטו... נישאו נאומים שונים, 

וגם הייתה תכנית אמנותית. הנואמים ניתחו את הקורא של הגטו. מאות אנשים קוראים בגטו. 

החופש,  אותנו אל  קושר  ביותר. הספר  הגדול  היא בשבילי התענוג  בגטו  קריאת הספרים 

הספר קושר אותנו אל העולם. הספר מושאל המאה אלף הוא הישג גדול לגטו, והגטו רשאי 

להתגאות בכך. 

אירוע לרגל השאלת הספר ה 100,000 מספריית גטו וילנה

42

כרזה 6: כרזת מאה אלף הספרים

תרגום הכרזה

תיאטרון הגטו

יום ראשון 13 בדצמבר

בשעה 12:00

מחלקת התרבות 

של הגטו 

הספרייה

100,000 ספרים בגטו
מסיבה לכבוד ההשאלה 

המאה אלף מספריית הגטו

בהשתתפות אמנים 

מתיאטרון הגטו

קבלת כרטיסים 

בקופת התיאטרון

21 בדצמבר 1942

שלנו  הארעי  במועדון  הורדוס.  של  המשפט  שעת  בערב,  בשמונה  היום,  מגיעה  סוף-סוף 

התאסף קהל גדול: אורחים, חברי המועדון. אני נשאתי את נאום התביעה הראשון. במשפט 

היה הבימוי. אולם  ניכר  היה חלש, ברפליקות  בין הצדדים  הוויכוח  היו חסרונות מסוימים. 

חבר-השופטים,  שלנו,  היושב-ראש  למדי:  מרשים  היה  הצליח.  שלנו  המשפט  בדרך-כלל 

והאקטואליות  ועשיר  רב  חומר  היה  בנאומים  ההיסטוריות.  הדמויות  של  העדויות  שמיעת 

שלהם הומחשה יפה. אני האשמתי את הורדוס במדיניותו הדו-פרצופית, על שמילא תפקיד 

של סוכן רומאי, על שהכניס למדינה מנהגים רומאיים, שהיו שנואים וזרים לרוח היהודית. 

האשמתי אותו ברצח העם. הסנגוריה הציגה את המעשים החיוביים של  הורדוס, הבהירה כי 

הורדוס חי בתקופה סוערת, כי לא מרצון נהג כפי שנהג ורבים ממעשיו היו לטובת העם 

היהודי. חבר-השופטים בחר ועדת מומחים של מורים והיסטוריונים שצריכים היו לענות על 

השאלה, האם היו מעשיו של הורדוס לטובת העם. התחיל ויכוח גדול בין המבוגרים, שהיה 

בית- מנהל  חזקה.  תמיכה  הייתה  לסנגוריה  שונות.   דעות  הובאו  ביותר.  המעניין  הדבר 

הספר טֹוְרּבֹוִביץ יצא להגנתו של הורדוס. לפי דעתו היו מעשיו של הורדוס לטובת העם, 

כי ההתקוממות נגדו הייתה מחישה את החורבן. רבים מן המומחים פסחו על שתי הסעיפים. 

המורה ָקאָּבאְצִ’ניק והמורה גורדון תמכו בתביעה. סוף המשפט. הוויכוח באולם היה מעניין 
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מאוד ונמשך עד מאוחר בלילה. פסק-הדין ניתן: הורדוס נמצא אשם. פסק-הדין השביע את 

רצוני. בדרך-כלל עשה המשפט רושם חזק. התלמידים בגטו עוסקים גם בעבודה היסטורית 

עמוקה יותר – איך לנתח אישיות כה מסובכת כמו הורדוס. 

8 בינואר 1943 

כבר מקבלים תלמידים חדשים בבית-הספר הטכני בגטו. בתוכי מתחולל עכשיו מאבק קשה: 

יכול  אינני  כקודם.  התיכון,  בבית-הספר  הלימודים  את  להמשיך  או  מקצוע  ללמוד  ללכת 

להחליט. מצד אחד, עכשיו מלחמה וקל יותר לזה שיש לו איזה מקצוע: אני גדל וסוף-כל-סוף 

צריך ללכת לעבוד. מצד שני אני מתאר לי שההליכה לבית-הספר הטכני פירושה להפסיק 

את הלימודים, כי המטרה היא, אחרי הקורס המקצועי בן ארבעת החודשים, ללכת לעבוד, ואם 

אלך לעבוד, כבר לא אלמד שוב לעולם בבית-הספר. לאחר היסוסים רבים ומחשבות רבות, 

החלטתי לנצל כל רגע – אני צריך ללמוד, עדיין יש לי תנאים נאותים, לכן אסור לי להפסיק. 

הרצון ללמוד נהפך אצלי כמין מעשה-להכעיס נגד ההווה, השונא את הלימודים, אוהב את 

העבודה, את העמל. לא, החלטתי, אני חי במחר ולא בהווה, ואם מתוך 100 ילדי גטו בגילי 

יכולים 10 ללמוד, חייב אני להיות בין המאושרים, חייב אני לנצל זאת. הלימודים נעשו לי 

יקרים עוד יותר מקודם. 

דפים מיומנו של יצחק רודאשבסקי, 1943. יד ושם.

רקע היסטורי

השואה בליטא

ליטא הייתה מדינה שקיבלה עצמאות בין מלחמות 

העולם, ובה התנהלו חיים יהודים שוקקים; מרכז 

של תורה, חינוך והשכלה. בפרוץ מלחמת העולם 

בחסות  עצמאית,  להיות  ליטא  המשיכה  השנייה 

ריבנטרופ-מולוטוב.  להסכם  בהתאם  סובייטית, 

העצמאית  ליטא  שימשה  קצרה  תקופה  במשך 

יהודים  לאלפי  הצלה  נתיב  וילנה(  )ובעיקר 

שחיפשו דרך לצאת לעולם החופשי. אלפים מהם 

מצאו נתיבי הצלה בעיקר לארץ ישראל ולארה"ב 

)דרך שנחאי שביפן(. 

אולם כעבור פחות משנה, ב-15 ביוני 1940, פלשו 

לברית  רשמית  סופחה  והיא  לליטא  הסובייטים 

נגד  מאבק  הסובייטים  ניהלו  זו  בשנה  המועצות. 

דתית,  או  לאומית   – יהודית  זהות  של  גילוי  כל 

בישיבות,   – היהודים  החיים  במרקם  קשות  ופגעו 

נוספים.  ובמקומות  החינוך  במוסדות  בקהילות, 

של  כפוי  תהליך  עבר  בליטא  היהודי  העולם 

סובייטיזציה.

חלפה שנה נוספת, וב-22 ביוני 1941 הפרו הנאצים 

לפולין  ופלשו  ריבנטרופ-מולוטוב  הסכם  את 

המזרחית, לליטא ולברית המועצות במלחמת בזק 

את  קיבלו  הליטאים  ברברוסה".  "מבצע  שכונתה 

הגרמנים בזרועות פתוחות. הכיבוש לווה בהסתה 

קשה נגד היהודים בתואנה שהם אלו שעמדו בראש 

השלטון הקומוניסטי שנוא נפשם, תואנה שהציתה 

שפיעמה  הליטאית-נוצרית  ישראל  בשנאת  אש 

התעללויות,  של  גל  החל  מיד  הדורות.  במשך 

רציחות ופוגרומים, תחילה בידי ליטאים, ואחר כך 

לליטא  שבאו  יחידות  האיינזצגרופן,  יחידות  בידי 

בעקבות הצבא הגרמני, בסיוע נרחב של ליטאים 

חצי  תוך  הליטאית.  המשטרה  ובסיוע  נאצים  פרו 

שנה נרצחו רוב יהודי הערים והעיירות, ואף מרבית 

יהודי הערים הגדולות – יותר ממחצית יהודי ליטא. 

מהלך הרצח היה קבוע: היהודים רוכזו בכיכר או 

בשוק, הובלו בשורות אל מחוץ לעיר, ונרצחו בירי 

ביותר:  )הנודעים  רצח  ובאתרי  ביערות  בבורות, 

 – מבצרים  מערכת   – הּפֹוְרִטים  וילנה,  ליד  פונאר 

ליד קובנה וָּבאִּבי-ָיאר ליד ִקֶייב(.  

רצח יהודי ליטא היה אפוא הרצח ההמוני הראשון, 

הוקמו  בליטא  הגטאות  פולין.  יהודי  לרצח  וקדם 

ממחצית  פחות  נותרו  היהודית  מהקהילה  כאשר 

וילנה,  קובנה,   – גטאות  הוקמו ארבעה  מתושביה. 

ָׁשאוולי וְׁשוִויְנִציָאן, וכן גטו ֶטְלז, שפעל רק מספר 

ויושביהם  הגטאות  חוסלו   1943 בשנת  חודשים. 

נשלחו למחנות עבודה אכזריים ולמחנות מוות. 

שהתגוררו  מהיהודים   25,000 שרדו  הכול  בסך   

או  ליער  ברחו  כמחציתם  הכיבוש,  ערב  בליטא 

חיו במסתור אצל ליטאים ואחרים גורשו או ברחו 

לברית המועצות ושרדו שם. ליטא שוחררה בידי 

הצבא הסובייטי בינואר 1945. היא סופחה לברית 

המועצות עד שקיבלה את עצמאותה בשנת 1990.

קורות יהודי וילנה בשואה

בעיר וילנה ישבו יהודים במשך מאות שנים, והיא  

יהודיות  הפכה למרכז תורה ולמרכז של קבוצות 

שונות. וילנה כונתה “ירושלים דליטא”. רבי אליהו 

במחצית  בווילנה  חי  )הגר”א(  מווילנה”  “הגאון 

ובהשפעתו  עשרה  השמונה  המאה  של  השנייה 

גם  צמחה  ושם  גדול,  תורה  מרכז  שם  התפתח 

תנועת ההתנגדות לחסידות. במחצית השנייה של 
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תנועת  בווילנה  התפתחה  עשרה  התשע  המאה 

והתרחבו  מָסָלְנט,  ישראל  ר’  של  מיסודו  המוסר 

ישיבות המוסר וישיבות אחרות. במקביל, לקראת 

ו”חובבי  ה”ּבּונד”  תנועות  בעיר  פרחו  המאה,  סוף 

ציון”. בווילנה התפתח הדפוס העברי, והעיר הפכה 

למרכז לסופרים.

ערב מלחמת העולם השנייה ישבו בעיר כ-55,000 

ונוספו  בעיר,  האוכלוסייה  מכלל  כ-30%  יהודים, 

שברחו  יהודים  פליטים  כ-15,000  עוד  עליהם 

שתי  בין  ששכנה  עצמאית  כמדינה  לווילנה. 

לאי  וילנה  נחשבה   – ליהודים  מסוכנות  מדינות 

של הצלה. עצמאותה של ליטא המשיכה בחסות 

הסכם ריבטנטרופ-מולוטוב למשך תקופה קצרה, 

וילנה.  ההיסטורית  בירתה  גם  לידיה  הוחזרה  ואז 

של  מרכז  וילנה  הייתה  אחדים  חודשים  במשך 

ישיבות  בני  בעיקר  פליטים,  אלפי  יהודים.   חיים 

וחברי תנועות נוער, מצאו בה שלווה יחסית ותחנת 

הצלה למעבר אל העולם החופשי. באותה תקופה, 

ובעיקר לאחר שהסובייטים פלשו לליטא, הצליחו 

ישראל  לארץ  מווילנה  לצאת  יהודים  אלפי  כמה 

ולמקומות אחרים, ורבים אחרים נסּו אל תוך ברית 

היו  הניצולים  בין  שנחאי.  עד  והגיעו  המועצות 

רבנים נודעים, בני ישיבות וחברי תנועות נוער.

בידי  ליטא  כיבוש  לאחר  תמו  ההצלה  אפשרויות 

הכיבוש  לאחר  מיד   .1941 ביוני  ב-22  הנאצים 

הנאצי, החלו חטיפות יהודים לפונאר, יער שהפך 

לאתר מוות ובו נרצחו בבורות ירי. עד סוף 1941 

יותר  וילנה,  מיהודי  כ-35,000  הגרמנים  רצחו 

ממחצית מתושביה היהודים של העיר. בתום כמה 

חודשי חטיפות ורצח, הוקם גטו וילנה.

לשניים:  חולק  אחרים,  רבים  כגטאות  וילנה,  גטו 

 2 וגטו  יהודים,  כ-30,000  אליו  שהוכנסו   1 גטו 

שהוכנסו אליו כ-9,000 יהודים. באוקטובר חילקו 

הגרמנים “ַׁשִיינים” )תעודת עבודה( ליהודים מגטו 

לעיר  הסמוך  פונאר  ליער  הובלו   2 גטו  יהודי   .1

ושם נרצחו בירי. למרות הקרבה לווילנה, התקבלו 

חודשים  במשך  בספקנות  הרצח  על  הידיעות 

אחדים בשל מיעוט העדים והקושי להאמין שרצח 

ובידי  הגרמנים  בידי  נעשה  והמוני  אכזרי  כה 

שכניהם הליטאים.

ֶגְנס, אישיות שנויה  בהנהגת היודנרט  עמד יעקב 

גנס את הגטו ליצרני,  במחלוקת. מצד אחד, הפך 

תעשייה  במפעלי  בעבודות  עסקו  המקום  ויהודי 

שילוחם  נדחה  כך  ובשל  הגרמנים  למען  שונים 

ראשי  כמו  גנס,  שני,  מצד  אך  מה.  לזמן  למוות 

)חיים  ובלודז’  מרין(  )משה  בשלזיה  היודנרט 

עבודה,  ידי  על  בהצלה  האמין  רומקובסקי(, 

חיסול הגטו.  ותמנע את  לגרמנים  שתביא תועלת 

זו ציית לגרמנים וכפה את דעתו על  מתוך גישה 

יושבי הגטו. 

בגטו וילנה הוקמה מחתרת שתכננה מרי ושמרה 

בארגונים  הבולט  שונים.  גטאות  עם  קשר  על 

הפרטיזנים  )ארגון  פ.פ.א.  ארגון  היה  שבמחתרת 

המאוחד(. הארגון הוקם בתחילת 1942. באוגוסט 

1943, כשהמשיכו האקציות, קראו חברי פ.פ.א. לא 

להתייצב לגירוש ולפתוח במרד, אך מסיבות שונות 

ביניהם  המחתרת,  מחברי  וכמה  המרד  פרץ  לא 

המשורר אבא קובנר, ברחו ליער ונעשו פרטיזנים. 

בספטמבר 1943 חוסל גטו וילנה, היהודים נשלחו 

ולמחנה  ובלטביה  באסטוניה  ריכוז  למחנות 

כ-2,500  נשארו  בווילנה  סוביבור.  ההשמדה 

יהודים במחנות עבודה, כמה מהם עסקו בפתיחת 

הקברים בפונאר ובשריפת הגופות לשם טשטוש 

 1944 וילנה שוחררה ביולי  מעשי הרצח ההמוני. 

רוב  נרצחו  לשחרור  סמוך  הסובייטי.  הצבא  בידי 

היהודים שנותרו בעיר.

העשרה

מזיכרונותיו של ד”ר מרדכי-מרק 
דבורז’צקי, מניצולי גטו וילנה

יהודי  רופא  היה   )1975-1908( ְדבֹוְרֶז'ְצקי  ָמרק 

וילנה  בגטו  שרד  הוא  וילנה.  יליד  ציוני,  ופעיל 

עלה  המלחמה  לאחר  באסטוניה.  ובמחנות 

לישראל והשתתף בהנצחת יהדות וילנה ובמחקר 

על קורותיה בשואה.

היאבקות  התפתחה  הראשונה  הגטו  "בתקופת 

על  בתי-הספר,  של  ומהותם  אפיים  על  תרבותית 

ותכניות  מוריהם  הרכב  החינוכיות,  מטרותיהם 

הלימודים. זה היה מאבק על נפש הילד בגטו: מהן 

המטרות הלאומיות והציבוריות אשר לאורן יתחנך, 

לחופשי!  יצא  באם  הרוחני,  מטענו  את  יהוו  והן 

האחיד  בבית-הספר  לקבוע  יש  אשר  המקום  מה 

תנ”ך,  ישראל,  ארץ  אידיש,  לעברית,  הגטו  של 

תקופות  איזו  העולם;  ימי  ותולדות  ישראל  קורות 

בהוראת  מיוחדת  לב  תשומת  דורשים  וגיבורים, 

הגטו?... הוחלט כי שפת ההוראה היא אידיש בכל 

בתי-הספר ובכל הכיתות. ואולם יש ללמד במידה 

ערכן  הדגשת  תוך  עברית,  וספרות  עברית  רבה 

הרב בחיי העם ותרבותו בכל הדורות. ההיסטוריה 

באורח  בבתי-הספר.  מרכזי  מקצוע  היא  היהודית 

בדברי  התקופות המקבילות  את  מלמדים  מקביל 

ימי העולם. התנ”ך הוא אחד המקצועות היסודיים 

במערכת בתי-הספר."

)מרק דבורז’צקי, “ירושלים דליטא במרי ובשואה”, 

עמ’ 216 -217(

בתי-ספר,  של  ענפה  רשת  קיימת  הייתה  "בגטו 

בבתי  הגטו.  מילדי   3,000 בערך  למדו  שבהם 

כלימוד  לא  אמנם  דת,  לימודי  גם  לימדו  הספר 

הדת  בשיעורי  הילדים  כל  ביקרו  למעשה  חובה, 

להקים  החליטו  החרדים  ההורים  אולם  הללו. 

בתי-ספר מיוחדים, שבהם יינתן חינוך דתי מובהק. 

הוקמו בית ספר דתי מס’ 1, בית ספר דתי מס’ 2 

בשעות  ברובם  נקבעו  הלימודים  קטנה.  וישיבה 

כאלו שלומדים רבים יכלו לבקר גם בבתי-הספר 

בגטו  הציבור  ועסקני  המורים  חבר  הכלליים. 

התחרות  כל  הדתיים  החינוך  במוסדות  ראו  לא 

הוספה  כעין  אלא  שבגטו,  הכלליים  לבתיה”ס 

2 למדו  ומס’   1 עליהם. בבתי הספר הדתיים מס’ 

)קריאה(,  עברית  עשרה:  שתים  גיל  עד  ילדים 

למדו  הקטנה  בישיבה   – חשבון  וקצת  נ”ך  חומש, 

בישיבה  וגמרא.  משניות  ט”ז:  עד  י”ב  מבני  נערים 

הגדולה ישבו ולמדו בחורים שלמדו בישיבות לפני 

המלחמה. בסך הכל כללו מוסדות החינוך הדתיים 

בראש  שעמדתי  כיוון  בערך.  תלמיד  כמאתיים 

המרכז הרפואי לילדי בתי הספר שבגטו, ביקרתי 

תכופות גם את בתיה”ס הדתיים, והייתי מתייעץ עם 

כוס  לתלמידיהם  לאפשר  כיצד  הדתיים  המורים 

חלב, ויטמינים ומזון בעל ערכים תזונתיים מעולים. 

מזמן לזמן ערכו בחינות פומביות. היו מושיבים את 

הילדים מסביב לשולחנות. הרב ישב באמצע, והוא 

בחנם מן החומר שלמדו, וגם האורחים המוזמנים 

היו רשאים לשאול שאלות. כתום הבחינה נערכה 

סעודת מצווה. נוכחתי בשעת בחינה כזאת בסוגיה 

התפלפלו  הילדים  מדעת”.  שלא  “ייאוש  של 

והתווכחו בעניין “יע”ל קג”ם” ]סימן לששת הסוגיות 

היא  הלכה  בהן  ואשר  ורבא,  אביי  נחלקו  שבהן 
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כאביי[ . במרחק שלושים מטר מבחינה זו בגמרא – 

עמד בשער על משמרתו איש הס.ס..."

)מרק דבורז’צקי, “החיים הדתיים בגטו וילנה”, שם, 

עמ’ 223-222(

מזיכרונות אברהם סוצקבר על 
הסתרת ספרים בגטו וילנה

אברהם סוצקבר חי בווילנה ונודע בהיותו משורר 

צעיר שכתב בשפת היידיש. לאחר שכבשו הנאצים 

את וילנה, בשנת 1941, נכלא בגטו, המשיך לכתוב 

כוכבי שמים" הפך  זיו  "תחת  הידוע  )שירו  שירים 

ספרים  שהסתירו  אלו  בין  והיה  הגטו(,  להמנון 

לידי  נפילתם  את  למנוע  כדי  תרבות  ואוצרות 

הבודדים  הניצולים  בין  היה  סוצקבר  הגרמנים. 

ובשנת  נירנברג,  במשפטי  העיד  הוא  וילנה.  מגטו 

1947 עלה לארץ והמשיך להיות מראשי הסופרים 

והמשוררים ביידיש. על כך זכה בפרס ישראל. 

בגטו  היהודית  התרבות  ולאוצר  לספר  האהבה 

וילנה משתקפת גם בפעולות הנגד שעשו היהודים 

כדי להצילם מיד הצוררים.

רֹוֶזְנֶּברג  במפקדת  וחצי  שנה  במשך  "בעבודתנו 

]הארגון שעסק בשוד התרבות והאמנות היהודית[ 

הענקיים,  התרבות  מאוצרות  חשוב  חלק  הצלנו... 

החבאנו בתוך קירות בנויים, קברנו בתוך מרתפים 

ומערות, והאמנו כי קרוב היום בו יוצאו בחזרה על 

ידי אנשים חופשיים, לטובת העם ולטובת האנושות 

ביותר  החשובים  והספרים  היד  כתבי  את  כולה. 

לגטו.  ומכניסים  לבגדינו  מתחת  מסתירים  היינו 

פעם ביקשתי אצל ְספֹוְרָקאט )גרמני ממנהלי מטה 

רוזנברג בווילנה( רישיון להכניס לגטו קצת חומר 

גלם בכדי להסיק את התנורים. ספורקאט נתן את 

הרישיון... בצרור חומר ההסקה היו גם... כתב יד של 

תמונות  אחרות,  תעודות  ועשרות  מווילנה  הגאון 

ואוצרות תרבות."

)ארכיון גטו וילנה; א.סוצקובר, גטו וילנה, עמ' 100(

למחשבה

יושב  אני  היסטוריון.  של  עבודתו  טעם  "טעמתי 

ועובדתי  יבש  באופן  ורושם  ושואל  השולחן  ליד 

מחטט  כותב,  אני  ביותר.  הגדולים  הייסורים  את 

ואינני תופס כלל שאני מחטט בפצעים.  בפרטים 

ובעל  בנים  שני  לקחו  באדישות:  לי,  המשיבה  וזו 

ביום החמישי...  ביום שני, את הבעל  – את הבנים 

מנוסחת  הזאת,  הטרגדיה  הזאת,  הזוועה  וכל 

משתקע  אני  ויבשות.  קרות  מילים,  בשלוש  אצלי 

ביקוד  הנייר  מתוך  ניבטות  והמילים  במחשבות, 

]אש[, בדם... "

העולים  המתעדים  של  הקשיים  מהם   >>

מתיאור זה?

ולכותבים  ליצחק  חשוב  היה  לדעתכם  מדוע   >>

נוספים לתעד את קורותיהם בגטו?

במשפט  יצחק  לדעתכם,  מתכוון,  למה   >>

שאני  כלל  תופס  ואינני  בפרטים  מחטט  "אני 

מחטט בפצעים"?



פרק 11

יומנה של 
תמרה לזרסון

תמרה נולדה בשנת 1929 בקובנה

שרדה ועלתה לארץ ישראל

יומנה ראה אור בספר:

“יומנה של תמרה”
בית לוחמי הגטאות תשל”ו

השערים, שערי בית הסוהר. חכי לי, מולדתי היקרה. אני אבוא אליך במהרה, עוד אנו מחכים. מחכים לחופש, הלבבות הולמים חזק. ואולי בעוד שבוע יפתחו כבר 
קצת ואני שלך, ארץ ישראל!!!

מיומנה של תמרה



תמרה לזרסון | | יומני מה יהא עליו?! 144

ק 11
פר

11
ק 

פר

145

השקט”  ב”תקופת  בגטו  מחדש  שקמו  תנועות 

שלאחר האקציות הראשונות. 

הגטו  את  להפוך  הגרמנים  החליטו   1943 בקיץ 

למחנה ריכוז ולהעבירו לשליטה ישירה של הס.ס. 

חיסולו של הגטו החל בשילוחים המוניים לעבודות 

פרך באסטוניה. יהודי הגטו החלו לחפש מקומות 

מסתור, הן מחוץ לגטו והן ב”ָמִלינֹות” )בונקרים תת 

קרקעיים(, בתוך הגטו.

הילדים  “אקציית  בגטו  בוצעה   1944 במרץ 

והזקנים”, שגורשו למוות בּפֹורטים, מבצרי המוות 

משטרת  חוסלה  איתם  יחד  לקובנה.  הסמוכים 

הילדים  את  להסגיר  סירבו  שאנשיה  כיוון  הגטו 

המאמצים  גברו  הגירוש  בעקבות  שהסתתרו. 

אלו  למאמצים  בגטו.  שנותרו  הילדים  את  להציל 

סייעו מורים, רופאים ואחיות יהודיות.

רופאת הילדים ד”ר ֶּפְסָיה ִקיִסין פעלה בלי לאות 

מהגטו  לצאת  לתמרה  וסייעה  ילדים  להצלת 

ֶּפְטֶרִניֶאֶלה  בבית מורתה לשעבר  ולמצוא מסתור 

ֶלְסִטיָאְנָיה. לסטיאניה העבירה את תמרה לאחוזה 

כפרית של בני משפחתה, בתחילה בזהות שאולה, 

אך גם לאחר שגילתה תמרה למציליה את מוצאה 

תמרה  אליה.  הטוב  יחסם  השתנה  לא  היהודי, 

נשארה באחוזה עד שחרורה של ליטא בידי הצבא 

במחנות,  ניספו  הגדול  ואחיה  הוריה  הסובייטי. 

אחיה  ִויֶטס,  רק  ניצל  ומכל משפחתה של תמרה 

הצעיר, שהתגייס לצבא הסובייטי. 

של  בחייה  החל  פחות  לא  וקשה  חדש  פרק 

תמרה  הייתה   15 בת  השחרור.  לאחר  תמרה 

כשחזרה לקובנה. קובנה היהודית חרבה לחלוטין. 

וחיכתה  יהודים  שארית הפליטה מנתה כאלפיים 

לאפשרות לצאת מליטא. תמרה ניסתה לשקם את 

עצמה בעבודה ובלימודים, אך הבדידות הציקה לה 

מאוד. לא פעם הייתה חוזרת לתאר בדמיונה את 

המשפחה  שבה  תקופה  בגעגועים,  הגטו  תקופת 

הייתה עדיין שלמה.

באוניברסיטה  הכימיה  לימודי  את  סיימה  תמרה 

גם  שואה  ניצול  בעלה,  את  הכירה  ושם  בקובנה, 

משהתקבלה  חלומה  התממש   1971 בשנת  הוא. 

בקשתם של בני הזוג לעלות לארץ. הם השתקעו 

בחיפה וכאן נולדו שתי בנותיהם. תמרה בנתה את 

ליוותה  בשואה  נעוריה  תקופת  אך  מחדש,  חייה 

אותה בחייה החדשים. לאחר המלחמה ערכה את 

יומנה מחדש ואף הוסיפה לו זיכרונות.  

סיפורו של היומן

לאחר  כחודש  יומנה  את  לכתוב  התחילה  תמרה 

סגירת שערי הגטו.

של  הראשונים  בימים  “עוד  תמרה:  מספרת 

ויקטור:  לאחי  אבי  אמר   ,1941 בקיץ  המלחמה, 

היסטורית”.  תקופה  חיים  אנחנו  יומן,  “כתוב 

בשנתיים,  ממנו  הצעירה  אני,  לכתוב.  החל  ואחי 

הוא  דבר.  בשום  אחריו  לפגר  לא  השתדלתי 

ולפעמים  שנינו  כתבנו  אני.  גם  אכתוב   – כותב 

הקראנו זה לזה. 

מדפים  תפורה  דקיקה,  זו מחברת  הייתה  תחילה 

מחברת  בגטו  אקח  מאין  לי.  אבדה  היא  בודדים. 

מחסור  היה  ]בגטו  זה  אסון  ודווקא  יותר?  עבה 

שסייע  הוא  לאסון[  נחשב  נייר  אובדן  ולכן  בנייר 

בידי. ידידינו, משפחת רּוְמִׁשיְשִקי, ביקשו להימלט 

קראים  של  תעודות  השיגו  כך  לשם  הגטו.  מן 

כביכול. הם לא הצליחו: נפלו בידי הגסטאפו, ולא 

קורותיה של תמרה

 

תמרה ָלָזְרסֹון החלה לכתוב את יומנה בספטמבר 

קובנה  בגטו  שנכלאה  לאחר  קצר  זמן   ,1942

ימי הכיבוש   .13 שבליטא עם משפחתה והיא בת 

של  בזיכרונה  נחרתו  לא  קובנה  של  הראשונים 

בסביבה שכולה  התגוררה  משפחתה  כי  תמרה 

ליטאית, במרחק רב ממרכז העיר. משפחת לזרסון 

הייתה רחוקה מהעולם היהודי העשיר של קובנה, 

עולם שהיו לו קניינים רוחניים לרוב, זה שהתפרסם 

בזכות ישיבת ְסלֹוּבֹוְדָקה, “כנסת ישראל” )על שמו 

המוסר(,  תנועת  מייסד  ָסָלְנֶטר  ישראל  ר’  של 

הענפה,  הציונית  לתנועה  קשורה  הייתה  לא  וכן 

ותנועות  תנועה שהקימה רשת בתי ספר עבריים 

נוער ציוניות בעיר. משום כך לא ידעה תמרה על 

האכזריות  הרציחות  ועל  הפוגרום  על  החטיפות, 

באזורים  שגרו  קובנה  יהודי  ממחצית  יותר  של 

יהודים מובהקים, שהתרחשו בחודשים הראשונים 

של הכיבוש.

היכרותה של תמרה עם העולם היהודי החלה עם 

היהודים  נצטוו   1941 ביולי  ב-10  לגטו.  הגירוש 

לעקור מבתיהם ולעבור לגטו. גורלה של משפחת 

לזרסון היה עתה כגורל כל יהודי העיר: הם נאלצו 

צרה  לדירה  ולעבור  הנאה  חווילתם  את  לנטוש 

ומלאת טחב בגטו בסלובודקה, פרברה העתיק של 

קובנה, מקום בו שכנה הישיבה המפורסמת. 

הצבא  למען  כפייה  בעבודות  עבדו  רבים  יהודים 

הגרמני, וזאת בקבוצות עבודה שנקראו “ְּבִריָגאדֹות”. 

בתי  הגרמנים  בפקודת  נסגרו   1942 באוגוסט 

הספר ובתי הכנסת בגטו ונאסרה תפילה בציבור. 

עם זאת הרשו הגרמנים לקיים קורסים שיכשירו 

חייטות,  למקצועות:  מקצועיים  פועלים  עבורם 

לא  שתמרה  למרות  וחקלאות.  מסגרות  נגרות, 

לעבודה  יצאה  היא  כפייה,  בעבודת  חייבת  הייתה 

מחוץ לגטו כדי לעזור למשפחתה. תמרה נרשמה 

לעבודתה  ביטוי  נתנה  וביומנה  לחקלאות,  לחוג 

בשדה ובגידול הירקות. זאת ועוד, תמרה העמיסה 

לגטו.  אותם  והבריחה  בירקות  מלאים  שקים 

לבית  הפכו  בגטו  שניתנו  המקצועיים  הקורסים 

ספר מקצועי מקיף ובו פעלו חוגים שונים, נערכו 

הספר  ובית  יהודי  תוכן  בעלות  וחגיגות  הצגות 

לנוער  ותרבותי  חינוכי  מרכז  נעשה  ]המקצועי[ 

בנוער  בחייה  לראשונה  תמרה,  פגשה  כאן  בגטו. 

ולציונות.  ציוני, ומכאן החלה התקרבותה ליהדות 

לפניה  אותה.  הסעירה  לעמה  ההתוודעות  חוויית 

נפתחו אפיקים חדשים שלא הכירה בבית הוריה, 

הציוני,  הנוער  תנועות  בפעילות  השתלבה  והיא 
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מיומנה של תמרה

12 באוקטובר 1942

גשם. ברחובות קובנה עצבות של סתיו ושלוליות. אני שוקעת בהרהורים בראותי תלמידים 

הולכים לבית הספר, הה, היו זמנים, הרהרתי בכאב. היום עבדנו בחלקה של גזר. לכן אכלתי 

בכל פה, אפילו קיבלתי שלשול. אבל הבאתי גם הביתה.

14 באוקטובר 1942

קר. היום - רוח כזאת! הצטננתי. וכי מה אתה חושבים – לעמוד במזג אויר כזה יום שלם 

לי  דוקר  הזמן  כל  שם!  עבודה  כבר  זאת  אין  כי  לעבוד,   – כותבת  אינני  וכבר  בשדה! 

במשך  עמדנו  כאשר  באוקטובר,  )ב-28  שעברה  בשנה  ה”אקציה”  בזמן  כמו  בדיוק  בגבי, 

למוות(. או  לחיים   – הפור  ייפול  כיצד  לדעת  מבלי  הדמוקרטים,  בכיכר  השעות   12  כל 

גם אני עצמי קצת אשמה, כי אני מסרבת להתלבש חם יותר. אך כל זה לשם זהירות. אני 

אומרת: אם כבר עכשיו אתלבש חם, אז מה אעשה בחורף? הרי אין לי יותר בגדים חמים. 

ככה – הבאתי הביתה חבילה לא רעה. היה טוב ללכת, כי החבילה חיממה את הגב.

2 בנובמבר 1942 

יום לא נעים. הפרידו אותי מהבריגדה ושלחו לעבוד בשדה התעופה. בלילה עצרו אותי וכלאו 

אותי יחד עם 8 נשים חפות מפשע בבית הסוהר של הגטו. לעולם לא אשכח לילה זה. שוכבת 

לי אני מאחורי סורג כפול ומהרהרת: למה ומדוע? לא עשינו כל רע!

5 בנובמבר 1942

לא כלום. החיים נמשכים במסלולם הקודם. ויטס בינתיים הפסיק ללכת )לבריגדה(. כעת אנו 

עוד מתקיימים על הגזר שלי. מזג האוויר יפה. אני עובדת הרבה, כי אין לי מה לקרוא. אני 

מאד מתגעגעת למילה מודפסת שמזמן כבר לא ראיתי. וכי מה תעשי? צריך להשלים עם זה: 

בגטו אין ספריות, ואת ספרינו שרפנו, כי צריך היה למסור אותם לגרמנים. ]בתחילת 1942 

החרימו הגרמנים כ-100,000 ספרים בגטו, במסגרת שוד מאורגן של ספרים ונכסי אומנות 

חזרו עוד. משנודע לנו על האסון, הלכנו לדירתם. 

מצאנוה במצב שלאחר חיפוש בה: כל מטלטליהם 

שמתי  במקרה  מסביב.  ובוהו  תוהו  פזורים,  היו 

לב למחברת עבה המוטלת על הרצפה. אלה היו 

היות  טיסנים.  בניית  על  ֶצֶזר  בנם  של  רשימות 

ובמחברת היו לא מעט דפים ריקים, נטלתיה. וכך 

בתור  השניים  חייה  את  לחיות  המחברת  החלה 

יומני”. )יומנה של תמרה עמ’ 27(.

הדף הראשון של היומן
בצילום - רודולף, מדריך בחוג לשחמט
בפינה הימנית למעלה - צילום האב

היא  הטמינו  מהגטו,  לברוח  תמרה  כשהחליטה 

ואחיה את היומנים בתיבת מתכת וקברום מתחת 

לחלון הבית שבו התגוררו. 

פעמיים ניצל היומן מאבדון. בראשונה מן הגטו – 

שהגרמנים  לאחר  נהרס  הוטמן  שמתחתיו  הבית 

במאמצים  ורק  חיסולו,  בשעת  הגטו  את  הציתו 

היומן.  את  למצוא  ואחיה  תמרה  הצליחו  רבים 

הבולשת  בידי  והוחרם  כמעט  השנייה  בפעם 

פרסום  כל  אחרי  רדפה  הבולשת  הסובייטית. 

באותיות עבריות )אומנם היומן נכתב בליטאית אך 

שוזרו בו קטעים באידיש ובעברית(.

עימה  והביאה  מהתופת  להינצל  זכתה  תמרה   

יומנה לארץ בין יתר דברי המזכרת המעטים  את 

שהצילה מהימים ההם. היא מסרה את יומנה ליד 

ושם ואף זכתה לראותו מתפרסם. המקרה שארע 

לתמרה, מקרה ששרדו כותב היומן וגם יומנו, הוא 

מקרה נדיר ביותר. 

 דף מהיומן בו ציירה תמרה את דמותו של "היהודי הנודד"
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13 במאי 1943 

אנו מחכים, מחכים לחופש. הלבבות הולמים חזק, ואולי בעוד שבוע ייפתחו כבר השערים, 

ואני שלך,  עוד קצת  אליך במהרה.  אני אבוא  היקרה.  מולדתי  לי  חכי  בית-הסוהר.  שערי 

ארץ ישראל! 

20 במאי 1943

הצהוב. הכבוד  אות  את  עונדת  עודני  ואני  כעשן.  חלף  השבוע 

עכשיו רושמים את הילדים גילאי 13-16. הכרחי ללכת להירשם. כפי הנראה ירכיבו בריגדה 

של ילדים. אני מקווה להישאר בעבודתי. מאוד אני מרוצה מעצמי. נדמה לי שכל כך הרבה 

זמן תעיתי ללא תכלית. ועתה סוף-סוף מצאתי מטרה בחיים. סוף-סוף אינני גלמודה, בת 

בלי מולדת, בלי עם, לא! מצאתי מטרה: להיאבק, ללמוד ולמסור את כוחותי לטובת מולדתי 

כי דרכי  עיני, ראיתי  והגורל פקחו את  עיוורת –אלוקים  אינני  גאה בכך. שוב  אני  ועמי. 

כוזבת, וחזרתי בי. כי אני בדרך הנכונה – זאת סח לי לבי. אני מקווה, שלעולם לא אתעוור 

עוד. הידד! תחי המולדת!

26 במאי 1943

מזג אוויר קיצי נפלא. הציפורים מצייצות בשמחה רבה, השמש הטובה כה מחממת ומאירה... 

השמים כחולים, ענני טללים לבנים מרחפים בתכלת הרקיע... כמה מקסים, איזו הרמוניה! 

לי  יכולה למצוא  אינני  אולי כדאי להתאהב? צריך לשקול.  רומנטיקה, אהבה...  רק  חסרה 

חברות, לכן, יומני האהוב, אני מספרת הכל לך. אני אוהבת את לאה, כמו כן את שרה. רק 

שתי נערות אלה מוצאות חן בעיני. אלי, איש אינו מבין אותי, כולם אווילים כל-כך.

10 באוגוסט 1943

התחלתי לכתוב לעתים יותר קרובות, כי יש לי יותר פנאי. אני פנויה ימים שלמים. קוראת 

הרבה. בחוץ גשם. נעשה קר. נושבת רוח זלעפות. הסתיו ממשמש ובא. אני רחקתי מהטבע.

הרבה הרבה חדשות טובות, אך הלב עוד שקוע בשינה, מסרב להאמין. הייתכן שעוד לפני בוא 

החורף נפרח לנו מהכלוב? הייתכן שנוכל לעוף חופשיים מתחת לשמים? הייתכן שיורידו מעל 

 ידינו את אזיקי הברזל? לא, קשה להאמין. הם לועגים לנו, לאמונתנו ולתקוותנו. שקר הדבר.

בשטחים הכבושים שבוצע בידי מטה רוזנברג. יהודים רבים העדיפו להעלות את הספרים 

באש מאשר למוסרם לגרמנים[.

9 בנובמבר 1942

לפרוץ  רוצה  הלב  לפעמים  הרבה.  מהרהרת  החוצה.  לצאת  ממעטת  אני  כהוגן.  קר  נעשה 

למדתי  אבל  כאלו.  נעים בשעות  לא  התרגשות.  וגורמים  הזיכרונות משתלטים  מהסורגים. 

חפנים  מלא  גורפת  מכן  לאחר  ורק  לשתוק  הזיכרונות  את  מכריחה  הלב,  את  להרגיע 

מהעולם הקיים.

16 בינואר 1943

שבת, יום ראשון, יום שני.. עופו, עופו, הימים, ואל תחזרו. כבר למדתי קצת לכתוב יידיש. 

בשפה  וכתוב  קרוא  ללמוד  מאשר  בעולם  יותר  קל  דבר  אין  יותר.  קל  ילך  הקריאה  עם 

הלאומית שלך.

עמוד ביומן בו רשמה תמרה את 'התקוה'
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לנגד עיניך – מראה קודר של המוות. הגטו חי את השלב האחרון והמסוכן ביותר. החזית 

קרבה, הלב פועם באי-שקט. מצב-רוח רע. המוות נראה איום-החיים מושכים. היום צריך 

המצב להתברר סופית: שני מצבים נאבקים. איזה ינצח? החיים או המוות? קווה גם קווה, כי 

בתקוה חייך. קווה וחכה, היהודי הנצחי!

26 באוקטובר 1943 

איום ונורא. בחמש וחצי בבוקר העירו אותנו קריאות אימים: הגטו מוקף, ברחוב ָואְרִניָאי 

– 50 משאיות. הכל קמו. השתררה בהלה. פה ושם נראו פניהם המבוהלות של נשים וילדים. 

“אקציה” הייתה המחשבה הראשונה. אך לא! כעבור זמן קצר נתברר שלוקחים לעבודה. גרמני 

ושני יהודים הלכו מבית לבית ורשימה בידיהם. לארוז את המטלטלים ולנסוע. ככה הוציאו 

את רֹוָזה, ִאיָרה, ִליּוְסָיה, את משפחת ָּברֹון. אני חוששת לרשה. הלב מפרפר. אנחנו בינתיים 

ארזנו את מטלטלינו ומחכים לגורלנו. אני אמיצה. האנשים עייפים, אדישים: אם לא היום - 

אז מחר. האלוקים יודע איפה טוב יותר! המוות הוא רק אחד. אני יושבת ומחכה לגורלנו. אני 

מציצה בעד החלון. הם אינם באים לקחת אותנו!

1 בינואר 1944

האחד בינואר, דף חדש בחיי היהודים.

הפציע הבוקר של השנה החדשה. ספר הרשומות של השנה הישנה, מוכתם בדמעות וספוג 

סבל, נחתם. הדף, המלא בכי, נסגר. הכל נרשם בו: כל המאורעות האכזריים, כל דם הקרבנות 

מעלה  של  בית-דין  בפני  לעמוד  תצטרכי   -  1943 ואת-שנת  מפשע,  החפים  של  השפוך 

ולהסגיר את האשמים. בדפי ההיסטוריה את, שנת 1943, תצויני כתקופת הדמים האכזרית 

ביותר לעם היהודי.

28 בדצמבר 1944

ראיתי את סבל עמי, את המלחמה הנוראה ואת בכיו של ילד. איפה הייתי עד עתה? אני 

שואלת את עצמי. אוי, עמי ישראל, אינני מסוגלת לשכוח אותך. קול פנימי קורא לי אליך. 

אני באה, אני מוכנה לזחול אליך על ברכי ולנשק את אדמת ישראל הקדושה. רק אמור לי, 

להסתכל  חיות,  לגן  כאילו  באו  הם  היטלרי.  נוער  של  טיול  המלאכה  לבתי  הגיע  אתמול 

ביהודים העובדים. בשבילם זהו בידור! 

הגדר ושער הגטו עם הכתובת "אנחנו בשבי" | דף מיומנה של תמרה

8 בספטמבר 1943

אני נורא עסוקה. לצערי, אין לי זמן לכתוב. אני משתייכת לארבעה חוגי-תרבות, ששניים 

מהם אני מדריכה. אני עושה עבודה גדולה. צילה ואנוכי מצאנו את ילדי ֶז’אְז’ֶמר המסכנים. 

]ז’אז’מר - עירה ליד קובנה, הפכה למחנה עבודה גדול ואליו הועברו משפחות מווילנה ובהם 

ושם טיפלו  הובאו לקובנה  700 מהילדים  ביותר.  הוחזקו בתנאים קשים  ילדים קטנים. הם 

בהם[. אנחנו עוזרות להם, לילדים אומללים אלה, הזקוקים כל-כך לעזרה. אנו מעניקות להם 

לימודים ותרבות, אנחנו מלמדות אותם ברוח היהדות. אני חיה! אני מרוצה מעצמי כי מרגישה 

שאני מביאה תועלת. הידד!

20 בספטמבר 1943

]התוכנית  ְקִסיְרְקּוט  הלב. מצב-רוח מדוכא. מחנה,  והעצב את  ערפל מסתיר את השמיים, 

להפוך את קובנה למחנה ריכוז בשליטת הס.ס.[ - המלים הנוראות האלה נמסרות מפה לפה. 
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רקע היסטורי

קובנה היהודית

בפרט  היהודי,  בעולם  דבר  שם  הייתה  קובנה 

מלחה”ע  לאחר  המלחמות.  שבין  בתקופה 

הראשונה, משקיבלה ליטא את עצמאותה, נעשתה 

קובנה בירת ליטא. היו בה מערכת חינוך מאורגנת, 

מוסדות תרבות, ארגונים ומפלגות מכל הזרמים.

סלבודקה,  ישיבת  בזכות  נודעה  היהודית  קובנה 

“כנסת ישראל”, ובזכות מנהיגה “הסבא מסלבודקה”. 

כמה  המוסר.  בתנועת  מיוחדת  שיטה  פיתח  הוא 

מתלמידי הישיבה עלו לארץ ישראל בשנת 1924, 

וזו  השתכנו בעיר חברון והקימו את ישיבת חברון, 

בני  רוב  תרפ”ט.  מאורעות  לאחר  לירושלים  עברה 

הישיבה והרבנים שנותרו בקובנה נרצחו בשואה. 

רבה של קובנה היה הרב אברהם דובער שפירא. 

במשך 30 שנה עמד בראש יהדות ליטא. משפרצה 

לעזוב  סירב  לארה”ב  לעבור  לו  והוצע  המלחמה 

בפעילות  גם  נודעה  היהודית  קהילתו. קובנה  את 

עבריים  ספר  בתי  רשת  בה  ופעלו  רחבה,  ציונית 

ותנועות נוער ציוניות.

בימי השואה

יהודי  כל  כגורל  החל  קובנה  יהודי  של  גורלם 

עוד  אך  לליטא,  הנאצים  פלשו  ביוני  ליטא. ב-22 

לפני שנכבשה ליטא בידי הגרמנים פרעו קבוצות 

ורצחו  בקובנה  ביהודים  לאומניים  ליטאים  של 

אותם, בעיקר בפרבר סלובודקה.

הגרמנים.  בידי  קובנה  נכבשה   1941 ביוני  ב-24 

הגרמנים  בעידוד  הליטאים  ערכו  הכיבוש  עם 

)אחת  התשיעי  בפורט  המוני  ורצח  פוגרומים 

גם  נרצחו  יהודים  העיר,  את  שהקיפו  המצודות 

הראשונים  בחודשים  והשביעי(.  הרביעי  בפורט 

יהודים  אלפים  כעשרת  נרצחו  הכיבוש  לאחר 

בשיתוף פעולה של גרמנים וליטאים.

סלבודקה.  בפרבר  הגטו  הוקם   ,1941 באוגוסט 

מועצת  בראש  בו.  נכלאו  העיר  יהודי   30,000

אישיות  ֶאְלֶקס,  אלחנן  ד”ר  עמד  בגטו  היהודים 

מוסרית ואהובה על הכול.

כשלושים אלף יהודים נאלצו להצטופף בבתי עץ 

בשטח  סניטריים,  סידורים  כל  שחסרו  רעועים 

בלבד.  איש  אלפים  אז כשבעת  עד  התגוררו  שבו 

ביצעו  הגטו  של  לקיומו  הראשונים  בחודשים 

יהודים  אלפי  נלקחו  ובהם  אקציות  הגרמנים 

ונרצחו בירי במבצרים הסמוכים לעיר. לאחר מכן 

היו שנתיים שאותן כינו היהודים “תקופת השקט”, 

להפיכתו  עד  יחסית,  שגרה  בגטו  התקיימה  ובהן 

של הגטו למחנה כפייה ולחיסולו בשנת 1944.

ניסתה  אלקס  ד"ר  בראשות  היהודים  מועצת 

לשמור במידת האפשר על החיים הפנימיים בגטו, 

מסגרות  והתרבות.  החינוך  הסעד,  הבריאות,  על 

מחתרתיות שונות הוקמו למען הילדים בגטו, בהן 

תנועות נוער, כפי שכתבה גם תמרה. לטובת נערים 

שנאלצו  הישיבה  בחורי  של  ולטובתם  צעירים 

לעזוב את ספסל הלימודים, הופעלה מסגרת של 

הרב  בראשות  הערב  לשעות  בחורים”  “תפארת 

אפרים אֹוְשִרי )אשר היה יד ימינו של רב העיר, הרב 

ההלכתיות  תשובותיו  את  פרסם  ולימים  שפירא, 

משגיח  ממעמקים”(.  “שו”ת  בספרו  הרב  של 

לתת  המשיך  ְגרּוְדִז’יְנְסִקי,  אברהם  הרב  הישיבה, 

שיחות הגות ומוסר בעיקר בימי השבת. העקרונות 

הדדית,  ערבות  כגון:  הקהילה  בני  גדלו  שעליהם 

דאגה לזולת, יחס של כבוד לתורה וללומדיה בלטו 

אם אתה שומע אותי? אמור, כי לא תדחה את הבת אשר רוצה לחזור אליך אחרי זמן כה רב. 

אני מתחבטת, אני נסערת, אני אכולה ספקות. אמור לי, אני מצפה לתשובה ממך.

28 בפברואר 1945

לי  נודעה  היום  שלוליות.  בוץ,  האדמה  על-פני  מסתיים,  פברואר 

קיסין. מגברת  מפולין  מכתב  קיבלה  לסטיאניה  מאד:  נעימה   חדשה 

את  או,  אותי.  וגם  נפשות  הרבה  כל-כך  שהצילה  זו  שתיספה  ייתכן  לא  הן  חיה!  היא 

בעולם. למצוא  עתה  קשה  כמוך  שכן  עליך.  ששמר  לגורל  מודה  אני  האידאלית,   האשה 

במדרגות  עלינו  ואני  אבא  כיצד  זוכרת,  אני  בך.  קשורים  במשפחה  האחרונים  ימי 

עינינו. את  שפקחת  הראשונה  את  שלך.  הקודרת  לעליית-הגג  והחשוכות   הצרות 

או, ערב אחרון זה, הדמעות הללו, הברכות... לא את דיברת אז – פיהם של אבות אבותינו 

היה זה שדיבר. את דרשת ממני לא לשכוח את עברנו, את השבעת אותי שאשאר תמיד בת 

לעמי הנצחי.. האם קיימתי זאת? מרת קיסין היקרה, לא שכחתי דבר, ודמדומי ערב אחרון זה 

עוד זמן רב יהבהבו בזיכרוני.

מזיכרונותיה של תמרה על הצלתה )נכתבו לאחר המלחמה( 

פעם קראו לי למשרד בית החרושת. שם פגשתי אשה ליטאית נוכריה. היא שאלה אותי אם 

זאת הייתה רופאת השיניים, שנהגה להיכנס  ל. מבית ספר התיכון.  זוכרת אני את מורתי 

לגיטאות קובנה ווילנה, כשהיא עונדת טלאי צהוב כדי לעזור לכלואים. אישה משכילה מאד 

הייתה. היא סיימה את לימודי הביולוגיה ורפואת השיניים. כל שעשתה, מטעמים הומניים 

עשתה. היא שאלה אותי אם אני רוצה ללכת למורתי, הסכמתי. הן הייתי רק בת 15 ורציתי 

לחיות. את כל תכנית היציאה עיבדה ד”ר קיסין עם אבי. לפני שיצאתי מן הגטו אמרה לי ד”ר 

קיסין פעם ועוד פעם: ”רק אל תשכחי כי את יהודיה, אל תהפכי לליטאית.” ...

)תמרה הגיעה לביתה של פטרניאלה לאסאניה, מורתה לשעבר, חסידת אומות העולם(.
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וקופסאות  התרופות  בקבוקי  למראה  הרחוב. 

הכדורים שאל אותה: בשביל מי את סוחבת את כל 

הודתה  רעיה  אותם?  מוכרת  את  למי  התרופות? 

שאכן התגנבה מן הגטו ושהתרופות אינן מיועדות 

למכירה אלא לחולים הזקוקים לכך בגטו."

)מאשה גרינבוים, “תקווה על פי תהום”, עמ’ 82 -78( 

הרב אפרים אושרי, שאלה הלכתית 
בגטו קובנה

בבית  מסתור  שמצאו  הילדים  בין  הייתה  תמרה 

נוכרי, בית חסידי אומות העולם. לפתחו של הרב 

שאלות  הובאו  קובנה,  של  רבה  שפירא,  אברהם 

הנוגעות לנושא זה. השאלה הבאה הובאה בספרו 

של  עוזרו  ששימש  מי  אושרי,  אפרים  הרב  של 

הרב שפירא, ושימר את השאלות בספרו “שאלות 

ותשובות ממעמקים”.

קובנה, תש”ג )1943(, שאלה: 

שיטמנם  לעכו”ם  ישראל  ילדי  ליתן  מותר  האם 

יישארו  אם  ספק  באופן  המלחמה,  אחר  עד 

וילכו  ויושארו הילדים בידי עכו”ם  ההורים בחיים 

באמונתם ובדרכם?

שספק  מאחר  הדין,  מצד  כן  לעשות  מותר  האם 

גדול אם יישארו ההורים בחיים, והתינוקות הללו 

ייטמעו בין גויים, ולא יידעו עמם ומולדתם?

תשובה:

הרב פסק כי יש למסור את הילדים לבתי נוכרים. 

בוודאי  בגטו  הילדים  יישארו  אם  היה:  נימוקו 

ייהרגו, ואילו אם יישארו אצל נכרים יש רק ספק 

שמא ייטמעו בין הגויים, שהרי יש סיכוי שהוריהם 

או אחרים מבני העם היהודי יבואו אחרי המלחמה 

בדיני  ה”ספק”  כזה  במקרה  עמם.  לחיק  להשיבם 

נפשות דוחה את ה”וודאי”. 

“בוודאי יש לנו להקל בזה ולהתיר להורים הנתונים 

לנכרים,  תינוקותיהם  את  למסור  ובשביה  בצרה 

לעמם  יוחזרו  המלחמה  שאחרי  התקווה  מתוך 

ולמולדתם”. )שו”ת ממעמקים, חלק ה שאלה ט(

למחשבה

אלה  אומללים  לילדים  להם,  עוזרות  "אנחנו 

להם  מעניקות  אנו  לעזרה.  כל-כך  הזקוקים 

ברוח  אותם  מלמדות  אנחנו  ותרבות,  לימודים 

היהדות. אני חיה! אני מרוצה מעצמי כי מרגישה 

שאני מביאה תועלת. הידד!" 

<< תמרה מתארת תחושת סיפוק הנובעת מעשייה 

ולמרי  לה  משותף  מה  האחר.  למען  משמעותית 

ברג על פי יומניהן?

מחייכם  דוגמה  על  לחשוב  תוכלו  האם   >>

המבטאת תחושה זו?

"אני גאה בכך. שוב אינני עיוורת – אלוקים והגורל 

פקחו את עיני, ראיתי, כי דרכי כוזבת, וחזרתי בי. 

כי אני בדרך הנכונה – זאת סח לי לבי. אני מקווה, 

שלעולם לא אתעוור עוד".

<< איזה שינוי חל בזהותה או בהשקפת עולמה של 

תמרה שהביא אותה לתחושה זו?

שהיה  והאכזרי  הכוחני  העולם  רקע  על  דווקא 

ברוחו  שהאמינה  עולם  תפיסת  זו  הייתה  סביבם. 

של האדם, במשמעות חייו ובערכיו.

הפך  הוא  בגטו.  המצב  הורע   1943 מקיץ  החל 

מספר  ה-ס.ס.  לשליטת  והועבר  ריכוז  למחנה 

התושבים דולל וכמה אלפים מתושבי הגטו נשלחו 

עבודה  ולמחנות  קובנה  באזור  עבודה  למחנות 

באסטוניה, המדינה הסמוכה לליטא.

במרץ 1944 נפוצה השמועה על חידוש הגירושים 

הוכנו  "מלינות"  שכונו  מסתור  מקומות  הגטו.  מן 

בעוד מועד ואלפים הסתתרו בהם או מצאו מסתור 

הקשה  המכה  נתפסו.  רובם  אך  נוצרים,  בחסות 

מתוכו  נלקחו  כאשר  הגטו  על  הונחתה  ביותר 

כ-1,800 תינוקות, ילדים וזקנים ונשלחו למוות. 

האחרונים  הגטאות  משני  אחד  היה  קובנה  גטו 

שפעלו במזרח אירופה )יחד עם גטו לודז'(, והוא 

 .1944 ביולי  הרוסים  התקרבות  עם  סופית  חוסל 

בגרמניה,  למחנות  נשלחו  קובנה  יהודי  שרידי 

בעיקר לדכאו, לָקאּוֶפִרינג ולשטוטהוף. כמה מאות 

נערים נשלחו לאושוויץ וכמה עשרות מהם שרדו. 

רק כשמונת אלפים יהודים שרדו מקהילת קובנה 

– כשמונה אחוזים בלבד.

העשרה
 

מזיכרונות הרב יצחק אלחנן 
גיברלטר מקובנה

הצעירים  התורה  לומדי  עם  נמנה  ִגיְּבָרְלָטר  הרב 

שאותה  קובנה,  בגטו  בחורים”  “תפארת  במסגרת 

מן  ניצל  צעיר  כנער  אושרי.  אפרים  הרב  ארגן 

בצעדות  ושרד  למחנות  נשלח  בקובנה,  האקציות 

המוות יחד עם אביו ואחיו. את זיכרונותיו סיפר בספר 

“יסור יסרני” ובסרט “דרך אמונה” שהופק ביד ושם.

אל  ניגשה  הגטו  שער  ליד  התגוררנו  "כאשר 

לעזור  ממנו  ובקשה  חשובה,  רבנית  רפאל  אחי 

נפשות  בסכנת  גבל  הדבר  תורה...  ספר  בהעברת 

התורה  ספר  את  להעביר  אפשרות  הייתה  ממש. 

בתוך שק ולנשאו על הגב כחבילת בגדים, אך אחי 

החליט שאין זה לכבוד התורה, לכן, למרות הסכנה 

הגדולה שבדבר, עטף אחי את ספר התורה בבד 

ונשאו בידיו. הלכתי אחריו אולי יהיה צורך בעזרה 

מפחד  מוגפים  היו  בבתים  התריסים  כל  בדרך. 

מבעד  בנו  הביטו  כמהות  עיניים  אבל  הגרמנים, 

לחרכים. כאשר עברנו ליד חלון מוגף הוא נפתח 

ע”י הדיירים, הם שלחו נשיקות לספר התורה, ומיד 

סגרו את האשנב מרב פחד."

)עדות, ר’ יצחק גיברלטר, ארכיון “גנזך קידוש השם”(

מזיכרונותיה של מאשה גרינבוים

ומחנות  קובנה  גטו  ניצולת  היא  גרינבוים  ָמאָשׁה 

הכפייה באסטוניה שהעלתה את חוויותיה הקשות 

אישית  עדות  זוהי  תהום”.  פי  על  “תקווה  בספרה 

המספרת את סיפורה של נערה חברת “בני עקיבא” 

בגטו. הנערה תיארה את חיי היום יום בגטו וחשפה 

את חלקו של העם הליטאי בביצוע הפתרון הסופי.

"ד”ר רעיה ִאיְנֶּברג הייתה רופאת ילדים בגטו קובנה. 

החליטה  לאנשים  ולסייע  תרופות  להשיג  כדי 

המלחמה  מלפני  מכרים  לבתי  להתגנב  הרופאה 

להתגנב  התכוננה  כאשר  עזרתם...  את  ולבקש 

חזרה יחד עם העובדים העושים דרכם חזרה אל 

עליה  ציוה  הוא  ליטאי...  שוטר  אותה  תפס  הגטו, 

רצפת  על  תכולתם  את  ולהניח  כיסיה  את  לרוקן 



פרק 12

יומנה של 
אווה היימן

אווה נולדה בשנת 1931 בנאג’וואראד שבטרנסילבניה 

מתה מאפיסת כוחות באושוויץ בשנת 1944

יומנה ראה אור בספר:

 “יומנה של אווה היימן”
ירושלים, תשכ”ד

לעשות נשפייה, כדי שלא יאמרו הארים כי היהודים מתגנדרים.   ההולדת שלי, אבל כבר אשתקד לא היו אצלי אלא שתי ידידות ... סבתי אינה מרשה גם אותי שונאים הארים, משום שגם אני יהודיה. ... תמיד היתה נשפיה ביום 

מיומנה של אווה
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)ְגרֹוְסָוואְרָדיין  בָנאְג’ָוואָראד  נולדה  ָהייָמן  ֶאָווה 

שברומניה.  טרנסילבניה  שבחבל  הגרמנים(  בפי 

ָואָראד.  המקוצר,  בשם  האזור  את  כינו  תושביה 

מחווה    –  1940 בשנת  להונגריה  סופח  זה  אזור 

מצד גרמניה הנאצית להונגריה. החיים באזור היו 

העולם  מלחמת  פרוץ  לאחר  גם  יחסית  שקטים 

גרורה  למדינת  נחשבה  שהונגריה  משום  השנייה 

של גרמניה, והגרמנים לא כבשו אותה עד לשנה 

האחרונה של המלחמה. עם כיבוש הונגריה ב-19 

הונגריה  יהודי  של  השואה  החלה   ,1944 במרץ 

ובכללם שואת יהודי ואראד.

בתקופה שבין שתי מלחמות העולם שגשגה העיר 

ואראד וכונתה בשם “פאריס של המזרח”. באותה 

מתוך  יהודים  אלף  מ-21  יותר  בעיר  חיו  תקופה 

כמאה אלף תושבים. משפחתה של אווה לדורותיה 

חיה בעיר יותר ממאה שנים. אווה הייתה נינתו של 

מי שכיהן בתפקיד רבה של הקהילה הֵניאֹולֹוִגית 

דומה  בהונגריה,  שהתפתח  דתי  יהודי  זרם  בעיר, 

אך  אירופה,  במערב  שצמח  הרפורמי  לזרם 

המתבוללת.  לחברה  נטו  הוריה  וכן  וסבתה  סביה 

ההונגרית  לאומה  נאמנים  היו  המשפחה  בני 

ושוחרי תרבותה.

כלכלית.  מבוססת  הייתה  אווה  של  משפחתה 

למשפחה הייתה בעלות על בית מרקחת משגשג 

במרכז העיר והוא נוהל בידי סבה של אווה, הרוקח  

שכנה  המרקחת  לבית  סמוך  ָראץ.  הד”ר-ָרז’ֹו 

החווילה שבה התגוררה המשפחה. שמה המקורי 

של המשפחה היה רוזנברג, אך הסבא שינה אותו 

לשם הונגרי – ראץ. 

ֶאִגי, אימה של אווה וביתם היחידה של הזוג ראץ, 

הייתה אישה משכילה והיא נישאה למהנדס ֶּבָלה 

היימן, אף הוא בן למשפחה ידועה בעיר, משפחה 

באהבתה  דבקה  ראץ,  כמשפחת  היא,  שאף 

והם  יפה  עלו  לא  נישואיהם  ההונגרית.  למולדת 

נישאה  האם  ארבע.  בת  הייתה  כשאווה  התגרשו 

בשנית לסופר ועיתונאי ידוע בבודפשט.

אווה גדלה אצל סבה וסבתה, הוריה של האם אגי. 

עצבות,  של  חותם  באווה  הטביעו  הוריה  גירושי 

משובשים.  היו  אימה  עם  שלה  היחסים  ומערכת 

את  אך  מעטים,  היו  הביולוגי  אביה  עם  קשריה 

אותו  וכינתה  והעריכה  אווה  אהבה  החורג  אביה 

כה  משפחתיים  יחסים  במערכת  בלה.  דוד  בשם 

מורכבת, נעשתה יּוְסִטי, האומנת הגויה האוסטרית, 

הדמות הקרובה והמשפיעה ביותר על אווה. 

ביום כיבוש הונגריה הגיעו אימה של אווה ובעלה 

אווה.  ועם  עימם  ושהו  והסבתא  הסבא  לבית 

כעבור כחודשיים וחצי, גורשו אווה, סביה וסבתה 

ומשם  לבודפשט  ברחו  ובעלה  האם  לאושוויץ. 

בלזן. בתום המלחמה  ברגן  גורשו למחנה הריכוז 

הבעל  נפטר  ושם  לבודפשט,  ובעלה  האם  שבו 

והאם-אגי נשארה לבדה. היא סבלה מדכדוך נפשי 

בעקבות  זאת  שעשתה  ייתכן  לחייה.  קץ  ושמה 

שהתייסרה  וייתכן  בודדה  שנשארה  העובדה 

בייסורי מצפון על שלא עשתה די להציל את ביתה.

 מעצר יהודים הונגריים בודפשט 1944

סיפורו של היומן

כאשר   13 בת  הייתה  מחוננת,  ילדה  היימן,  אווה 

לפני  שבועות  כחמישה  יומנה,  את  לכתוב  החלה 

כיבוש הונגריה )13 בפברואר 1944(, והיא כתבה 

יום. היא הפסיקה את הכתיבה  ביומן כמעט בכל 

כעבור שלושה חודשים וחצי )30 במאי(, שלושה 

צוהר  פותח  היומן  לאושוויץ.  הגלייתה  לפני  ימים 

להכרות עם ציבור יהודי מתבולל בהונגריה, ציבור 

שראה במוצאו היהודי נטל ומלכודת וביקש להיות 

“בני אדם סתם”, וכך אולי להימלט מגורל היהודים. 

האכזריות הנאצית הטילה אימה על חייה של אווה 

עוד בשנת 1941, כשלוש שנים לפני שאווה עצמה 

מּוְנֶצר,  ָמְרָתה  הטובה,  חברתה  לאושוויץ.  גורשה 

“זרים”  יהודים  בהיותם  לגליציה  גורשו  והוריה 

למרות שחיו בעיר שנים רבות והיו מעורים בחייה 

הכלכליים של העיר. הם נורו למוות באוקראינה. 

והדבר  אווה  על  גורלה של מרתה השפיע קשות 

ניכר היטב ביומנה.

אישית,  הכירה  שאווה  גם  עולה  היומן  מתוך 

הסיוט  את  החורג,  אביה  של  השירות  בעקבות 

של גיוס יהודי הונגריה לפלוגות עבודה, פלוגות 

שבהם  פלוגות  ההונגרי,  בצבא  ליהודים  מיוחדות 

בעיקר  בהם,  והתעללו  כבעבדים  ביהודים  נהגו 

מאוקראינה.  ההונגרי  הצבא  של  נסיגתו  בזמן 

כשנתיים,  אלה  בפלוגות  שירת  החורג  אביה 

נתקלה  אווה  ונפצע.  האוקראינית,  בחזית  כולל 

ראתה  כאשר  בבודפשט  בביקוריה  באנטישמיות 

מקבלים  “איננו  כתוב:  היה  שעליהם  משרדים 

יהודים” וכאשר התוודעה לכך שסטודנטים יהודים 

מתקשים להתקבל לאוניברסיטאות בהונגריה. 

הגרמנים נכנסו בצעדה לעירה של אווה, וואראד, 

ב-25 במרץ 1944. הרדיו החל לגדף את היהודים, 

הלא  העיר  תושבי  עליהם.  נחת  גזרות  של  ומטר 

יהודיים היו אדישים לגורלם של שכניהם היהודים, 

אווה  רשמה  לגטו  היהודים  הועברו  שבו  וביום 

ביומנה כי השכנים “שוטטו בטיילת אחר הצהריים 

אבל  בעולם”.  ביותר  הדבר הטבעי  זה  היה  כאילו 

דמויות  מספר  לטובה  להזכיר  גם  ידעה  אווה 

נוצריות אצילות ויקרות לה. לא היה לה כל מזור 

להרגיע את רוחה הקודרת, רק ציפור קנרית, ציפור 
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שבסופו של דבר לא תוכל אווה לקחתה לגטו, וזוג 

אופניים שנלקחו ממנה, הם שעודדו את רוחה. 

העיר  יהודי  גירוש  החל  שבו  היום  במאי,  ב-30 

הבית  עוזרת  ָמאִריְׁשָקה,  הצליחה  לאושוויץ, 

נמסר  לוודאי שאז  קרוב  לגטו.  להתגנב  המסורה, 

בתום  הגיע  היומן  למשמרת.  אווה  של  יומנה  לה 

המלחמה לאימה של אווה, והיא התכוונה להוציאו 

לאור בבודפשט, אך סופה הטראגי של הֵאם מנע 

ממנה לעשות זאת, והיומן יצא לאור בירושלים.

בדרכה  איתה  נשאה  לא  הצעירה,  הנערה  אווה, 

ההכרה  את  ולא  לעמה,  האהבה  את  האחרונה 

ולפיה  אחרים  יהודים  צעירים  עימם  שנשאו 

והעם  הדורות  בכל  והתחשלו  התייסרו  היהודים 

בחברה  שחונכה  כמי  לעולם.  יכלה  לא  היהודי 

הצללים שבחיים  את  רק  אווה  הכירה  מתבוללת, 

היהודיים, ולא זכתה לשאוב כוח ומשמעות לחייה 

ולמרות  היהודיים.  המקורות  שהציעו  התכנים  מן 

בה’,  אמונתה  ביטוי  לידי  באה  השורות  מבין  זאת 

אליו היא פונה במצבים הקשים ביותר.

מיומנה של אווה

13 בפברואר 1944 

הדוד בלה ]אביה החורג של אווה[ יצא מבית הסוהר ]לאחר ששב מהחזית האוקראינית, נאסר 

על שעסק בעיתונאות, מקצוע שנאסר ליהודים לעסוק בו במסגרת “חוק יהודי”[... 

המרקחת  בית  את  לקחו  כמעט  וההונגרים  לפולין  ]חברתה[  מרתה  את  לקחו  כשהנאצים 

מסבא... סבא שילם שוחד להונגרים וכך קיבל את בית המרקחת בחזרה.

19 במרץ 1944 ]יום כיבוש הונגריה[

הדוד בלה  והיה...  הדוד בלה קם  הגרמנים באו! הדבר שמפניו חשש  לנו.  איזה אסון קרה 

והדוד ְפִריְדָלְנֶדר חזרו מבודפשט לוואראד, שניהם היו לבנים כסיד... אני שומעת את קולו 

של ָׁשאְנדור ]פרידלנדר[: “הסוף לכולנו”. מאז הבוקר נמצאים הגרמנים בבודפשט... סבתא 

פתחה רדיו, כל הזמן ניגנו שירי לכת ... בכתה ללא הרף וצעקה, עד שבסוף נתן לה סבא 

אבקת שינה חריפה ואז נהיה שקט.

25 במרץ 1944

הייתי בדרכי הביתה, כשנכנסו בצעדה הגרמנים לנאג’ווארוד, עם תותחים וטנקים - כאלה 

ראיתי רק ביומני קולנוע... אגי אומרת שכאן כבר סוף לכול, לא נזכה לסיומה של המלחמה. 

והרי אני רוצה לזכות לזאת ואני רוצה להיחבא, הכי טוב אצל יוסטי... לסבתא נותנים תרופות 

ללא הרף, ואז אין היא מדברת אל כל אדם... היא יושבת שעות בכורסה שלה.

26 במרץ 1944

יומני היקר... מאז שהגרמנים נמצאים פה אני חושבת רק על מרתה. גם היא היתה ילדה ובכל 

זאת הרגו אותה הגרמנים. אבל איני רוצה שיהרגו אותי! אני רוצה להיות צלמת של עיתון 

ובגיל 24 אנשא לארי-אנגלי, וגם ייתכן שאתחתן עם ָואָדאש ִפיְשָטה ]נער יהודי שאווה אהבה 

ללא ידיעתו[. 

27 במרץ 1944

היום היתה פה יוסטי. היא בכתה עד להחריד ואמרה שהדודה ]בעלת האחוזה[ הייתה מרשה 

שאסתתר באחוזה, אבל בעלה אמר כי הדבר לא בא בחשבון. והלא אני הייתי מסתפקת בדיר 

שעשו  כמו  בירייה  ימיתוני  לא  שהגרמנים  ובלבד  להם...  עובדת  והייתי  ברפת  או  חזירים 

למרתה. סבא מנסה בכל מיני דרכים להשיג תעודות מזויפות... אבל שום דבר אינו מצליח 

לו... עדיין הולך אל בית המרקחת אבל אומר שלא יאריך בזה עוד.

 29 במרץ 1944

כל יום ויום דורשים הגרמנים משהו מן היהודים; יום אחד מכונות כתיבה ויום אחד שטיחים 

והיום כלי מיטה. סבתא התמקחה תחילה אבל אחר כך אמרה שבין כה וכה הכל היינו הך, 

שיקחו... אלי המתוק והטוב, עשה שלא נמות ויוסטי תשוב אלינו! הייתי רוצה לחיות! אלוקי, 

הלא נכון הוא שרק מקרה היה כשלא שמת לב לכך שהרגו את מרתה? אבל כעת הרי אתה 

שומר עלינו.
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30 במרץ 1944 

כעת רק מתחילה הזוועה הגדולה ביותר... הגרמנים משליכים החוצה את היהודים מתוך הבתים 

הנאים ביותר... גם בסביבה שלנו כבר משליכים החוצה את הבריות. ראיתי.... מחלון חדר 

הילדים שלנו את הוָואְלְדָמנים, בתרמיל קטן ובסל הם יצאו החוצה לשער ושלושה קצינים 

גרמנים עמדו בפתח.

1 באפריל 1944

כבר בכל הסביבה כולה לא נשארו הדיירים בדירות שלהם, רק אנחנו. ... אני עוקרת אל ביתה 

של ָאִניקֹו ]משפחה ארית[. לסבתא ראץ יש כעת התקפות לעיתים קרובות ... אגי אינה רוצה 

שאראה התקפות אלה... אקח את המזוודה הקטנה שארזה מארישקה ]העוזרת[ ואת ציפור 

הקנרית שלי עם הכלוב. חוששת אני כשלא אהיה בבית שהיא תמות... ציפור חביבה כל כך, 

כשאני ניגשת אל הכלוב שלה מיד ... מתחילה לשיר... יומני הקטן, אותך אשא עמי אל בית 

אניקו. אל תחשוש, לא תהיה בודד, אתה הוא הידיד הכי אמיתי שלי.

7 באפריל 1944

היום באו בשביל האופניים שלי.... נבהלתי באופן מחריד... האופניים הללו נשאו מספר כדין 

וסבא שילם עבורם את המס... התנפלתי על הארץ ... חיבקתי את הגלגל האחורי של האופניים 

וצעקתי כל מיני דברים על השוטרים: “שתתביישו לקחת אופניים של ילדה! הרי זה מעשה 

גניבה!” שנה ומחצה אספנו את הכסף לקניית אופנים... שוטר אחד היה מרוגז מאד - הוא 

אמר: “רק זה צריך עוד, שילדה יהודית תעשה קומדיה שכזאת כשלוקחים לה את האופניים. 

שום צאצא של יהודים לא מגיע לו שיחזיק באופניים. גם לחם לא מגיע ליהודים”... אולם 

השוטר השני ריחם עלי... ליטף את שערי והבטיח שישמור על האופניים שלי. נתן לי אישור... 

שכשתסתיים המלחמה אקבל את האופניים שלי.

9 באפריל 1944

היום אסרו את אבי שלי... בבית הספר שברחוב קרוש נמצאים כמה מאות אדם במאסר, אלא 

שעד עתה לקחו לשם רק את העשירים המופלגים ואבא שלי אינו עשיר, רק הסבתא לואיזה 

]אם אביה[ אבל כעת גם היא לא עשירה, משום שלקחו ממנה את הבית קולנוע וגם הסוחרים 

בבנין הגיפו את התריסים... סבתא לואיזה שמעה שאפשר להביא ארוחת צהריים לאבא שלי 

ורוצה שאביא את האוכל... נשאתי מרק תפוחי אדמה, קציצות עם דלעת ועוגה ... ראיתי המון 

עומד ומחכה לפני בניין בית הספר... כמעט את כולם אני מכירה... אבא שלי נעשה בן ערובה, 

משכון... כיצד יכול אדם להיות משכון? בסוף הניחו לי להיכנס.. אבא אמר שכל הדבר אינו 

מחריד כל כך..., רק שאין מקום לשבת ביחידות ולו אין חשק לשוחח עם אחרים. 

16-10 באפריל 1944  

ב-15 באפריל חייבת מארישקה על פי הצו לעזוב אותנו. יהודי, אסור עליו להחזיק בעובדי 

התקפה....  לה  יש  בייחוד בעת שסבתא  אלי,  טובה  היא באמת   ... מאד  לי  צר  בית.  משק 

כשמחשיך היום מתגנבת מארישקה בחשאי בשער ובאה אלינו,... והיא עובדת אצלנו הרבה 

... כדי שבמשך היום לא תהיה לנו עבודה רבה לעשות.

20 באפריל 1944

היום למשל לקחו מאתנו את מכונת התפירה, מקלט רדיו, מכשיר טלפון, שואב אבק, המטגנת 

החשמלית, את המצלמה שלי... כבר לא איכפת לי המצלמה, אף על פי שלא נתנו על כך 

... אגי אמרה, נשמח שלוקחים חפצים  כתב קבלה, לא כמו שנהגו בעת לקיחת האופניים. 

ולא בני אדם. בזאת היא צודקת, משום שאחרי המלחמה עוד אפשר שתהיה לי עוד מצלמת 

צייס-איקון, שאוכל לעבוד עמה כשאגיע לגיל של צלם. אבל לאמא או לסבא אין תמורה 

עד  המסכן,  סבא  לעשר.  תשע  בין  אלא  המרקחת,  לבית  ללכת  יכול  לא  סבא  לעולמים... 

עתה מנת חלקו שפרה עליו משום שעבד בבית המרקחת כל היום ולא ראה כמה עצובים 

החיים בבית...

5 במאי 1944

שלושה ימים חיכינו שיבואו לקחת אותנו אל הגטו... משאית גרמנית המתינה לפני הבתים 

ושני שוטרים נכנסו לדירות ומוציאים את האנשים... מפקידה לפקידה הזדעקה אגי ואמרה 

שראויים אנו לגורלנו משום שהננו כמו הבהמות המחכות באורך רוח שישחטו אותן בבית 

המטבחיים. שני השוטרים לקחו את טבעת הנישואים מסבא ואגי... את המזוודה של סבא לא 
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הרשו לקחת משום שהיא מעור חזירים אמיתי... אמרו שיש מלחמה והעור דרוש לחיילים... 

אחד השוטרים הבחין בשרשרת זהב קטנה שבצווארי... ובה כרוך המפתח שלך, יומני הקטן. 

עדיין אין אתם יודעים, צעק השוטר, שאסור לכם להחזיק אצלכם כל חפץ של זהב! 

אין זה רכוש  פרטי עוד, אלא רכוש  האומה!... אגי התחילה מייבבת ... “רק את השרשרת 

הקטנה הניחו לילדה.... את מפתח היומן היא נושאת עליה.” ... אני נתתי לו את השרשרת. 

שאלתי את השוטר: “אדון מפקח, סרט קטיפה מותר לי לקחת לגטו”? זאת הרשה השוטר. 

וכעת באותו סרט קטיפה נתלה המפתח שלך, יומני הקטן... המחריד ביותר היה כשהגענו אל 

השער. אז ראיתי את סבא בוכה בפעם הראשונה בחיי... והבכייה מזעזעת ... עמדנו להיכנס 

לבית מספר 20 ברחוב סוצ’וואי ]בגטו[... 16 נפש צריכים לגור בחדר אחד... בערב ... התברר 

שהעירייה סגרה את החשמל משום שליהודים לא מגיע חשמל.

17 במאי 1944

כל רע אפשר שיהיה צפוי לרע יותר ממנו. ... הָז’אְנְדָרמים ]שוטרים הונגרים[ אינם מאמינים 

ליהודים שכבר הם ריקים מכול וכול ]מרכוש[, אומרים.. בוודאי החביאו. למשל, גם אנחנו 

הפקדנו בידי יוסטי את התכשיטים של סבתא ... . כעת הולכים... לגטו ובוררים נשים, כמעט 

כולם מבין העשירים, ומוליכים אותם לבית החרושת לבירה... ומכים אותם עד שהם מגלים 

איפה החביאו את רכושם.... הכול מלאי רעדה בבית... 

29 במאי 1944

כעת באמת בא הקץ לכול!... את כולנו ישאו מכאן.

30 במאי 1944 ]תחילת הגירוש לאושוויץ-בירקנאו, רשימה אחרונה ביומן[

אחרי הצהריים צריכים כולם להימצא באכסנייה שלהם... שני אנשים יכולים לשאת תרמיל 

צד אחד. אסור להכניס בו דבר מחוץ זוג לבנים... צידה, לפי השמועה, מותר לקחת, אך מיהו 

שיש לו עוד משהו לאכול?... כולם אומרים שנישאר בתוך הונגריה, שמכל הארץ אוספים את 

היהודים לסביבת ָּבאָלאטֹון ]אגם גדול במרכז הונגריה, מקום נופש ידוע[ ושם נעבוד, אבל 

ִריָדאי  אינני מאמינה בזאת... ז’אנדרם ]שוטר[ ידידותי נכנס ואמר לנו כי מה שראה בגן 

אינו ראוי לאדם. שמונים איש דחסו לתוך קרונות ובסך הכל נתנו דלי מים אחד למספר כזה 

של בני אדם... שסוגרים את הקרון במנעול... היה מחזה זוועתי שכזה... לחינם אומרים כולם 

שאנו לא נלך לארץ פולין אלא רק לבאלאטון... איני רוצה למות. כעת אני רואה, הז’אנדרם 

הידידותי הרשה למארישקה ]העוזרת[ שתיכנס. איני יכולה לכתוב עוד... דמעותי זולגות, אני 

ממהרת אל מארישקה.

רקע היסטורי

את  כבשה  שגרמניה  לאחר   ,1943 שנת  בסוף 

היהדות  מרכזי  חרבו  אירופה,  מדינות  מרבית 

הגדולים ורק מרכז אחד נשאר והיווה מעין אי של 

זו  לקהילה  בהונגריה.  היהודית  הקהילה   – הצלה 

הצטרפו אלפי פליטים מהארצות השכנות. 

הקהילה היהודית בהונגריה לא הייתה אחידה, והיו 

בה שלושה זרמים: 

הקהילה האורתודוקסית – חבריה ניהלו אורח חיים 

לתיקונים  והתנגדו  ומנהגים  מצוות  שמירת  של 

בדת, להשכלה ולרוחות החדשות שנשבו ממערב 

אירופה. רבני הקהילה היו מצאצאי החת”ם סופר 

חידוש  כל  נגד  נלחם  סופר  החת”ם  ומתלמידיו. 

במסורת היהודית.

בסביבה  בהתערות  –דגלה  הניאולוגית  הקהילה 

הנאולוגים  ובלאומיותה.  בתרבותה  ההונגרית, 

של  הרוחנית  למסורת  מסוימת  זיקה  על  שמרו 

היהדות, בלא מחויבות לשמירת מצוות. הם הכניסו 

שינויים ו"תיקונים" בתפילה ובסדרי בית הכנסת. 

קהילות הְסָטטּוס-ְקוֹו היו הזרם האמצעי – קהילות 

במשותף  ונאולוגים  אורתודוקסים  פעלו  שבהן 

של  וכוחן  מספרן  פילוג.  התרחש  לא  ובקהלן 

אחוזים  כחמישה   – מצומצמים  היו  אלה  קהילות 

מכלל הקהילות. 

יהודי  בקרב  רחבה  לתפוצה  זכתה  לא  הציונות 

הונגריה עד לתקופת השואה. ריכוזים של ציונים, 

פליטים  בהשפעת  קמו  דתיים,  ציונים  ובעיקר 

מפולין ומסלובקיה.

בת  הונגריה  הייתה  העולם השנייה  ערב מלחמת 

טובה  לה  גמלה  וזו  הנאצית,  גרמניה  של  ברית 

ממנה  שנלקחו  מהשטחים  מעט  לה  כשהחזירה 

במסגרת הסכמי השלום שנחתמו לאחר מלחמת 

חלק  ובהם  אלו,  שטחים  הראשונה.  העולם 

מטרנסילבניה, הגדילו את שטח המדינה, ובעקבות 

אותו גידול בשטח מנו יהודי הונגריה כ-725,000 

הייתה במחוז שסופח  אווה  עירה של  גם  יהודים. 

להונגריה ונעשה חלק מ”הונגריה המורחבת”.

רוב יהודי הונגריה גילו נאמנות רבה לארצם, למדו 

את שפתה והשתלבו במקצועות שונים ובכלכלת 

המדינה. האמון במדינה ובשליטיה לא פג למרות 

שבשנות העשרים והשלושים היו בהונגריה גילויים 

וכן חקיקה  יום  שונים של אנטישמיות בחיי היום 

אנטישמית. בשנים 1940-1939 נחקקו חוקים אנטי 

לאריזציה  כלכליות,  להגבלות  הקשורים  יהודים 

חוקי נירנברג. נחקק  ולהגדרה של יהודים ברוח 

מספר  את  שהגביל  ְקָלאּוזּוס,  הנּוֶמרּוס  חוק  גם 

הסטודנטים היהודים באוניברסיטאות ההונגריות. 

חוק נוסף שנחקק היה חוק הגיוס לצבא ההונגרי 



אווה היימן | 167| יומני מה יהא עליו?! 166

ק 12
פר

12
ק 

פר

בפלוגות  העבודה.  פלוגות  המיוחדות,  בפלוגות 

אלה חיו היהודים חיי עבדים. 

יהודי  של  גורלם  שפר   1944 1940-מרץ  בשנים 

הונגריה מגורלם של כלל יהודי אירופה. בתקופה 

שבה נרצחו רוב יהודי אירופה, יהודי הונגריה לא 

יחסית.  בשגרה  המשיכו  בהונגריה  והחיים  גורשו 

למרות שהתרבו גילויים אנטישמיים. 

הנאצית  המפלגה  החץ,  צלב  מפלגת  של  כוחה 

ההונגרית  והאנטישמיות  וגדל  הלך  ההונגרית, 

הכשירה את הרקע לשיתוף הפעולה עם הנאצים 

יותר ממחצית מיהודי הונגריה  ברצח ההמוני של 

לאחר שהונגריה נכבשה.

המלחמה,  בסוף  החלה  הונגריה  יהודי  שואת 

ב-19 במרץ 1944, כאשר הנאצים פלשו במפתיע 

החלו  בואם  עם  מיד  אותה.  וכבשו  להונגריה 

שהכינה  מדיניות  הנאצית,  המדיניות  בהפעלת 

את הבסיס לגירוש מהיר ואכזרי של היהודים גם 

ממדינה זו. בבודפשט הבירה ובערי השדה הוקמו 

מועצות יהודים, יהודים סומנו בטלאי צהוב ורכושם 

1944 החל ריכוזם  הוחרם. באמצע חודש אפריל 

של יהודי ערי השדה בגטאות, לזמן קצר, ומאמצע 

מאי באותה שנה גורשו ֿכ-400 אלף יהודים מערי 

הונגריה.  מיהודי  מחצית  כמעט  לאושוויץ,  השדה 

והופסקו  בודפשט  יהודי  את  כללו  לא  הגירושים 

למשך שלושה חודשים עקב לחצים בינלאומיים.

הסתיימו  מגירוש  ההפוגה  חודשי  שלושה 

מפלגת  שעשתה  בהפיכה   1944 באוקטובר 

הנאצים ההונגרית, צלב החץ. סכנת הגירוש ארבה 

ליותר מ-200 אלף יהודי בודפשט. רבבות נשלחו 

בעקבות  ומתו  אוסטריה  לגבול  מוות  בצעדות 

על  נורו  יהודים  אלפי  בעיר.  ששרר  ורעב  טרור 

גדות הדנובה. 

ב-18  האדום  הצבא  בידי  שוחררה  בודפשט 

רובם  יהודים,  מ-120,000  יותר   .1945 בינואר 

מן  ניצלו. רבים מהם קבלו חסות  בודפשט,  יהודי 

בעיקר  הניטראליות,  המדינות  של  הקונסוליות 

)שהעניקו  והשוודית  השוויצרית  הקונסוליות 

נושאיהם בבניינים  והגנו על  אלפי תעודות חסות 

מסתור  מקומות  בזכות  ניצלו  ואחרים  מיוחדים(, 

נספו  ההערכות  לפי  אחרות.  בדרכים  או  שמצאו 

בהונגריה קרוב לחצי מיליון יהודים.

העשרה

אמונה בזיכרונותיהם של בני 
נעורים מהונגריה 

השואה  לאירועי  היהודי  הנוער  של  תגובתו 

זו הושפעו במידה רבה  וזהותו היהודית בתקופה 

ובמוסדות  בביתם  הנוער  בני  שקיבלו  מהחינוך 

החינוך של הקהילה. בעוד שאווה היימן התחנכה 

נטייה  לו  שהייתה  חינוך  ליברלי,  הונגרי  בחינוך 

מסורתי  חינוך  רבים  צעירים  קיבלו  להתבוללות, 

ובהם  הוריהם,  ובבית  תורה  בתלמודי  בחדרים, 

היו שרה פיש ושלמה )סול( ָטייְכָמן. שרה ושלמה 

גם בשואה. הצלתם אינה רק  נאבקו על אמונתם 

ניסו  בחינוכם,  דבקים  נשארו  הם  הגוף:  הצלת 

מילדות  שספגו  היהודיים  הערכים  את  לשמר 

ולאחר השואה המשיכו להיות נחושים באמונתם 

וזהותו  ובדרך חייהם וראו שליחות בחיזוק ערכיו 

היהודית של הדור הצעיר. 

זיכרונותיה של שרה פיש-טסלר

הנערה שרה פיש חיה במשפחה ובאווירה שונים 

חייהן  שקורות  אף  היימן,  אווה  של  מזו  לחלוטין 

בשנת 1944 היו דומים במידה רבה. משפחת פיש 

בָקְרָּפטֹורּוס, בחבל ארץ שסופח  התגוררה בכפר 

קודם  שייך  שהיה  לאחר   1938 בשנת  להונגריה 

לכן לצ’כוסלובקיה. המשפחה, הורים וחמש בנות, 

הייתה אורתודוכסית וניהלה אורח חיים דתי אדוק 

המשפחה  אב  הכלכלית.  רווחתם  למרות  וצנוע 

הכפר  אל  ושב  השבוע,  ימות  בכל  בישיבה  למד 

את  ניהלה  המשפחה  אם  שבת.  לקראת  הקטן 

חלק  אבותיה.  שהקימו  הגדול  החקלאי  המשק 

שכר  וקיבלו  בשדותיהם  עבדו  הכפר  מתושבי 

בגטו  נכלאו  הם  הכיבוש  לאחר  מהיבול.  מחצית 

ההשמדה  למחנה  וגורשו  ִאיָזה,  הסמוכה  בעיר 

אושוויץ-בירקנאו. 

כאשר הגיעה המשפחה לאושוויץ בירקנאו נשלחו 

חנה.  ואחותה  שרה  מלבד  הגזים,  תאי  אל  כולם 

התמזל מזלן והן התקבלו לקבוצת עובדות העגלה, 

שתפקידן היה לנקות את המחנה, ואגב כך לחטט 

בקבוצת  פגשו  לעת  מעת  האשפה...  בערמות 

עובדי העגלה של הבנים, ובאחת הפעמים הודיעו 

הבנים לבנות: “הלילה מתחיל יום הכיפורים”. מיד 

ואולם,  הקדוש.  ליום  נפשית  עצמן  להכין  החלו 

ויקבלו  הערב,  למפקד  שיגיעו  שעד  חששו  הן 

בראשה  הקדוש.  היום  ייכנס  הלחם,  פרוסת  את 

זו  בשעה  “בבית  הזיכרונות:  ועלו  צפו  שרה  של 

היינו יושבים סביב השולחן, אבא לבוש קיטל לבן 

ואמא בשמלת הכלולות שלה, לבנה וארוכה. חלה 

עגבניות  ברוטב  טבלנו  אותה  נאפתה,  מיוחדת 

סמיך ומתקתק, בתוספת עוף ומרק...“. הגיעה שעת 

המפקד וחלוקת הלחם. שרה הכניסה את פרוסת 

בתור  עמדה  לא  בבוקר  לשמלתה.  מתחת  הלחם 

“רק בלעתי את הרוק שמילא את  לחלוקת התה, 

לאיטו  עבר  היום  הלוגמות”.  הבנות  למראה  פי 

“צעדתי  העגלה.  את  לרוקן  השעה  שהגיעה  עד 

מאחורי העגלה, דוחפת אותה בשתי ידיי ומרגישה 

עם כל פסיעה את פרוסת הלחם הדופקת בי תחת 

השמלה”. הן פגשו את הבחורים בערמת האשפה 

מצטערים  ממש  “אנחנו  להן:  הודיעו  והבחורים 

הוא  הכיפורים...  יום  בחשבון,  טעינו  כנראה  אבל 

מחר”. כבר הגיע הערב. שרה לא תספיק לאכול את 

פרוסת הלחם הצמודה לליבה. יום כיפור נוסף כבר 

התחיל. ושוב עמדה בתור לחלוקת פרוסת הלחם, 

בקושי  “חלושות,  מאמש.  לפרוסה  אותה  מצרפת 

הצלחנו לדחוף את העגלה, מצפות לחשכה, לרגע 

שנקבל עוד פרוסה ונוכל לאכול את שלושתן. ואז 

הודיעום הבנים בהפתעה: ‘כנראה טעינו שוב. היום 

לא היה יום הכיפורים ואנחנו כבר לא יודעים אם 

התכופפתי  נרעדו,  “רגלי  מחרתיים’.  או  מחר  הוא 

השמלה  אל  יד  הכנסתי  האשפה...  ערמת  מעל 

אחכה...  לא,   . הלחם...  פרוסות  שתי  את  להוציא 

עד חשכה. הרמתי את עיניי למעלה, אל השמיים 

האפרוריים. ‘אנא’, מלמלתי בשקט,... ‘צמתי שלושה 

ימים, בבקשה ממך, עשה שאחד מהם יהיה באמת 

יום הכיפורים”. 

שרה ואחותה חנה ניצלו, ולימים נישאו לשני אחים 

והקימו את ביתם בקיבוץ יבנה.

 )שרה ֶטְסֶלר, שני חיי שרה, כפר הרא”ה, תש”ע, 

עמ’ 30-29, 35-33, 86-81(
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זיכרונותיו של שלמה-סול טייכמן

כשהנאצים  עשרה  ארבע  בן  נער  היה  שלמה 

פלשו לעירו, מּוְנָקאץ’, שהייתה אז בידי ההונגרים. 

רחבה  משפחה  בחיק  מאושרת  ילדות  זוכר  הוא 

שאליה  החסידית  החצר  את  זוכר  הוא  ואוהבת, 

את  לקבל  ילדיו  את  לוקח  ,שמואל,  האב  היה 

רק  לו  נשארו  ההם  היפים  מהימים  הרבי.  ברכת 

אלה  תפילין  שלו.  לבר-המצווה  שקיבל  התפילין 

גם  השואה.  תקופת  בכל  נפש  במסירות  נשמרו 

עדות  הם  הגירוש  בעת  שהוטמנו  אחרים  חפצים 

האסון.  בוא  לפני  המשפחה  של  הנפלאים  לחיים 

שלמה ואחיו סטיב גורשו לגטו שם שהו היהודים 

זמן קצר, ומשם נשלחו לאושוויץ ולמחנות עבודה 

שונים. הוא ואחיו, יחד עם צעירים שרידי המחנות, 

ממשפחתו  לגרמניה.  המוות  בצעדות  הוצעדו 

הרחבה שרדו רק אביו ואחיו הצעיר.

בליבו  נחקק  זה  וחינוך  דתי  חינוך  קיבל  שלמה, 

לאורך כל דרכו, ממונקץ’ ועד אושוויץ, ומאירופה 

רחבה  משפחה  הקים  שם  לאמריקה,  הכבושה 

והפך להיות נדיב רחב לב למפעלים שונים בארץ 

זיכרונותיו,  מתוך  הם  הבאים  הסיפורים  ישראל. 

בספרו  שנה  וחמש  שישים  לאחר  שנרשמו  כפי 

"המסע הארוך הביתה".

יום כיפור באושוויץ – “הצום הפך 
אותנו לבני חורין”

יום הכיפורים  "הייתי מודע מאד להתקרבותו של 

מי  הזה.  ביותר  הקדוש  ביום  לצום  והתכוונתי 

יחיה ומי ימות?

התאריך  להתקרבות  מודעים  היו  הנאצים  גם 

זו  הייתה  עבורם  הכיפורים.  יום  של  ולחשיבותו 

הזדמנות נוספת לענות יהודים......

אחי סטיב, אני ובני דודנו סירבנו לשבור את צום יום 

הכיפורים. נלחמנו בעקשנות בקרב על נשמותינו 

היהודיות. כן, אפילו כשגווענו ברעב סירבנו ללעוס 

את פיסות הלחם הקשה. סיום צום יום הכיפורים 

לשאת  לנו  איפשר  עניין,  של  בסופו  אותנו  חיזק 

גם  ידי הגרמנים.  על  עלינו  את העינויים שהוטלו 

כשגופותינו זעקו למזון, בחרנו להזין את נשמותינו 

הטוב  והחלק  ונורא.  קדוש  כיפורים  יום  באותו 

ההתקוממות   – שלנו  ההתקוממות  של  ביותר 

הרוחנית – היה שעמוק בתוך ליבותיהם השחורים 

ידעו הגרמנים שבקרב הזה הם הובסו.

להאמין אל נוכח הבלתי יאומן – זהו ניצחון עצום.

ביום  הצום  אותנו  הפך  עבדים,  שהיינו  ולמרות 

הכיפורים לבני חורין."

“שבת הייתה שבת”

"הגענו לאמריקה ב-26 ביולי 1946 היה זה אמצע 

כדי  הסיפון  גבי  על  הצטופפו  כולם  בשבת.  היום, 

אמריקנית.  לאדמה  להגיע  להוטים  בתור,  לעמוד 

אך סטיב ואני הבטנו זה בזה והסכמנו שלא נוכל 

לרדת מהאנייה, לא בשבת.

במבט לאחור קשה להבין את החלטתנו להישאר 

באנייה ולשמור שבת. אחרי כל מה שעברנו, אחרי 

שנרצה  לחשוב  היה  ניתן  שסבלנו,  הסבל  כל 

למהר לרדת מהאנייה כדי להגיע לקרקע בטוחה 

באמריקה. אך שבת הייתה שבת, ושמירת ההלכה 

היטלר  של  ניסיונו  על  האישי  ניצחוננו  הייתה 

למחות את הִייִדיְׁשָקייט ]היהדות[."

 שלמה טייכמן ואחיו לאחר השואה

למחשבה

לא  אווה,  תיארה  שאותם  בגטו  הקשים  התנאים 

הצליחו להקהות את הרגשות של הכלואים בגטו/ 

אווה מתארת ביומנה רגעים של חמלה: בקרב בני 

משפחתה ומחוץ למשפחה.

לסמן  ונסו  מיומנה  הקטעים  את  שוב  קראו   >>

רגעים אלו.

<< איזה רגע נגע לליבכם במיוחד?



פרק 13

יומנו של 
פטר גינז

פטר נולד בשנת 1928 בפראג

 נספה באושוויץ בשנת 1944 

יומנו ראה אור בספר:

 “יומנו של פטר גינז”
ירושלים 2008

... תוכל להגיע לכל מקום,
אך עשה זאת ברגל; בקור ובחום,
אוטובוס, חשמלית ורכבת גם כן,
אסורים בתכלית, ואל תתאונן;...
לא גן ציבורי וגם לא איצטדיון,
לא גן חיות, לא ברכת שחייה...
ואם תרצה קצת אוויר לנשימה,

לחלץ אבריך, למצוא נחמה,
מלבד בית קברות לא נותר לך כלום,

עבורך גם הפארק הוא מחוץ לתחום.

מיומנו של פטר
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קורותיו של פטר

נולד בפראג, בירת צ’כוסלובקיה לאביו,  ִגיְנז  ֶּפֶטר 

אחותו  גיורת.  שהייתה  ַמִרָיה,  ולאימו  גינז,  אֹוָטה 

חווה )ֶאָווה( הייתה צעירה ממנו בשנתיים. 

שהוקמה  חדשה,  מדינה  הייתה  צ’כוסלובקיה 

לאחר מלחמת העולם הראשונה כצרוף של שתי 

מדינות, צ’כיה וסלובקיה, והתקיימה במשך עשרים 

שנה, עד לכיבושה על ידי הנאצים. 

הנאצים פצלו את המדינה,  וצ’כיה הפכה למדינה 

נאצים  צווים  תחת  חיו  היהודים  תושביה  כבושה. 

שבודדו אותם, ובאווירה של תעמולה אנטישמית, 

אלימות והפקעת רכוש. משנת 1941 גורשו יהודי 

צ’כיה לֶטֶרזינשַטט.

פראג,  יליד  יהודי  נער  פטר,  היה  מילדות  כבר 

בעל דמיון עשיר ויוצא דופן וחקר לעומק עניינים 

ציוריו ששרדו  של  הרב  מספרם  לליבו.  הקרובים 

מגיל  זאת.  ממחיש  ביד-ושם(  נמצאים  )מרביתם 

רומנים.  חמישה  כתב   16 בגיל  מותו  ועד  שמונה 

עטו  פרי  סיפורים  כמה  פורסמו  תשע,  בן  בהיותו 

בירחון לילדים יהודים בפראג בשם “ילדות”. פטר 

והחל  עממי,  יהודי  ספר  בבית  שנים  שש  למד 

הוראה  שיצאה  לאחר  בגימנסיה.  לימודיו  את 

שאסרה על יהודים ללמוד בגימנסיה, הועבר לבית 

ספר יהודי. 

על פי חוקי נירנברג ילדים מנישואי תערובת, כאלה 

נחשבו  ארי,  והשני  יהודי  ההורים  אחד  שבהם 

הם  ראשונה”.  מדרגה  תערובת(  )בני  “ִמיְשִׁליְנִגים 

נדרשו לציית לאותם חוקים ולהיות כפופים לאותן 

הגבלות שחלו על שאר היהודים, אך נבדלו בדבר 

אחד: הם גורשו למחנות הריכוז רק בהגיעם לגיל 

ארבע עשרה. מכיוון שאימו של פטר הייתה ממוצא 

 ,1942 באוקטובר  לטרזינשטט  פטר  גורש  ארי, 

כעבור  גורשה  אווה-חווה  ואחותו   ,14 בן  בהיותו 

שנתיים. גם האב נהנה מהגנה מסוימת בשל היותו 

נשוי לארית וגורש לטרזינשטט סמוך לגירוש ִּביתו, 

וציפתה לשובם  1944. האם נשארה בבית  בשנת 

של בני המשפחה. 

של  כאזור  בעולם  טרזינשטט  את  הציגו  הנאצים 

בכך  לדוגמה”.  יהודי  ישוב  יהודית,  אוטונומיה 

הנאצית  גרמניה  נגד  הביקורת  את  למתן  ביקשו 

בעולם החופשי. בפועל, חיי היום-יום של היהודים 

מרעב,  סבלו  הם   – מאד  קשים  היו  בטרזינשטט 

וממחלות,  גרועים  תברואה  מתנאי  מצפיפות, 

מתו  וחולים,  קשישים  בעיקר  היהודים,  וכמחצית 

לאושוויץ  יצאו  משלוחים  כוחות.  מאפיסת  בגטו 

באשליה  לטרזינשטט,  באו  חדשים  ומשלוחים 

שהתנאים שם מאפשרים קיום. 

       גטו טריזנשטט

רוחנית  עוצמה  טרזינשטט  בגטו  גילה  פטר 

ויצירתיות יוצאת דופן. במשך שנתיים קרא ספרים 

של  קבוצה  וכתב.  הרצה  ותכנן,  צייר  למד,  רבים, 

בבית הילדים   1 צעירים שהתגוררו במעון מספר 

הולכים  )“אנו  “ָוֶדם”  בשם  שבועון  הוציאה  בגטו 

בראש”( פטר היה מייסדו, הוא ערך ואסף חומרים 

חומרים  מספיק  לאסוף  הצליח  לא  אם  שקיבל. 

כדי להוציא את השבועון היה כותב בעצמו בשם 

שירים,  דעות,  מאמרי  פורסמו  בשבועון  בדוי. 

הגיגים, וגם פרקי אמונה ותקווה מתובלים לעיתים 

מדענים  פטר  פגש  בטרזינשטט  שחור.  בהומור 

הוא  תחומים.  במגוון  גדולים  ואומנים  מפורסמים 

ניתנו  ההרצאות  להרצאותיהם.  בשקיקה  האזין 

בסתר משום שהגרמנים אסרו על היהודים לפעול 

פעילות חברתית ותרבותית בתחומי הגטו.

בטרזינשטט,  בחטף  אחותו  את  לראות  זכה  פטר 

אל  שנשלח  לפני  ממנה  ולהיפרד  אותה  לחבק 

ב-28  טרזינשטט,  בגטו  שנתיים  לאחר  מותו. 

נשלח  שנים,   16 בן  בהיותו   ,1944 בספטמבר 

 1944 בנובמבר  ב-2  אושוויץ.  ההשמדה  למחנה 

“אתמול מצאתי  ביומנה:  אווה בטרזינשטט  כתבה 

יכולתי  לא  אותו  כשקראתי  פטר.  של  יומנו  את 

האהוב  יקירי  בבכי.  ופרצתי  בעצמי  לשלוט 

והאומלל.” )יומנו של פטר גינז, עמ’ 120(

המלחמה  בסיום  ושבו  שרדו  וִביתו  האב 

לביתם בפראג. 

סיפורו של היומן

מ-19   ,13 בגיל  יומנו  את  לכתוב  החל  פטר 

בספטמבר 1941, בעוד בני המשפחה שהו בביתם 

כעבור  אותו  לכתוב  והפסיק  צ’כיה,  בירת  בפראג, 

כשנה, ב-9 באוגוסט 1942, זמן קצר לפני שגורש 

קטנות:  מחברות  שתי  כולל  היומן  לטרזינשטט. 

אחת בכריכה שחורה רכה, והיא נגזרה ממחברת 
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בית ספר ישנה, והשנייה נכרכה בקרטון עבה יותר 

והיא שימשה כנראה פנקס לרישום הוצאות משק 

עובדתית  היא  פטר  של  כתיבתו  היומיות.  הבית 

ותמציתית, בלא ביטויי רגש. למראית עין התנהלו 

החיים כרגיל. בתוך האירועים הקטנים של החיים, 

או  חבר  עם  משחק  ספר,  בית  ברגל,  טיול  כמו 

ביקור אצל קרובי משפחה, נשזרים אט אט סימנים 

המעידים כי החיים השתנו: תקנות ואיסורים, טלאי 

הילדים  מספר  שגורשו,  קרובים  אנשים  צהוב, 

הוקצה  בחשמלית  האחרון  הקרון  פחת,  בכיתה 

זו  הייתה  שינוי.  של  נוספים  וסימנים  ליהודים 

וניצבו  להבינה  התקשו  והיהודים  חדשה  מציאות 

בפניה חסרי אונים. 

הוא  בהדרגה.  השתנה  ביומן  פטר  של  היד  כתב 

שהתקרב  ככל  פחות  וקריא  יותר  עצבני  נעשה 

לא  הוא  לטרזינשטט.  לטרנספורט  זימונו  תאריך 

משקפים  רישומיו  אבל  פחדיו,  על  במפורש  כתב 

מעליו  להתקבץ  שהחלו  השחורים  העננים  את 

וכעבור זמן קצר בלעו אותו.

בארץ  הציבור  לתודעת  הגיעו  פטר  של  היומנים 

ובעולם בשנת 2003, למעלה משישים שנה לאחר 

בן  הישראלי,  האסטרונאוט  רמון,  אילן  שנכתבו. 

אושוויץ-בירקנאו,  ההשמדה  מחנה  ניצולת  לאם 

החלל  במעבורת  לחלל  שטס  הצוות  עם  נמנה 

סמל  לחלל  עימו  לקחת  וביקש  “קולומביה” 

ושם בירושלים,  יד  לטרגדיה של השואה. מוזיאון 

רבים,  ועדויות  המוזיאון שבו מאוחסנים מסמכים 

הציע לרמון את הרישום “נוף הירח” של פטר גינז.  

)עוד לקח עימו אילן רמון ספר תורה זעיר שאותו 

ברגן  למחנה  מהולנד  ֶדְסֶּברג  הרב שמעון  הבריח 

ניצול  רמון  בידי  הפקיד  הזה  הספר  את  בלזן. 

קיבל  עצמו  הוא  יוסף.  יהויכין  פרופסור  השואה 

אותו במחנה מידי הרב דסברג(.

 נוף הירח מכדור הארץ  | פטר גינז

העולם.  את  זעזע  המעבורת  של  הטרגי  גורלה 

בחזרה  כניסתה  עם  התפוצצה  “קולומביה” 

בפברואר  ב-1  הארץ  כדור  של  לאטמוספירה 

2003 – תאריך שבו היה אמור לחול יום הולדתו 

ה-75 של פטר. אילן ואנשי הצוות נספו. הרישום 

ולא שרד  של פטר שאילן רמון לקח עימו לחלל 

מהחושך  שהוציא  הוא  “קולומביה”,  אסון  לאחר 

לאור את דפי היומן שכתב פטר. שבועות אחדים 

אסון  החלל,  מעבורת  של  הטרגי  סופה  אחרי 

העולמיים,  התקשורת  באמצעי  בהרחבה  שנסקר 

ממנו  לקנות  ושם  יד  למוזיאון  פראג  תושב  הציע 

ציוריו.  את  וכן  פטר  של  בכתביו  מלאות  מחברות 

שקנה  ישן  בבית  הללו  השרידים  את  מצא  הוא 

ומסיבה  פראג,  של  בפרוור  קודם  אחדות  שנים 

מיומנו של פטר

19 בספטמבר 1941 

יש ערפל היום. אמרו ליהודים לענוד סמל שנראה בערך כך: 

בדרכי לבית הספר ספרתי 69 “ֶׁשִריִפים” ]על שם צורת הכוכב של הטלאי[ אמא ספרה יותר 

ממאה. שדרת ֶדָלאּוָהה ]אזור שהותר ליהודים ללכת בו[ נקראת עכשיו “שביל החלב”. אחר 

הצהריים הלכתי עם אווה לְטרּוָיה ]פרוור בפראג שיהודים יכלו לבקר בו[. יצאנו לשיט בסירה.

22 בספטמבר 1941

בבוקר היה ערפל נוראי. אחר הצהריים היה יפה. בבוקר הלכתי לאחל לסבתא שנה טובה, 

ְסִמיחֹוב. מכיוון שזה ראש השנה, אחר הצהריים אין  ליוויתי אותה לבית הכנסת  אחר כך 

לנו לימודים.

גינז  אווה-חווה  אחותו,  עליהם.  שמר  עלומה 

יצא  מאז  לראותם.  הראשונה  הייתה  ְּפֶרְסּבּוְרֶגר 

הונצח  ופטר  רבים  הדים  עורר  הוא  לאור  היומן 

חוברה  מוסיקלית  יצירה  כגון:  שונות,  בדרכים 

לזכרו והושמעה בקונצרט חגיגי בשם “הוא תמיד 

איתנו”, בול יצא לזכרו בצ’כיה, רחוב בפראג נקרא 

)גוש סלע( שהתגלה בחלל  ואסטרואיד  על שמו, 

קיבל את השם “פטרגינז”. 
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10 באוקטובר 1941

בבוקר בבית הספר. ארליך מהכיתה המקבילה עוזב בטרנספורט הראשון של חמשת אלפים 

יהודים לפולין. כל אדם רשאי לקחת איתו 50 ק”ג של מטען, כסף, שמיכות, מזון ופוליסות 

ביטוח. אחר הצהריים אווה II ]כינוי לבת דודה[ וֶהְנָקה... באו לביקור.

31 באוקטובר 1941

בבוקר הייתי אמור ללכת לבית הספר, אבל במקום זה הלכתי להיפרד מהִמילֹוְׁשִקים ומהֶיִז'יִנים 

]משפחות בני הדודים של אוטו גינז[. הבאתי לָּפאֶווִליֶצ'ק הקטן משהו שיוכל לשחק איתו 

בזמן הנסיעה: טנק וקוף שקופץ ועושה גלגולים באוויר. ... היה שם בלגן נוראי. הם מתכוננים 

למסע1.... השלג נערם ברחובות בפעם הראשונה.. אחר הצהריים בבית.

28 בנובמבר 1941

הָמאּוְטֶנִרים שגרים בקומה שלנו צריכים לעזוב לטרזינשטט עם עוד אלפי אנשים אחרים... 

מר מאוטנר הלך לקהילה היהודית כדי לראות אם לא מדובר בטעות )הוא בן יותר מחמישים 

וחולה(... המורה לגיאוגרפיה מר דוד התחתן, אז הכיתה שלנו קנתה לו פרימוס... כתבתי שיר 

שצורף למתנה ושניהם נעטפו באריזה יפה, אבל המורה מר דוד היה ברישום לגירוש, אז נוכל 

לתת לו את המתנה רק ביום שני.

23 בדצמבר 1941

הרגע קיבלנו הודעה מהקהילה היהודית שאנחנו צריכים למסור עד 31 בדצמבר את מפוחיות 

הפה וכלי הנגינה הניידים האחרים, מדי-חום, מצלמות וציוד נלווה... לרשום את כלי הנגינה 

שאינם ניידים. אחר הצהריים אצל סבתא.

1 בינואר 1942 

בניתי לעצמי כינור יפה מקליפת עץ, אבל אני לא יודע לנגן בו, מפני שעד עכשיו היו בו 

רק שני מיתרים )מגומי(.... בעצם הרבה דברים קורים, אבל הם בלתי נראים. מה שנחשב 

1  הם נשלחו ללודז’ בפולין ונספו שם.

עכשיו די רגיל בטח היה מעורר מהומה בימים נורמליים. למשל, ליהודים אין פירות, אווזים 

או עופות בכלל, גבינה, בצל... . אסירים, משוגעים ויהודים לא מקבלים תלושי טבק. אסור 

להם לנסוע בחלק הקדמי של החשמליות, האוטובוסים והטרוליבוסים, אסור להם לטייל על 

גדות הנהר וכו’.

12 במרץ 1942 

על הלוח בכיכר ואצלב תלויה מודעה בבניין העיתון פוליטיקה, שלפיה נאסר על היהודים 

לקרוא עיתונים. אחר הצהריים בבית הספר.

20 באפריל 1942 

היטלר בן 53. יש דגלים ותהלוכות בכל מקום, והפסל שלו מוצג בכל חלון ראווה. כל בניין 

צריך לתלות דגל של צלב קרס, חוץ מיהודים, כמובן, שנמנע מהם התענוג הזה.... הלכנו 

ֶפִליְקס... הוא עוזב לטרזינשטט כבר מחר בבוקר. גם הְפִריְדָלְנֶדרים אמורים  להיפרד ממר 

לעזוב, למרות שמר פרידלנדר קיבל לא מזמן התקף לב.

3 במאי 1942 

עשיתי שרטוטים ועוד שיעורי בית נוספים. אחר הצהריים הייתי עם אווה ועם אבא במניני. 

עכשיו זה כמעט המקום היחיד שהיהודים יכולים לטייל בו. לכן עמוס שם, למרות שבערך 

עשרים אלף כבר עזבו את פראג.

27 במאי 1942 

היה ניסיון התנקשות בגנרל הס”ס ]ריינהרד[ היידריך )קצין בכיר בפיקוד הנאצי(. לכן הורו 

על מצב חירום וכל מי שייראה היום אחרי השעה 9 ולפני השעה 6 ולא יעצור מיד כשיקראו 

לו, יירו בו למוות. הוצע פרס של 10,000,000 ְקרֹונֹות ]מטבע צ’כי[ לכל מי שימסור מידע על 

האחראים להתנקשות, וכל מי שיש לו מידע ולא מדווח עליו, יירו בו ובכל משפחתו.
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5 ביוני 1942 

אומת הדיווח על מותו של ... היידריך. התמונה שלו בתוך מסגרת שחורה מכסה לגמרי את 

עמודי השער של העיתונים... אסור ליהודים להימצא בכיכרות וברחובות אחדים... במקום 

לזכור את כולם, אני מעדיף לשבת בבית.

18 ביוני 1942

קיבלתי “מספיק” בבחינה במתמטיקה. הצגתי את התותח שלי בפני הכיתה. כאמצעי זהירות 

נגד חשיפת חומר הנפץ )זרחן( ... כיסיתי את קצה הזכוכית בשכבה של שעווה.

9 ביולי 1942 

אמא היתה בשטח היריד ב-5 בבוקר כדי לראות את סבתא עולה על הרכבת... אבל חיילים 

הבריחו אותה מהרחוב, אז היא הגיעה במהירות מהצד השני וראתה את סבתא נכנסת לתוך 

קרון נוסעים.

10ביולי 1942

בבוקר בבית, אחר הצהריים בבית.

כתבים נוספים של פטר2 

כיצד נודע לי על הטרנספורט

מכונות  לתיקון  המלאכה  בבית  לעבודתי  כהרגלי,  יצאתי...   1942 בספטמבר   22 בבוקר 

כתיבה. ... מדי ארבעה עשר יום נבדקו מכונות הכתיבה בכל משרדי הקהילה, ... התיישבתי 

להגיע לי  הורו  הטלפון...  צלצל  פתאום  המשפטית...  במחלקה  הכתיבה  מכונת   לפני 

2  את הכתבים מסר פטר לאחותו אווה כשפגש אותה בטרזינשטט והיא הוסיפה אותם ליומנו.

]למקום מסוים[... אבל לא הראיתי שאני מופתע, אספתי את החפצים והלכתי. מיד כשנכנסתי 

זאב ]המנהל[ אמר לי בשקט: “אתה בפנים, אל תחשוב על זה”. ... נפרדתי מהם לשלום... 

בזמן שהלכתי ניסיתי לספוג את המולת הרחוב שלא אשמע שוב זמן רב. )אבא ואמא העריכו 

עזבו  )הם  קֹוָהֶנר  משפחת  גרות  הרביעית  בקומה   .... חודשים(  מכמה  יותר  בלא  שמדובר 

לפולין לפני שלושה חודשים, אומרים שכל המטען שלהם הוחרם(, משפחת מאוטנר )הם עזבו 

לטרזינשטט(, משפחת ִאיָחא ואנחנו. ניצלנו מגירוש כי הדירה הייתה רשומה על שם אמי. ... 

דפקתי בדלת. “מי זה?” שאלה אמא... היא פתחה את הדלת, מופתעת ששבתי הביתה מוקדם 

כל כך. “מנצ’ינקה, אל תיבהלי, אני בטרנספורט”. אמא איבדה שליטה, פרצה בבכי... היינו 

צריכים להגיע למקום האיסוף בשטח היריד בשעה שש בערב. לקחתי אספקה של ניירות, 

לינוליאום, סכינים קטנות לחתוך אותו ואת הרומן הלא גמור ‘החכם מהרי אלטאי’, שכלל 

באותו זמן 260 עמודים... צבעי מים... ארזתי את החפצים הללו באהבה... הפחד לאבד אותם 

היה גדול יותר מכל דבר אחר... דודה קראה לי לחדר השינה והפצירה בי להיות נבון, להתרחק 

מבנים גדולים ומבנות רעות... אחר כך פתחה את החפתים במעיל שלי ובתוך כל אחד מהם 

שמה שטר של מאה מרקים... לקחנו את החשמלית לשטח היריד... הטרנספורט שלנו היה 

הטרנספורט הראשון של המישלינגים ]בני נישואי תערובת[. אבא נישק אותי כמה פעמים... 

מסרתי את המזוודות שלי בתקווה אופטימית שאראה אותן שוב יום אחד. )שם, עמ’ 27-32(

יוני 1944 ]טרזינשטט[

אני עובד בִליטֹוְגָרְפָיה. ציירתי מפה פיזית של אסיה והתחלתי לשרטט את מפת העולם...     

קראתי ספרים... מאמרים... 

למדתי: העת העתיקה )מצרים, אשורים, בבלים, הודים, פניקים, בני ישראל, יוונים, פרסים 

הכבשים.  מכלאת  מאחורי  ציירתי:  והירח.  הולנד  ערב,  ]האי[  חצי  של  הגיאוגרפיה  וכו’(, 

בראשי ועל הנייר, עשיתי סקירה כללית של תחום הזואולוגיה. אני הולך להרצאות ערב 

על רמברנדט...
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קטעי מאמרים שפטר כתב בשבועון “ודם”

 

חיתוך לינולאום | פטר גינז

כפי שמעידה שיטת חיתוכי הלינולאום כולה. השיטה היא ביטוי לאדם שאינו מתפשר. זה 

שחור או לבן. אין שטח אפור. אין כאן מקום למשיחות מכחול מגביהות עוף כמו בציור או 

לשיגעון של מחיקות קטועות... פסל אינו יכול ליצור את פסלו במצב של אקסטזה... הכרחי 

לפסל לעבוד ברוגע ולאורך תקופת זמן ממושכת, שבמהלכה תוכל להשתלט מיד על הרגשות 

העולים בך.... הייתי מחלק את האומנות לשני סוגים, הרגועה והתזזיתית... לפסל בשיש,... 

לאמן חיתוכי הלינוליאום... ואמן חריתה - אין אפשרות בחירה. לצייר,... למשורר, לרקדן יש 

בחירה. אמנות רגועה פירושה שבכל יום מתקן האמן קלות את הקו מיום אתמול עד שהוא 

מגיע לזווית הממוצעת. זוהי הליבה שלו. )עמ’ 126(

גנב הסחלבים 

היה היה גנן אשר חש גאווה גדולה על כישורי הגננות שלו. תחביבו היה סחלבים. הוא היה 

מסור לערוגת פרחים אחת. הוא דישן... השקה וטיפח אותה. היו לו כמה חלקות נוספות של 

סחלבים שבהן לא התעניין... הפקיר אותן... ולא היה מופתע שהסחלבים החלו לנבול... הפכו 

למפלצות קטנות ומכוערות. ... הסחלבים שטיפח ליבלבו... והגנן לא היה יכול להפסיק להביט 

בהם. “לאחר שאמכור אותם” אמר לעצמו, “אחיה ברווחה עד סוף ימי...”. בכל יום שלישי 

הגיעו אדונים מן העיר לקנות פרחים. ... בלילה אחד שמע לפתע הגנן חריקות שקטות בגן... 

תהה והביט מבעד לחלון. ומה רואות עיניו? ילד לבוש בלואים ובידו סל... מתחיל לעקור 

את הפרחים היפים. כשהילד עמד לפניו ובכה... בלי הסל, בלי הסחלבים, אמר הגנן: “מדוע 

כמו  היה  הכחוש  גופו  בשתיקתו...  נחוש  נותר  הילד   ... שלי?”  הסחלבים  את  לגנוב  רצית 

גבעול הסחלבים הזנוחים... הגנן הבין את האמת: הוא ראה שהילד הוא תוצר של עולם הרוס 

זו סיבה  ורע, בדיוק כמו הפרחים הזנוחים שהפכו מעוותים עקב טיפולו הלקוי בהם. האם 

להעניש את הילד? יהיה זה כמו להעניש את הסחלבים הזנוחים על כיעורם. ... כן, אצל בני 

אדם קוראים לזה אופי, אוסף של נטיות. בהשפעתה של הסביבה הנטיות הללו נחסמות או 

מתפתחות, וזהו תפקידם של גננים בכל העולם. )שם(

רקע היסטורי

יהודי צ’כיה בשואה

המדינה  של  התפוררותה  תהליך  החל  וכך 

צ'כסלובקיה.   – וסלובקיה  לצ'כיה  המשותפת 

המדינה חולקה לשלושה חלקים: הְּפרֹוֶטְקטֹוָרט של 

ואזור  סלובקיה  צ’כיה(,  )לשעבר  ומורביה  בוהמיה 

קרפטורוס. בכל אחד מהם היה גורל היהודים שונה.

חיו  ִניֶרְנֶּברג,  חוקי  של  הגזענית  ההגדרה  על-פי 

בצ’כיה ערב הכיבוש יותר מ-300,000 יהודים. מיד 

לאחר הכיבוש החל גל מאסרים, בעיקר של מהגרים 

יהודים.  ושל  צ’כים  ציבור, של  אנשי  מגרמניה, של 

הגרמנים רדפו את היהודים והחלו בהפצת תעמולה 

מידית.  גרמו לאלימות  ואלה  ובהסתות,  אנטישמית 

התוצאות היו שריפת בתי כנסת, פשיטות על יהודים 

בבתי קפה וברחובות, הפקעת תכשיטים וחפצי ערך 

מיהודים, והשתלטות על מפעלי היהודים.

 ,1939 בספטמבר  השנייה,  העולם  מלחמת  בפרוץ 

החל שלטון טרור – הוצאו צווים ופקודות להגבלת 

חופש התנועה של היהודים, ניתנו הוראות פיטורין 

נכבדים  יהודים  שילוח  החל  עבודה,  ממקומות 

למחנות ריכוז והחלו גירושים ראשונים של יהודים 

הקדמה  בגדר  היו  אלה  אירועים  אירופה.  למזרח 

לטרגדיה שעתידה יהדות צ'כיה לעבור החל מסוף 

שנת 1941. 

טרזינשטט

שימשה  לפראג,  הסמוכה  המבצר  עיר  טרזינשטט, 

מקום ריכוז ליהודים, מעין גטו, שנועד להיות "חלון 

ראווה לעולם" ולהראות לעולם ש"גטו" הוא מקום 

אפשריים.  בו  והחיים  ליהודים  אוטונומי  ריכוז 

של  האמיתית  המטרה  את  להסוות  כדי  זאת  כל 

השילוחים לאושוויץ. 

לטרזינשטט  מפראג  הגיעו   1941 נובמבר  בסוף 

חודשים  מספר  כעבור  הראשונים.  המגורשים 

החלו הגירושים מהגטו למזרח להשמדה, ובמקביל 

מגרמניה  מגורשים  באלפי  טרזינשטט  התמלאה 

ומאוסטריה.. במחצית הראשונה של 1943 הסתיימו 

למעשה גירושי ההמונים לטרזינשטט. עד אז עברו 

כל  וכמעט  צ'כיה,  מיהודי  כ-90%  הגטו  בשערי 
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ובאוסטריה,  בגרמניה  נותרו  שעדיין  היהודים 

בהולנד ובדנמרק ]אלו שנותרו לאחר מבצע הצלת 

לאושוויץ  מטרזינשטט  גורשו  הם  דנמרק[.  יהודי 

אלה  למשלוחים  נתן  פטר  קבועים.  במשלוחים 

ביטוי ביומנו. 

היהודית'  ה'מועצה  ראשי  על   – מנהיגי היהודים 

בגטו הוטל לארגן את העבודה, את חלוקת המזון, 

למצוא שיכון למגורשים החדשים, לטפל בקשישים 

הסדר  על  לשמור  תרבות,  לענייני  לדאוג  ובנוער, 

ולדאוג למשפט פנימי בגטו. בשל הצפיפות, ובשל 

בגטו  פשטו  הקשים,  והתזונה  התברואה  תנאי 

ממחצית  יותר  מתו  ב-1942  ומגיפות.  מחלות 

מאוכלוסיית הגטו, ואולם, עד סוף 1943 עלה בידי 

מחלקת הבריאות לארגן מערכת בתי חולים, לחסן 

מוקדם  לאבחון  בדיקות  ולערוך  הגטו  תושבי  את 

של מחלות. אמצעים אלה השפיעו השפעה ניכרת 

על ירידה באחוז התמותה. בדומה הושגו הישגים 

ניכרים שתרמו לשיפור חיי האסירים. 

היה  היהודים  מנהיגי  של  ביותר  הנורא  תפקידם 

בתקופת הגירושים, כאשר הוטלה עליהם החובה 

האכזרית להרכיב את רשימות המועמדים לגירוש.

חינוך הנוער עמד בראש דאגת ההנהגה. בעזרת 

חלוציות,  תנועות  יוצאי  חלקם  צעירים,  מדריכים 

הוקמו בתי ילדים שבהם שהו חלק ניכר מילדי בית 

נוצר הווי שהיה  16. בבתי הילדים  גיל  הספר עד 

מנותק כמעט לחלוטין מן המציאות הקודרת של 

לימודי  במחתרת  התנהלו  האיסור  למרות  הגטו. 

אחד  היה  זה  חינוך  מפעל  סדירים.  ספר  בית 

מביטוייה הבולטים של עמידה רוחנית פעילה מול 

שלטון הנאצים.

הרמייה  מתופעת  חלק   - ואומנות  תרבות 

אומנים,  של  ריכוזם  היה  בטרזינשטט,  וההסוואה 

כמו  זה,  במקום  ומלומדים  מדענים  סופרים, 

דאגה  מתוך  )כביכול  קשישים  של  ריכוזם  גם 

בנישואי  שנישאו  זוגות  של  ובנים  לגורלם( 

התארגנו  והמלומדים  האומנים  בעזרת  תערובת. 

אחדות,  תזמורות  אינטנסיביים:  תרבות  חיי 

וסטירה.  בידור  ובימות  ותיאטרון  אופרה  להקת 

ונפתחה ספרייה שהיו  עיון,  וחוגי  נערכו הרצאות 

לעיון  הוקדש  נכבד  מקום  כותרים,   60,000 בה 

בבחינת  לרבים  שהיו  נושאים  יהודיים,  בנושאים 

יהדותם. מספר  להבנת  להם פתח  חידוש שפתח 

המופעים וההרצאות הגיע לעשרות רבות בשבוע. 

השלטונות  אך  קשים,  בתנאים  התנהלו  הדת  חיי 

לא הטילו עליהם הגבלות.

והסוואת  האדום  הצלב  משלחת  ביקור 

להיחשף  משהחלו   ,1943 בסוף   – ההשמדה 

החליטו  ההשמדה,  במחנות  הנעשה  על  הידיעות 

הנאצים להציג את טרזינשטט בפני ועדת חקירה 

החיים  את  ולהציג  הבין-לאומי  הצלב האדום  של 

ב"גטו" כתעמולה נגדית לדברים שפורסמו בעולם. 

ואת  בחוץ  שהופצה  התעמולה  את  לחזק  כדי 

תחושת האשליה בקרב יושבי הגטו החלו הנאצים 

ידי  על  טרזינשטט  בגטו  הצפיפות  את  להפחית 

גירושים נוספים מהגטו לאושוויץ; במקביל נפתחו 

חנויות מדומות, בית קפה, בנק, גני ילדים, בית ספר 

וכדומה, והעיר נתכסתה בגינות פרחים. ב-23 ביולי 

1944 נערך ביקור הוועדה. כל פרטי פגישותיה עם 

האסירים הוכנו עוד קודם בקפדנות. אחרי הביקור 

ניגשו הנאצים להסרטת סרט תעמולה על חייהם 

החדשים של היהודים בחסותו של הרייך השלישי. 

ובהם  הסרט,  רוב שחקני  נשלחו  בתום ההסרטה 

כמעט כול אנשי ההנהגה של הגטו ורוב ילדי הגטו, 

אל תאי הגזים של אושוויץ.

הגטו  על  עבר  אחרון  זעזוע   – הגטו  של  סופו 

כניעת  לפני  קצר  זמן   ,1945 אפריל  כשבסוף 

השלטונות  אליו  הזרימו  הנאצית,  גרמניה 

שפונו  ריכוז  ממחנות  אסירים  אלפי  הגרמניים 

וצבא בנות הברית  עקב התקדמות הצבא האדום 

לעבר גרמניה. כניסתם של אלפי אסירים חדשים 

בגטו.  רבה  ולתמותה  מגיפות  להתפשטות  גרמה 

ב-3 במאי 1945, חמישה ימים לפני שחרור הגטו 

הפיקוד  את  הנאצים  העבירו  האדום,  הצבא  בידי 

של  נציגו  לידי  בו  שנותרו  העצירים  ועל  עליו 

ה'צלב האדום'.

כשלוש  במשך  לטרזינשטט  גורשו  הערכות  לפי 

שנים וחצי )בין 24 בנובמבר 1941 ל-20 באפריל 

 19,000 שרדו  מתוכם  יהודים,   140,000  )1945

איש, ומבין אלה שגורשו למחנות ההשמדה ניצלו 

3,000 איש.

העשרה

זיכרונות הרב ִסיַני ָאְדֶלר, פראג-טרזינשטט

בפראג   1928 בשנת  נולד  אדלר  סיני 

מי  אדלר,  שמעון  הרב  לאביו  שבצ'כסלובקיה, 

ששימש רב בקהילות שונות, ולאימו ֵרייֶזל. סיני, בן 

גילו של פטר גינז, נשלח גם הוא לגטו טרזינשטט, 

אך  לשם,  נשלח  שפטר  לאחר  חודשים  כארבעה 

שלא כמו פטר – הוא נשלח יחד עם בני משפחתו. 

הם נפגשו בגטו בנקודות זמן שונות, ולבסוף, גורשו 

מטרזינשטט למחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו: 

 ,1944 בקיץ  לאושוויץ  גורשו  משפחתו  ובני  סיני 

מאוחר  מעט  גורש  פטר  ואילו  הוריו;  נספו  ושם 

יותר, בסתיו 1944 ונספה מיד. 

ואז  ההשמדה  במחנה  שנה  כחצי  חי  סיני  הנער 

מאושוויץ-בירקנאו  אסירים  רבבות  עם  גורש 

בצעדות מוות אכזריות למחנות הריכוז ָמאּוְטָהאּוֶזן 

בידי  המחנה  שחרור  עם  ניצל  הוא  וגּוְנְסִקיְרֶכן. 

אדלר  סיני  הגיע  המלחמה  בתום  האדום.  הצבא 

 ,1946 בתש"ו,  חיים".  "עץ  בישיבת  ולמד  ללונדון 

עלה לארץ ישראל ולמד בישיבת חברון בירושלים 

של  הראשי  רבה  היה  בהמשך  נוספות.  ובישיבות 

אשדוד. ספרו, "בגיא צלמות – שנת חיים של נער 

במחנות ריכוז" – מתאר את חייו באושוויץ ובצעדות 

את המאבק  תיאר  היתר  בין  עד השחרור.  המוות 

להמשיך לקיים חיים דתיים בגטו: 

פסח שנת תש”ג בטרזינשטט

הגטו,  חומות  כלואים מאחורי  היינו  "באותה העת 

קשים  חיים  בתנאי  ונתונים  העולם  מן  מנותקים 

ילד  מה  בפחד מתמיד  חיינו  זאת  עם  יחד  ביותר. 

יום. לא ידענו מה הן תכניותיהם של המשעבדים 

שלנו, אולם ידענו שחרותנו מאתנו והלאה. 

והנה הגיע חג הפסח, זמן חרותנו – האומנם?

באותם הימים... נאסר עלינו להדליק אור כלשהו 

ואני, בערב פסח  הוריי  נפגשנו,  בשעות החשכה... 

לפני רדת החשכה.  וניהלנו סדר  אחרי הצהריים, 

אבא, שהיה בבחינת חכם הרואה את הנולד, לקח 

אתו מהבית מצות אחדות, ואמי הכינה מין משקה 

מצוות  את  כוסות.  ארבע  לשתיית  לנו  ששימש 

ניתן  היה  לא  כי  לקיים,  יכולנו  לא  מרור  אכילת 

ל”וימררו את חייהם”  בגטו, אולם סימנים  להשיגו 

- היו לנו די והותר. זה היה סדר מיוחד במינו, ליל 

סדר מאחורי חומות הגטו, לאור היום.
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היה  אפשר  שעה  באותה  האם  השאלה,  ונשאלת 

את  חיובית.  היא  התשובה  חרותנו”?  “זמן  לומר 

ממצרים  בהוציאנו  בה  אותנו  זיכה  שה’  החרות 

עולם.  זאת חרות  כי  איש לקחת מאתנו,  יוכל  לא 

ארבע  חז”ל,  של  כלשונם  היו,  ממצרים  ביציאה 

לשונות של גאולה, הווה אומר ארבע גאולות. על 

והייתי  לעם  לי  אתכם  “ולקחתי  נאמר:  הרביעית 

לכם לאלקים”. ביציאת מצרים הפכנו להיות בנים 

של הקב”ה, והוא היה לנו לאב. היחס בין אב לבן 

ניתן לניתוק. גם כאשר האב  ואינו  הוא יחס נצחי 

מייסר את בנו הוא נשאר אב, והבן הוא לעולם בן. 

גם כאשר היינו מאחורי גדרות התיל היינו אמנם 

מאבינו  מנותקים  לא  אבל  העולם,  מן  מנותקים 

שבשמים. לכן גם שם חגגנו את זמן חרותנו והודינו 

להקב”ה שהוציאנו מעבדות לחירות. אולם הוספנו 

בקשה מיוחדת: כשם שהוצאת את אבותינו מגלות 

מצרים – כן תגאלנו מהגלות המרה הזאת שאנחנו 

שרויים בה."

)הרב סיני אדלר, שבטך ומשענתך, עמ’ 48-47(

תפילה ולימוד תורה

שעבדו  נוער  בני  של  עבודה  לקבוצת  "...הוכנסתי 

אחרי  המגורים.  לשטחי  מחוץ  חקלאית  בעבודה 

זמן  להקדיש  באפשרותי  היה  העבודה  שעות 

אצל  בגטו  ללמוד  זכיתי  וכך  התורה,  ללימוד 

זכיתי  ואצל הדיין הרב אפשטיין, אשר אצלו  אבי 

ללמוד בפעם הראשונה גמרא עם תוספות. בגטו 

התקיימו תפילות בצבור ולשם כך הוקצו מקומות 

מיוחדים, בעיקר בעליות הגג של הבתים. בערבים 

התקיימו בו גם הרצאות... בגטו נעשה דבר מיוחד 

ידעו על קיומו. קבוצה של כמה צעירים  ומעטים 

הגטו  מהנהלת  אישור  השיגה  ה’  לדבר  החרדים 

לגור בצוותא באחת מפינות הקסרקטינים. המקום 

הוקף במחיצות ארעיות ולתוכו הוכנס ספר תורה 

כחמשה  מנתה  הקבוצה  קטן.  קודש  ארון  עם 

יום  מדי  מהם.  אחד  הייתי  אני  וגם  בחורים  עשר 

תורה  שעורי  בציבור.  תפילה  במקום  התקיימה 

דודי  בן  ידי  על  בעיקר  ובשבתות,  בערבים  ניתנו 

ששימש כרב הקבוצה. פעולות אלו שמשו חיזוק 

ועידוד רב עבור כולנו."

)הרב סיני אדלר, בגיא צלמוות, עמ’ 22-21(.

 הצייר יהודה בקון
חברם של פטר גינז ושל סיני אדלר

בצ'כוסלובקיה,   1929 בשנת  נולד  בקון  יהודה 

במשפחה דתית- ציונית. 

הפעילות  התגברה  הנוער  של  המצוקה  בעקבות 

יהודה  יצא  בצ'כיה. במסגרתה  החינוכית היהודית 

למחנה קיץ של בני עקיבא )"מושבה"(, ושם הכיר 

לראשונה את הנער סיני אדלר מפראג.

יהודה נשלח עם משפחתו לטרזינשטט זמן קצר 

לו  שנערך  הצנוע  בטקס  שלו.  הבר-מצווה  לאחר 

הוא קרא את פרשת מטות-מסעי מתוך ספר תורה, 

ואת ההפטרה מירמיהו פרק א’. הפסוק מההפטרה 

שלו “ִּכי ִאְּתָך ֲאִני ְנֻאם ה’ ְלַהִּציֶלָך” נחרט בו עמוקות 

האכזריות  בהתמודדויות  לעמוד  רב  כוח  בו  ונסך 

שעתיד היה לעמוד מולן.

שבו  הילדים  למעון  יהודה  נכנס  בטרזינשטט 

שהה כבר פטר גינז. בגטו למדו שניהם ציור אצל 

כגון  בגטו  כלואים  שהיו  היהודים  הציירים  גדולי 

ושמעו  ָהאס,  וֵליאֹו  ְפִריָטה  ֶּבְדִריך  אּוְנָגר,  אוטו 

של  עוזרו  שהיה  לפיזיקה  המורה  מפי  הרצאות 

ָאיְנְשֶׁטיין. הוא לימד אותם לטינית,  ָאְלֶּברט  פרופ' 

ערך להם עונג שבת ונתן הרצאות, בין השאר על 

האפשרות לטוס לירח. בהשראתה של הרצאה זו 

צייר פטר גינז את הציור “נוף הירח”. 

גם  גורשה   )1943 )בדצמבר  משנה  יותר  לאחר 

ההורים  לאושוויץ.  מטרזינשטט  בקון  משפחת 

נרצחו בתאי הגזים, ויהודה בן ה-15 נותר באושוויץ 

לשמש  כדי  בחיים  שהושארה  קבוצת נערים  עם 

הנער  גם  היה  זו  בקבוצה  במחנה.  עבודה  כוח 

סיני אדלר.

יצאו  האדום,  הצבא  עם התקרבות   ,1945 בינואר 

אלפי  עשרות  עם  יחד  בקון  ויהודה  אדלר  סיני 

בלתי  ליעד  מוות  בצעדות  מאושוויץ  יהודים 

למחנה  שבועות  מספר  לאחר  הגיעו  הם  ידוע. 

כוחם  בשארית  צעדו  ומשם  הנורא,  מאוטהאוזן 

יותר. יהודה נעשה  למחנה גונסקירכן הנורא עוד 

רעב  מחמת  מוות  על־סף  הנמצא  ]אסיר  מּוְזלַמן 

ותשישות[ וסיני הצילו. עם השחרור ניצלו השניים 

והוא  ְׁשִליֶפר,  שלמה  אמריקאי,  יהודי  חייל  בידי 

הביאם לבית חולים קרוב, ודאג להבראתם. 

לדברי יהודה, פטר היה זה שהציל את נפשו בכך 

שראה  הקשים  המראות  את  לצייר  אותו  שעודד 

לאחר  שימשו  יהודה  של  מציוריו  חלק  וחווה. 

המלחמה מוצגים משפטיים במשפטים של פושעי 

מלחמה, כולל במשפט אייכמן. 

הציורים  בין  רגשותיו.  את  בציורים  ביטא  יהודה 

המציגה  תמונה  הייתה  יהודה  שצייר  הראשונים 

לבבו  את  שמילאו  והקדרות  החומות  למרות  כי 

והתובנות  עיניו  שראו  האימה  מראות  ולמרות 

הקשות שעלו מארובות האש והעשן, הרי התקווה 

והאמונה שיתקיים בו הפסוק מן ההפטרה שלו “ִּכי 

כל  לאורך  אותו  ליווה  ְלַהִּציֶלָך”  ה’  ְנֻאם  ֲאִני  ִאְּתָך 

דרכו הקשה.

הציור של יהודה בקון שנסך בו תקווה ואמונה



| יומני מה יהא עליו?! 186

ק 13
פר

 ציור בית כנסת מאולתר בגטו טרזין.
פראנצ'ק מוריץ נאגל

 קיר בית הכנסת המחתרתי בטרזין

למחשבה

זכרו של פטר נשמר לדורות, לא מעט בזכות אילן 

רמון ז"ל. 

בחוברת  למדתם  שעליה  אחת  דמות  בחרו   >>

מדוע  זו?  דמות  להנציח  מציעים  הייתם  כיצד  זו. 

בחרתם בדרך הנצחה זו דווקא?

<< כיצד לדעתכם אפשר לשמר את זיכרון השואה 

בקרב בני הנעורים בימינו?



מושגים 
וביבליוגרפיה
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היינריך הימלר

שר  הגסטפו,  ראש  בפועל,  ומקימו  הס.ס  מפקד 

המוציא  היה  הימלר  נאצי.  גרמני  ומדינאי  הפנים 

היהודים.  השמדת   – הסופי'  ה'פתרון  של  לפועל 

הוא פעל באכזריות, בקנאות ומתוך אמונה נלהבת 

כוחות  בידי  נתפס  המלחמה  לאחר  הגזע.  בתורת 

בעלות הברית ואיבד עצמו לדעת. 

הסכם ריבנטרופ-מולוטוב

ערב  שנחתם  כלכלי  וחוזה  אי-התקפה  הסכם 

פרוץ מלחמת העולם השנייה בין ברית המועצות 

הסובייטית ובין גרמניה הנאצית. על החוזה חתמו 

)גרמניה(  ריבנטרופ  המדינות:  של  החוץ  שרי 

ומולוטוב )רוסיה( ומכאן שמו. להסכם צורף נספח 

סודי שדן בחלוקת אזורי ההשפעה במזרח אירופה, 

ובעקבותיו חולקה פולין בין שתי המדינות. למרות 

אותו  הפרה  שנים  לעשר  היה  החוזה  שתוקף 

גרמניה לאחר פחות משנתיים עם הפלישה לברית 

המועצות בכ"ז סיון תש"א )22 ביוני 1941(.

הפורט התשיעי

סביב  שהיו  מצודות  מערכת  מתוך  אחת  מצודה 

אתר  שימשה  זו  מצודה  שבליטא.  קובנה  העיר 

מגורשים  ושל  מקובנה  יהודים  של  המוני  לרצח 

ונקברו  נרצחו  התשיעי  בפורט  מגרמניה. 

כ-50,000 יהודים.

נוספים: הפורט  מסביב לקובנה פעלו אתרי רצח 

הרביעי והפורט השביעי.

הפתרון הסופי

שם הצופן לתוכנית המקיפה של הנאצים לרציחה 

שיטתית והמונית של כל מי שהוגדר יהודי על פי 

תורת הגזע.

זונדרקומנדו

ההשמדה  במחנות  יהודים  אסירים  של  קבוצה   .

הוטלו  ועליהם  המחנה  אסירי  משאר  שבודדו 

סילוק  זה:  בכלל  ביותר.  הנוראיות  המשימות 

לקרמטוריום  והעלאתן  הגזים  מתאי  הגופות 

לשריפה. מעטים הצליחו לשרוד זמן רב בעבודה 

את  הגזים  לתאי  לשלוח  דאגו  והגרמנים  זו, 

לטשטש  כדי  באחרים  ולהחליפם  הזונדרקומנדו 

עד כמה שאפשר את העדויות הישירות לזוועות.

חוקי נירנברג

סדרת חוקי גזע שפורסמו ב-15 בספטמבר 1935 

האנטי- החקיקה  במדיניות  ציון  נקודת  והיוו 

את  לבטל  הייתה  החוקים  של  מטרתם  יהודית. 

מחוץ  להוציאם  בגרמניה,  היהודים  של  אזרחותם 

לחוק ולבודדם מיתר האוכלוסייה. 

חלמנו 

החל  ללודז'. המחנה  נמצא ממערב  חלמנו  מחנה 

השמדה  מחנה  והיה   1941 בדצמבר  לפעול 

רצח  לראשונה  בוצע  זה  במחנה  בפולין.  ראשון 

נרצחו  זו  בדרך  גז.  במשאיות  יהודים  של  נרחב 

בחלמנו כ-320,000 איש, 98% מהם יהודים, רובם 

מגטו לודז'. 

רשימת מושגים שסומנו בספר בצבע שונה:

אומשלאגפלאץ )כיכר השילוחים(

היהודים  רוכזו  שבה  ורשה  גטו  במבואות  כיכר 

לפני שהסיעו אותם למחנות ההשמדה.

אושוויץ בירקנאו

שהוקם  ביותר  הגדול  וההשמדה  הריכוז  מחנה 

ובהם  מחנות-בת   39 כלל  המחנה  הנאצים.  בידי 

של  הצבאית  בתעשייה  שתמכו  שונים  מפעלים 

נספו  במחנה  ששררו  הקשים  בתנאים  הנאצים. 

לא-יהודים.  אסירים  גם  ובהם  אלפים,  עשרות 

1942 הפך בירקנאו לאתר השמדה ואליו  באביב 

כמיליון  כולה.  אירופה  מרחבי  יהודים  הובאו 

יהודים.  המכריע  רובם  במחנה,  נרצחו  איש  וחצי 

את  המייצג  סמל  המחנה  הפך  השואה  לאחר 

נוראות השואה.

אריזציה

בידי  יהודיים  עסקים  להחרמת  המקובל  הכינוי 

'אריות'.  לידיים  והעברתם  הגרמנים  השלטונות 

מכן  ולאחר  הנאצית,  בגרמניה  החל  זה  תהליך 

החרמתם  גם  וכלל  הכיבוש  ארצות  בכל  נעשה 

ושל  בנק  חשבונות  של  דירות,  תכולת  של 

אוצרות אומנות.

ברגן בלזן

למחנה  המלחמה  לאחר  שהפך  ריכוז  מחנה 

עקורים. המחנה הוקם בשנת 1943 בצפון גרמניה 

עם  תושבים  לחילופי  מעצר  מחנה  לשמש  ונועד 

גרמנים שהתגוררו במדינות בעלות הברית, לאחר 

בשנת  נוספים.  מחנות  אליו  וצורפו  הורחב  מכן 

בצעדות  שהוצעדו  אסירים  למחנה  הובאו   1945

ובעקבות זאת התרבו מאוד במחנה מקרי  המוות 

 1945 באפריל  ב-15  וממחלות.  מרעב  המוות 

שהיו  בעת  הבריטי,  הצבא  בידי  המחנה  שוחרר 

הפך  השחרור  לאחר  אסירים.  כ-60,000  בו 

זה מחנה העקורים  המחנה למחנה עקורים. היה 

הגדול ביותר. 

גנרל גוברנמן )ממשל כללי(

הגרמנים  שהקימו  המנהל  יחידת  של  שמה  זהו 

במרכזה של פולין הכבושה. העיר קרקוב נקבעה 

"המושל  עמד  ובראשה  גוברנמן,  הגנרל  בירת 

הכללי" - הנס פרנק.

גסטפו

המשטרה החשאית של גרמניה הנאצית. משטרה 

הנאצים  של  העיקרי  הדיכוי  מכשיר  הייתה  זו 

ועסקה ברדיפת יהודים ובביצוע ה'פתרון הסופי'.



מושגים |  191| יומני מה יהא עליו?! 190

ם
שגי

מו
ם
גי
ש

מו

במשך קרוב לשנה )מאי 1940-מרץ 1941(, ישבו 

קיבוצי  של  במסגרת  במרישין  הנוער  תנועות  גם 

הכשרה. כל קבוצה קיבלה חלקת אדמה ועיבדה 

אותה, בדומה למה שנעשה בקיבוצי ההכשרה של 

תנועות הנוער החלוציות לפני המלחמה.

ס.ס 

פלוגות המגן וההגנה של המפלגה הנאצית. אנשי 

של  שומרי-הראש  יחידת  בתחילה  היו  הס.ס. 

הטרור  מכשיר  זה  מנגנון  נעשה  ולימים  היטלר, 

הס.ס  מנגנון  בראש  השלישי.  הרייך  של  העיקרי 

הס.ס  כוח  את  העצים  הוא  הימלר.  היינריך  עמד 

הס.ס  ניכרת.  במידה  חבריו  מספר  את  והגדיל 

מחנות  ועל  הפוליטית  המשטרה  על  השתלט 

מחנות  לבניית  אחראים  היו  הס.ס  קציני  הריכוז. 

על  שפיקחו  אלה  היו  והם  ולניהולם  ההשמדה 

תהליך ההשמדה במחנות.

סֹוִבּיּבֹור 

מחנה השמדה שפעל בשנים 1942–1943 במחוז 

לובלין שבמזרח פולין. במחנה נרצחו כ-170,000 

איש, רובם הגדול יהודים. ב-14 באוקטובר 1943 

בצבא  קצין  בהנהגת  אסירים  מרד  במחנה   פרץ 

הכלואים  האסירים   600 מתוך   400 האדום: 

כמחציתם  רק  אך  מהמחנה,  לברוח  הצליחו 

מסתור.  ולמצוא  יישוב  למקום  להגיע  הצליחו 

כמה  זה  ממחנה  בחיים  נותרו  המלחמה  בסיום 

עשרות ניצולים בלבד.

פונאר

הקורבנות  וילנה.  ליד  המונית  השמדה  אתר 

לקברים  הפכו  הירי  ובורות  בורות,  על שפת  נורו 

וילנה  מיהודי  רבבות  נרצחו  בפונאר  המוניים. 

ואזרחים  סובייטים  מלחמה  שבויי  וכן  והסביבה 

שונות,  הערכות  לפי  הנאצי.  למשטר  שהתנגדו 

רובם  נפש,   100,000 עד   70,000 בפונאר  נרצחו 

המכריע יהודים. 

פלוגות העבודה היהודיות בצבא ההונגרי

יהודים לשרת  בהונגריה  גויסו   1939 החל משנת 

למחצה.  צבאיות  ביחידות  העבודה,  בפלוגות 

המגויסים לא קיבלו נשק, אך ביצעו עבודות שירות 

הצטרפותה  לאחר  ומשפילות.  מסוכנות  קשות, 

של  מצבם  הוחמר  המזרחית  לחזית  הונגריה  של 

של  האחרונה  בשנה  העבודה.  בפלוגות  היהודים 

או  נספו  לאוסטריה,  מוות  בצעדות  המלחמה, 

שנות  במשך  ההונגרים.  בידי  מהם  רבים  נרצחו 

המלחמה נרצחו או מתו בדרכים שונות ומשונות 

כ-60,000 יהודים מפלוגות העבודה.

צעדות המוות

לקראת סוף המלחמה, בינואר 1945, כאשר הצבא 

הוראה  ניתנה  אירופה,  למרכז  התקדם  האדום 

ולמנוע  שבפולין  המחנות  את  לפנות  הס.ס  של 

הברית.  בעלות  כוחות  בידי  ליפול  האסירים  מן 

הולם  ביגוד  בלי  מהמחנות,  בחטף  פונו  האסירים 

בקרונות  הובלו  הם  לדרך.  מספיקה  צידה  ובלא 

מקפיא  בקור  והוצעדו  גג,  קורת  בלא  דחוסים 

רוב  ואוסטריה.  גרמניה  לכיוון  קילומטרים  מאות 

האסירים שהוצעדו נספו או נרצחו בדרך, הנותרים 

הובלו למחנות עבודה בגרמניה ושם שוחררו בידי 

בעלות הברית. מאות אלפי יהודים מצאו את מותם 

בצעדות המוות.

ליל הבדולח

כינוי לפוגרום שהתחולל ברחבי גרמניה ואוסטריה 

 10-9( תרצ"ט,  בחשוון  לט"ז  ט"ו  שבין  בלילה 

בנובמבר 1938(. את המהומות שהתחוללו בלילה 

לרציחתו  ספונטנית  כתגובה  הגרמנים  הציגו  זה 

ארנסט  בפריז,  גרמניה  בשגרירות  המזכיר  של 

פון ראט בידי הרשל גרינשפן. הוריו של גרינשפן, 

גבול  )על  לזבונשין  מגרמניה  גורשו  פולין,  אזרחי 

גרמניה פולין(. בלילה זה נהרסו כאלף בתי כנסת 

כ-90  ונבזזו,  נהרסו  עסק  בתי  מאות  וכשמונה 

יהודים נרצחו וכ-30,000 נאסרו ונשלחו למחנות 

ריכוז. מאות מאלה שנאסרו ונשלחו למחנות ריכוז 

נספו. שאר האסירים שוחררו רק על סמך הצגת 

אשרת כניסה למדינה אחרת.

הבדולח"  "ליל  בשם  זה  לילה  כינו  הגרמנים 

המנופצות  הזכוכיות  שם  על  נאכט"(,  )"קריסטל 

הוטל  גרמניה  יהודי  על  הרחובות.  את  שכיסו 

לנזקים  פיצוי   – מארק  מיליארד  בסך  קנס 

שנגרמו בפוגרום.

מאוטהאוזן

בתחילה  לווינה.  ממערב  באוסטריה  ריכוז  מחנה 

רוב  משטר.  מתנגדי  מדיניים,  אסירים  בו  רוכזו 

רבים  ב-1944,  למחנה  הגיעו  היהודים  האסירים 

קשים  היו  במחנה  החיים  תנאי  מהונגריה.  מהם 

אסיריו  ממחצית  שלמעלה  לכך  והביאו  במיוחד 

בעיקר  פרך,  ובעבודות  במחלות  ברעב,   – נספו 

בזמן בניית מנהרות תת-קרקעיות למפעלי חימוש. 

ורובם  במיוחד  אכזרי  היה  האסירים  אל  היחס 

שרדו במחנה לא יותר מחודשיים-שלושה.

מבצע ברברוסה

לברית  גרמניה  של  לפלישה  הגרמני  הקוד  שם 

1941. פלישה זו הפרה את  המועצות ב-22 ביוני 

לברית  הפלישה  עם  ריבנטרופ-מולוטוב.  הסכם 

של  ההמונית  ההשמדה  גם  החלה  המועצות 

בידי  שנכבשו  באזורים  הירי  בבורות  היהודים 

הכוחות הגרמניים.

מחנות ריכוז

אסירים  נכלאו  ובהם  הגרמנים  שהקימו  מחנות 

האסירים  רוב  אנושי.  קיום  אפשרו  שלא  בתנאים 

גם  בהם  נכלאו  אך  יהודים,  היו  הריכוז  במחנות 

צוענים ומתנגדי המשטר. מחנות הריכוז הראשונים 

הוקמו בגרמניה, בהם: דכאו, ברגן בלזן ובוכנוולד, 

בפולין.  בעיקר  ריכוז  הוקמו מחנות  יותר  ומאוחר 

השונים  הריכוז  במחנות  שהיו  האסירים  מספר 

נאמד במיליונים רבים.

מיידנק

כארבעה  שלהנאצים  והשמדה  ריכוז  מחנה 

בין  בפולין.   לובלין  העיר  ממרכז  קילומטרים 

השמדה  במיידנק  נעשתה   1942-1944 השנים  

ובמשרפות. הקורבנות נרצחו מיד עם  גזים  בתאי 

הגעתם למחנה. מספר הנספים הכללי )כולל שבויי 

מלחמה, אסירים פולנים ועוד( נאמד ב-200,000 

רבים  ליהודים,  נוסף  יהודים.  כ-80,000  מתוכם 

מהנספים היו שבויי מלחמה סובייטיים ופולנים.

מרישין

גטו  בתוך  שנכלל  חקלאי  ספר  אזור  היה  מרישין 

לודז'. באזור זה נפתחו ופעלו בתי הספר של הגטו. 
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קינדרטרנספורט

מבצע  היה  ילדים(  )משלוח  קינדרטרנספורט 

להצלת ילדים משטחי גרמניה הנאצית והעברתם 

הבדולח'  'ליל  לאחר  החלו  המשלוחים  לאנגליה. 

כ-  השנייה.  העולם  מלחמת  פרוץ  עד  ונמשכו 

מגרמניה,  זו  במסגרת  נשלחו  ילדים   12,000

מתוכם כ- 10,000 ילדים יהודים. היו גם משלוחי 

ילדים לארה"ב לשוויץ ולשוודיה.

אומנות  משפחות  אצל  התקבלו  מהילדים  חלק 

לפגוש  זכו  לא  רובם  במוסדות.  השתלבו  ואחרים 

את הוריהם לאחר השואה.
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בי אביגדור, הרב יעקב, שבכתב ושבעל פה, מקסיקו תשי”ז 

אדלר, הרב סיני, בגיא צלמוות: שנת חיים של נער במחנות ריכוז, יד ושם, ירושלים תשל”ט )תשס”ג( 

אדלר, הרב סיני, שבטך ומשענתך, גנזך קידוש השם, בני ברק 2008

אוירבך, רחל, בחוצות וארשה ת’ש-תש’ג, עם עובד תשי”ד

אייבשיץ, יהושע )עורך(, “יומנה של רות ליבליך”, האשה בשואה, חלק ו’, ירושלים תשנ”א  

השואה,  בימי  הולנד  מגולת  אחת  ילדה  קורות  אפלים:  מימים  זיכרונות  יהודית,  אונדרווייזר,  אילן 

הוצאת המחברת ועקד, תל אביב 1992

אשר פינקהוף קלרה, ילדי כוכבים, יד ושם, ירושלים 1991

אשרי, הרב אפרים, שו"ת ממעמקים )א–ה(, ניו יורק תשט"ו–תש"מ

בראהאם, רנדולף ל', קצבורג, נתנאל )עורכים(, תולדות השואה הונגריה, יד ושם, 1992

ברג, מרי, יומנה של מרי ברג, תל אביב תש”ו

ברוטין, בתיה, בעיני האמן, סיפורה של אנה פרנק, בית ברל, חיפה תשס"ח

גיברלטר, יצחק, עדות, ארכיון גנזך קידוש השם, בני ברק; דרך אמונה, סרט עדות, יד ושם

גינז, פטר, יומנו של פטר גינז, בעריכת חוה פרסבורגר, יד ושם, ירושלים  2008

גרינבוים, מאשה, תקווה על פי תהום: יהודי ליטא בין גטו למחנה, יד ושם, ירושלים תשנ”ט

דבורז’צקי, מרק, “ירושלים דליטא במרי ובשואה”, תל אביב 1951

דה יונג, לואי, “הולנד ואושוויץ”, בתוך: י. גוטמן, ליוויה רוטקירכן )עורכים( שואת יהודי אירופה, ירושלים 

תשל”ג, עמ’ 219–234 

הולנדר רחל, המנהרה, ספריית מעריב, אור יהודה 1997
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בי פרנק, אנה, יומנה של נערה, דביר 1999

קופלוביץ, אברמק, משל עצמי, שירים של נער מגטו לודז', ירושלים תשנ"ה

רודאשבסקי, יצחק, יומנו של נער מווילנה, הקיבוץ המאוחד ובית לוחמי הגטאות תשכ”ט

רוזנבאום )פריוועס(, חיה, חיה לעולמם, בהוצאת המשפחה 2014

רוטשילד-סוקל, פוריה , כתמים כהים בשלג, הוצאת המחבר, ירושלים תשנ"ה

שפס, פלה, בלב בערה השלהבת, בעריכת בלה גוטרמן, יד ושם, ירושלים תשס”ב

תידור-באומל, יהודית )עורכת(, האוהבת והאהובה: יומנה של סוזי אדלר, ילדת ה’קינדרטרנספורט’, 

ירושלים תשס”ד,  עמ’ 78-35

אנגלית

 Oxford University Press, New  ,The diary of Dawid Sierakowiak ,Adelson, Alan
York, 1996

Eilenberg, Anna, Ruthka, a Diary of War, Remember, New York, 1993

 Weiss, Ann, The Last Album: Eyes from the Ashes of Auschwitz-Birkenau, New
York, 2011

 JFCS and Lehrhous Judaica, San ,Alexandra ,The diary of Riwka Lipszic ,Zapruder
Francisco, 2014

היימן, אווה, יומנה של אווה היימן, יד ושם, ירושלים תשכ”ד

הילסום, אתי, חיים כרותים: יומנה של אתי הילסום  1941-1943, יד ושם, ירושלים 1985

זיידמן, רות, כוכב בעלטה, קורותיה של בת צ’נסטוחוב במלחמת העולם השנייה, ירושלים תש”ס

טייכטל, יששכר שלמה, אמונה צרופה בכור השואה, ירושלים תשנ"ה-תש"ס

טסלר, שרה, שני חיי שרה, שם עולם, כפר הרא”ה תש”ע

יעקבס, רוזה, יומנה של נערה במחבוא בשנות השואה, ירושלים תשכ"ג

לוין, איתמר, לקסיקון השואה, ידיעות אחרונות, תשס”ה 

לזרסון-רוסטובסקי, תמרה, יומנה של תמרה, בית לוחמי הגטאות תשל”ו

לייבוביץ, שרה ואלבוים אתי, נערה באושוויץ, תל אביב 2016

מילגרם, אברהם )עורך(, עלה אתי בגורלי, ירושלים 2014

מכמן )מלקמן( יוסף, מעגלי חיים וזהות, הוצאת המחבר, תל אביב 2004

סוצקובר, אברהם, גטו וילנה, ת"א 2016 )1947(

סמסון, שלמה, האמנתי כי אדבר, הוצאת ראובן מס, ירושלים 1990 

עמנואל, יונה, יסופר לדור; קורות משפחה יהודית בשואה, מוסד יצחק ברויאר, ירושלים תשנ”ד

עמנואל, שמואל, קמנו ונתעודד: פרקי זיכרונות מפעילות חינוכית בשארית הפליטה בהולנד, הוצאת 

המחבר, ירושלים 2008

פלינקר, משה, יומנו של הנער משה, יד ושם, ירושלים  תשי”ח

פרידר, עמנואל א., להציל נפשם - דרכו של רב צעיר בשנות השואה, יד ושם, ירושלים 1986
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אתרי אינטרנט:

ויקיפדיה

אתר זכור, אמונה בימי השואה, מכללה ירושלים

אתר דעת 

אתר יד ושם, מרכז המידע אודות השואה 

אתר יד ושם, אנציקלופדיה של הגטאות 

אתר ynet - ”היומן מגיע ארצה, אחותי חוזרת אלי” )רות לסקר(

אתר יהודי זגלמביה, יומנה של רות לסקר; 4714 תצלומים )אלבומי התמונות מלובלין(

גטו טרזינשטאט  

אתר ארגון יוצאי גטו לודז’ - על אברמק קופלוביץ

http://zachor.michlala.edu/maagarim/1.asp
http://www.daat.ac.il/he-il/shoa
http://www.yadvashem.org/yv/he/holocaust/resource_center/about.asp
http://www.yadvashem.org/yv/he/research/ghettos_encyclopedia/index.asp
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3407207,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3407207,00.html
https://www.zaglembie.org/he/,
https://bterezin.org.il
http://www.lodz-israel.co.il/abramek/abramek.html
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לזכרה

 חיה רוזנבאום )פריוועס(, הנערה מסוסנוביץ, פולין

פולין.  במערב  החשובות  הקהילות  אחת  סוסנוביץ,  בקהילת  וגדלה  נולדה  פריוועס  לבית  רוזנבאום  חיה 

ילדותה עברה עליה בחיק המשפחה הרחבה והיא התגוררה עם משפחתה בקרבת הסב, חסיד רדומסק. 

ביתו של הסב היה בית חסד וִהרבה בהכנסת אורחים. 

הכיבוש הנאצי קטע את חייה הנעימים של המשפחה. חיה ומשפחתה חיו ארבע שנים קשות בסוסנוביץ, 

שנים של מתח יומיומי, רעב וחטיפות לעבודה. חיה שובצה בעבודת כפייה בבית חרושת לבגדים שייצר 

בגדים לצבא הגרמני. 

1943 גורשה המשפחה לאושוויץ ושם הופרדו בני המשפחה. חיה ואמה הדסה הובאו לצריפי  באוגוסט 

הנשים, ושם, מחשש שהנאצים יפרידו ביניהן, עמלו הצליחו להסתיר את קרבתן המשפחתית ואת היותן 

אם ובת. הקרבה ביניהן העניקה להם מתת חיים – חום, תקווה ואמונה. האם הדסה גילתה גבורה ותושייה 

והצילה פעמים אחדות את ִביתה ונשים אחרות ממוות. 

כאשר התקרב הצבא הסובייטי לפולין, גורשו רוב האסירים, ובכלל זה הנשים, בצעדת מוות אכזרית. חיה 

ואימה גורשו לרוונסברוק ומשם לגרמניה למחנה העבודה נוישטאט-גלווה. גם שם גויסו לעבודת כפייה 

ונאבקו יום יום על הזכות לחיות. לאחר כמה חודשים שוחררו ברוונסברוק באביב 1945. 

 השאלה הראשונה שהפנתה חיה לאימה לאחר השחרור הייתה: האם עכשיו כבר מותר לקרוא לך אימא?

חיה ואימה, הדסה, היו שרידים יחידים ממשפחתן. הן ניסו לשוב לעירן, ומצאו אותה ריקה ומסוכנת בשל 

גילויי אנטישמיות מצד הפולנים. הן פנו לריכוזים היהודים בבודפשט ומשם לווינה ולאחר מכן לאיטליה, 

שם זכו להצטרף לאניית המעפילים ‘פלמ”ח’ ולהפליג עימה לא”י. הבריטים לחמו בהם, והם גורשו לקפריסין 

נכלאו  והן  נכונה להם שלווה  לא  ועלו לארץ,  גם לאחר ששוחררו מקפריסין  לבושן הדל עליהן.  כשרק 

בעתלית עד לשחרורן הסופי.

הֵאם הדסה נישאה בשנית בארץ. חיה, הנערה שנעוריה נגזלו, בנתה משפחה נפלאה, ולמרות תלאותיה 

ראתה את הצד היפה של החיים כפי שניכר בזיכרונותיה שנכתבו בספרה “חיה לעולם”. ספרה כתוב בכנות 

נערה  לחייה של  נעשים שותפים  אנו  בספר  קריאה  בעקבות  חיוך.  בו מעוררים  ולא מעט קטעים  ובחן, 

שיצאה מתוך האפר וחיה חיים עשירי תוכן ומעש, חיים שחוט של חן וחסד משוך עליהם. 
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ילדיה הקדישו לזכרה את ספר חידון מורשת השואה תשע”ח, “יומני, מה יהא עליו?” הספר עוסק ביומניהם 

של בני נוער בשואה, ולפי בקשתם אנו מביאים כאן את הקטע הבא מספרה. 

סלקציות

בבירקנאו עברנו עשרות רבות, אפילו מאות סלקציות. משמעותן הייתה גורלית, שכן בהן החליטו הגרמנים 

מי לחיים ומי למוות. אינני מצליחה להבין עד היום איך שרדנו, אמא ואני, את הסלקציות שעברנו. ככל 

שאני חושבת על זה – הדבר נראה לי יותר ויותר בלתי מתקבל על הדעת, דבר שאפשר להסביר אותו רק 

במונחים של נס, של משהו משמיים. אמא אמרה שאבא הוא ששומר עלינו מלמעלה. עובדה היא כי פעם 

אחר פעם, בכל מיני דרכים, ולרוב בלי שום סיבה, על דרך המקרה בלבד, הצלחנו להיחלץ מציפרניהם של 

מבקשי נפשנו.

היום מרבים להשתמש במילה ‘סלקציה’ בכל מיני הקשרים, במשמעות הפשוטה שלה בשפה: בחירה, מיון. 

ובלתי מודע לחלוטין במילה הטעונה הזאת,  יומיומי  אולם כשאני שומעת שאנשים עושים שימוש רגיל 

אני מזדעזעת בכל פעם מחדש. למילה זו היה בשבילנו פירוש אחד ויחיד – חיים או מוות, ובהרגשה שלי 

העם  של  הנורא  האובדן  של  בהקשר  שלה  לטראגיות  התייחסות  כל  בלי  במילה  הזה  הטבעי  השימוש 

היהודי – יש בו משהו של חילול הזיכרון הקדוש של השואה. לפעמים בא לי לזעוק לאנשים שמדברים כך: 

‘תפסיקו, אתם לא יודעים על מה אתם מדברים’, אבל אני כמובן עוצרת בעצמי.
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