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”כל המקיים נפש אחת - מעלין עליו כאילו קיים עולם מלא״ )סנהדרין ד, משנה ה(

תלמידות ותלמידים יקרים,

סיפורי גבורה רבים שזורים בתולדות עמנו וחלקם מתקופת השואה. רבים מהם עוסקים בילדות וילדים 
שנדרשו לתעצומות נפש בתוך תנאי חיים קשים מנשוא, מצוקת רעב, בדידות ואובדן היקרים להם. 
ילדים גיבורים אלו הוסתרו על ידי חסידי אומות העולם, שדאגו להם באומץ רב למרות הסכנות שעמדו 
לפתחם. לאחר המלחמה חיפשו אחריהם שורדי שואה שלא נחו עד שהשיבו אותם בחזרה לחיק עמנו. 

להקשיב  עלינו  ישראל.  מדינת  ממקימי  והיו  הארץ  לבוני  הצטרפו  ארצה,  שהגיעו  ילדים  אותם 
לבנו לקורותיהם. באמצעות דפים אלו אנחנו  ולפתוח את  זכר השואה  לסיפוריהם הנושאים את 

זוכים ללמוד ולהעביר גם לדורות הבאים את מעשיהם המשופעים בערכי החסד ואהבת האדם. 

חשוב  בפרק  העוסק  בחידון  להשתתף  שבחרתם  יקרים,  מתמודדים  ואתכם  אתכן  מברכת  אני 
בתולדות עמנו שהוא מעבר לתכנית הלימודים ובכך להעשיר את ידיעותיכם בנושא השואה. 

אני מודה למרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים ולצוות הפיקוח על היסטוריה ואזרחות בחמ"ד, 
השותפים בפעילות זו בהנצחת חקר השואה.

הנחלת הסיפורים מדור לדור, היא שמהווה זיכרון עולם למעשיהם של אותם הגיבורים. 

עלו והצליחו. 
בברכה,

ד"ר יפעת שאשא-ביטון
שרת החינוך ויו"ר המל"ג



תלמידות ותלמידים יקרים!

''ומה תהיה אפוא המורשת ? - ראשית, אולי נראה מה הייתה המורשת לניצולים. היא 
הייתה ניסיון להישאר אנושיים אפילו בתנאים לא אנושיים. אפילו בתוככי אושוויץ 
וחמלה. חתיכת  נדיבות  לב,  לנהוג מתוך אומץ  והנשים האלה מסוגלים  היו האנשים 
לחם, מילה טובה, תפילה בשבת או חיוך, כל אלה, די היה בהם לחזק אסיר אחר ]...[. 
ניצולים רבים באו לישראל ועל הריסותיהם של חיים רבים כל־כך הקימו מדינה חדשה, 
מדינה הדוגלת בכבוד ודוגלת באנושיות ]...[ המורשת שלנו נטועה במה שאנו קוראים 
"אהבת ישראל". ישראל המדינה וישראל העם. שום אדם אינו אוהב את ישראל כמו 
ובירושלים משפיע  לירושלים  היא, שכל מה שיקרה  הניצולים. שום אדם. המורשת 
על היהודים כולם, בכל מקום שהם חיים בו, בכל מקום שהם חיים בפחד או בשגשוג. 
ולמהר  לגייס את מרצו,  כולו  כל העם, על העם  כשנשקפת סכנה לקהילה אחת, על 
לבוא לעזרתה. כשחלק מאתנו מגונה ואדם אחד מאתנו מושפל, על כולנו לשאת את 
קולנו במחאה. מניסיוננו למדנו, ששום יהודי, אל לו להרגיש שהוא לבדו והוא נטוש. 
ומעל  סכנות,  עם  להתמודד  איך  יודעים  אנו  יחד  ולסכנה.  לספק  חשוף  לבדו  יהודי 
לכול, סכנת האדישות. אסור לאף יהודי להיות אדיש לגורלם של יהודים אחרים. אסור 
ויזל ז''ל, מתוך נאום בכנס  לנו לשתוק לעולם, וישראל זקוקה לקולנו'' ) פרופ' אלי 

הניצולים העולמי הראשון ביד ושם(.

דבריו אלו של פרופ' אלי ויזל ז''ל על משמעות זיכרון השואה מהדהדים בנו בקול גדול מתוך זעקתם 
של הנספים בשואה ומתוך צוואתם. זוהי גם רוח הדברים של המעטים שעדיין מהלכים ביננו. בדבריו 
אלו, מייחס ויזל את משמעות הזיכרון לערך העליון שעמדו בו יהודים רבים בזמן השואה: "הערבות 
ההדדית''. ערך יהודי זה העולה מתוך המקורות, הוא ערך נצחי ותקף לדורות הבאים לכל יהודי 

באשר הוא. 

בימינו, כאשר תופעות האנטישמיות ברחבי העולם עולות וגואות, ערך הסולידאריות בקרב הקהילות 
בעולם יחד עם אמירות ברורות של המנהיגות היהודית במדינת ישראל – עולה. החברה היהודית 
במדינת ישראל וברחבי העולם מבינה היטב שחומת המגן והחוסן החברתי והערכי של עם ישראל, 

יכולות להיבנות ולהתעצם רק במקום ש''הערבות ההדדית'' פועלת במלוא מרצה והיקפה.



'שנעלמו' בתקופת  ילדים  יהודים לאחר השואה. אותם  ילדים  השנה עוסק החידון בנושא הצלת 
השואה, אולם התקווה למצוא אותם והניסיונות לחלץ אותם בלא לאות ובמקרים רבים אפילו תוך 
סיכון המחלצים מלמדת אותנו כמה חשובה הערבות ההדדית –  תופעה מדהימה ומופלאה. אלו 

מקרים של סמל ומופת עבורנו וצריכים לשמש השראה להתנהגותנו ולאורחות חיינו. 

על  מורשת השואה מקבלים  להנחלת  בחידון החשוב  להשתתף  יקרים, אתם שבחרתם  תלמידים 
ולעם  משפחותיכם  לבני  לחבריכם,  הלאה  הזיכרון  העברת  של  החשובה  השליחות  את  עצמכם 

ישראל כולו. בהצלחה רבה לכולכם.

ברכת תודה מקרב-לב לצוות המרכז ללימודי השואה במכללת ירושלים ולעומדות בראשו: הרבנית 
אסתר פרבשטיין והגב' דורית טפרברג על מסירות הנפש בכל הנוגע לנושא הנחלת זיכרון השואה 
במערכת החינוך. המרכז ללימודי השואה קיבל על עצמו מתוך תחושת שליחות את הפקת החידונים 
להנחלת מורשת השואה לתלמידי החמ"ד, מוציא לאור את ספר החידון בשיתוף הפיקוח על לימודי 
תלמידינו  את  להביא  שמטרתו  החשוב,  החידון  בהפקת  ופרט  פרט  לכל  ודואג  בחמ"ד  היסטוריה 

להיות 'העדים של העדים' ושליחי הזיכרון לעוד שנים ארוכות.

בהערכה רבה,
בלהה גליקסברג, מפמ"ר )מפקחת מרכזת( היסטוריה ואזרחות בחמ"ד



תלמידי החמ"ד היקרים,

שלשה שותפים הן באדם. הקב"ה ואביו ואימו. )קידושין ל, א(
כדי שיחיה האדם, יתפתח ויצמח צריכים כל השותפים בו לחבק, לחנך ולומר לו 'גדל'.

במחשכי השואה האיומה היו רגעים קשים ביותר שבהם נאלצו השותפים להיפרד.
הבחירה של ההורים הייתה קשה. היה עליהם לבחור עבור ילדיהם בין אפשרות לחיים ובין מוות בטוח.
היו שהעדיפו להישאר יחד וללכת כך עד הסוף והיו שבחרו בחיים של הסתרה ושלחו ילדים למסתור 

בחסות נוצרים – במנזרים ובכפרים.

אנחנו, כולנו, שזכינו כי השותפים שלנו, שלושתם, איתנו ומאירים לנו פנים, צריכים להיות מלאי 
הכרת הטוב וללמוד את מה שעבר על עמנו בתקופות האיומות.

השאלות שאליהם נחַשֵף נועדו ללמד אותנו פרק חשוב. מתוך השאלות הקשות נדון ונלמד אודות 
התשוקה  על  שגברה  תשוקה  לחיים,  התשוקה  של  המורכבות  את  נכיר  בדרך.  ודבקות  נאמנות 

הטבעית כל כך להישאר יחד עם הילדים.
נזכור שגם בפרקים המורכבים ביותר אנו מצווים ללמוד ולעיין ובסוף לקיים 'וידום אהרון', לדעת 
שלא לכל דבר נוכל להגיב ולא כל דבר נוכל לשפוט, לעיתים נתבקש לדממה של אמונה. דממה של 

'והחי ייתן אל ליבו'. נלמד ונאמין, נאמין ונלמד.

תלמידי חמ"ד יקרים,

נעמיק בלימוד הקורות את עמנו באותם ימים. ננסה להבין מעט ממה שעבר על ההורים כשהחליטו 
ישמשו  הילדים במסתורים. מסקנות הלימוד  להזדהות אם מה שעברו  וננסה  הילדים  למסור את 

אותנו בעתיד ויהיו עבורנו צו נאמנות למשפחתנו ומורשתנו בהמשך חיינו.

ברגשי חיבה ובתפילה לגאולה שלמה,
שושנה נגר,
ראש מנהל החינוך הדתי
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מבוא

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

לאלבום נרשם:

"אלבום זה הוא חתיכת היסטוריה מדממת של 
יהדות פולין.

מידי  טובים  אנשים  בעזרת  בנס  ניצלו  מאות 
המרצחים הגרמנים.

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

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

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

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

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

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

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

זה ושל חידון מורשת השואה תשפ"ב.

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

אלה זיכרונות המדירים את מנוחתם.

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

שסיכנו את עצמם כדי להציל את הילדים. 

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

או להבליט את השוני. 

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

הישראלית והיהודית בארץ ובתפוצות.

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

אותם בדפי המושגים שבסוף הספר.

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

למקום של כבוד בזיכרון השואה והתחייה.

מבנה הספר

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

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

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

שותפים בבניין עם ישראל.

הספר בנוי משני חלקים בהתאמה לחלוקה זו:

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

בפדיון הילדים ובהשבתם לעם ישראל. 





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

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

בכניסה לשדרת חסידי אומות העולם ביד ושם.

פרק 1
 "זה היה חיבוק נואש וכואב" 

הפרידה

אירנה סנדלר והעץ שניטע לכבודה ביד ושם )ויקיפדיה(
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עיניה של האם היהודייה בשעה שמסרה את 
ילדּה הסגירו את סערת רגשותיה ואת חששה 
שמא לא תראהו עוד, שמא תהיה זו פרידתם 
נוספות:  פרידות  קדמו  זו  לפרידה  הסופית. 
המסגרות  ומכל  המוכרת,  מהסביבה  הבית,  מן 
היהודים  הילדים  את  שעטפו  האהובות 

לפני השואה.

וליטא  פולין  בגטאות  הילדים  חיי 
והניסיונות להצילם

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

וחוו את שמחת הילדות כל אחד בסביבתו.

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

והסתיימו בשילוחים למחנות הריכוז והמוות.

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

הוקם בסוף שנת 1940.

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

קובנה, שאוול( התקיימו שנים אחדות. 

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

לבני המשפחה להתקיים ולדאוג לפת לחמם.

הילדים התבגרו בטרם עת. הם השכילו להסתתר 
כאשר ארבה סכנה, לשתוק כאשר נדרשו, לעסוק 
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בעבודות שמעולם לא התנסו בהן, להתגנב לבתי 
הספר החשאיים שהוקמו בגטאות ולא להיתפס 

כאשר הגרמנים באו לביקורת. 

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

שבסביבת ורשה.

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

והוריהם המתינו להם בדאגה רבה. 

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

שימשו עוגן לילדים בגטאות.

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

הייתה משותפת לכולם. 

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

שעזרו להם להגן על הילדים. 

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

למחנות הגיעו לגטו.

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

"אקציות הילדים". 

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

הקשה מכול: הפרידה מן הילדים. 

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

את המועד. 

הילדים,  מצילת  סנדלר,  אירנה  מספרת  כך 
כעבור שנים:

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

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

.)pages/item.asp?item=20762

חששות והתלבטויות 

א. האם מקום המסתור מתאים לילד?

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

תגלה יחס חם אליו?

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

שתשמור על הילד גם בשעת סכנה?

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=20762
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=20762


19

פרק 1

כשפלשו  שמונה  בן  ילד  היה  אילתי  שלום 
"לחצות  בספרו  הוא מתאר  לקובנה.  הגרמנים 
לפני  אימו  של  הרבים  לבטיה  את  הנהר"  את 
שהחליטה למסור את אחותו למשפחה ליטאית:

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

לחצות את הנהר, עמ' 128- 127(.

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

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

מהוריו? הילד 
אותו?  נטשו  שהוריו  עליהם,  יחשוב  האם 

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

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

על יחס חיובי למוצאו או שיושפע מסביבתו?

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

כבושות, עמ' 93 (

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

אחת מילדות המסתור: 

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

לשכוח. )גפני, לבבות חצויים, עמ' 43(.

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

ושהתה בו עד סוף המלחמה. 

כך מתארת אירית את רגעי הפרידה מאימּה:

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

אל אותם כפרים, עמ' 171(.

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

ו"מודה אני".

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

המסתור במנזר:

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

החומות, עמ' 36(.

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

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

הגדול אמרה:

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

נהיה גם אנו. 

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

 .)128–129

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

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

שלנו מתפללת כנוצרייה. 

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

עמ' 83-82 (

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

הקשה ממשפחתה:

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

יכולתי לא לחזור, עמ' 40, 44(. 

לוסי שבה לאחר המלחמה לחיק עמה למרות 
צוואת אימּה.

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

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

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

נעשו מאמצים גדולים להסתיר את הילדים.

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

בני עשר ומעלה כדי להצילם. וכך הוא כתב:

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

עמ' 206-205(

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

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

הפרטית של ההורים )פרבשטיין, שם(. 

)על הגישה ההלכתית בעניין זה ראו בפרק 4( 

 העברת הילדים למשפחות זרות

א. מן המשפחה אל המסתור

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

לא יתגלו. 

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

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

המסתתרים. 

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

לקבל את ילדתה נעמי:

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

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

.)asp?item=21072&author=3660

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

נורו ליד הגדר כשניסו לברוח.

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

עודן בחיים?

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

וכך היא מתארת בזיכרונותיה:

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

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

לתוך התרמיל. )גורביץ, שם(.

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

עצמית להציל אחד מילדיו.

ב. הברחת ילדים עם חיסול הגטאות

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

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

ילדים בשואה, מיזם תיעוד(.

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

יכלו הילדים לזכור.

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

את  להציל  רצון  מתוך  בינקותם  מהם  נפרדו 
חייהם ברגע האחרון:

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

התינוקת בת תשעת החודשים.

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

בחום משפחתי ובאהבה. 

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

 צבי הירשמן, האב

 פיפא הירשמן, האם

 בזרועות אמה

 עם הוריה הפולנים-המאמצים
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 בבית המאמצים 

 בבית הילדים בזאבז'ה

 לאה והדודה לאחר הוצאתה
מבית הפולנים

ג. הסתרת הילדים במערב אירופה

במערב  היהודים  כלפי  הגרמנים  מדיניות 
בשנתיים  שם  שלהם  החיים  ותנאי  אירופה 
הראשונות של המלחמה היו שונים מחייהם 
ובצרפת  בבלגיה  בהולנד,  פולין.  יהודי  של 
הופרדו  היהודים  גטאות.  הוקמו  לא 
צווים,  באמצעות  הכללית  מהאוכלוסייה 
שבודדו אותם מן החברה, ולאחר מכן גורשו 
המשפחה  מבנה  זמניים.  מעבר  למחנות 
בני  בסביבת  חיו  והילדים  חלקית,  נשמר 



29

פרק 1

משפחתם וקרוביהם במשך כשנתיים. חייהם 
היו קשים כי הם נאלצו לחיות תחת חוקים 
בידוד  של  בתנאים  גוברת,  ושנאה  מפלים 
המגורים  אולם  קשה,  כלכלי  ובמצב  חברתי 
בקרבת בני המשפחה העניקו לילדים ביטחון 
ילדים  אלפי  כמה  הועברו  בהדרגה  מסוים. 
לבתי ילדים, שקיומם עדיין התאפשר. מסוף 
הגירושים  כשהחלו   ,1943 סוף  ועד   1942
ההורים  הבינו  והריכוז,  המעבר  ממחנות 
להגן  עוד  יוכלו  שלא  הילדים  בתי  ומנהלי 
הורים  להצילם.  דרכים  וחיפשו  ילדיהם  על 
החלו לחפש באינטנסיביות מקומות מסתור 
לילדיהם בבתים של ידידים או של שותפים. 
מקומיים  מחתרת  ארגוני  באו  לעזרתם 
במערב  שיהודים  העובדה  סעד.  וארגוני 
המקומית  בחברה  מעורים  היו  אירופה 
סייעה לילדים להסתגל למשפחות המצילים, 
וידיעת השפה המקומית הקלה עליהם את 

שהותם בחברה הנוכרית. 

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

המשפחה, שהוסתרו במקומות שונים. 

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

בפולין ובהולנד במלחמת העולם השנייה(.

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

ויבואו לפדותו.

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

עדות יד ושם(.

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

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

קטן עד שהמשפחה תועבר לשבדיה.

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

המוצפנת והסודית ביותר. 

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

ילדים בצרפת.
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ולהביאם  ילדים  להציל  שפעלו  ארגונים 
למסתור בצרפת

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

לילדים יהודים. 

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

הרריים בדרום צרפת, או להבריחם לשווייץ.

הילדים  בהצלת  שעסקו  הבולטים  הארגונים 
ובהעברתם למסתור היו:

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

בפי הילדים "המלאך המגן עלינו". 

 אנדרה סלומון וילדים ניצולים בצרפת

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

סייעו בעבודות חקלאיות.

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

נשלח לאושוויץ ונספה בתאי הגזים.

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

לשורות המחתרת בעיקר בשנת 1944.

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

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

נתפסו בידי הנאצים, עונו ונרצחו. 

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

הילדים בין משפחות בצרפת או מעבר לגבול. 

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

בלתי חוקית ומסוכנת. 

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

נעו הילדים עד שהגיעו למקום מבטחים. 

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

במקרים רבים במנזרים. 

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

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

לאחר המלחמה בריאים ושלמים.

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

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

אשתו ובן דודו, חסידי אומות העולם.

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

נשלחו למחנה אושוויץ ושם נרצחו.

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

היהודים בצרפת, עמ' 141(.

שאלות למחשבה

← חשבו מה הם הערכים, עליהם 
התחנכו הילדים, "המבריחים הקטנים", 

שהניעו אותם לפעול תוך סיכון עצמי.

←  איזה ערך, מהערכים שציינתם, 
הייתם רוצים לאמץ לחייכם? מדוע 

בחרתם דווקא בערך זה?
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למנזר  או  נוצרית  למשפחה  ילד  של  מסירתו 
היה  אפשר  הצלתו.  מסע  של  תחילתו  הייתה 
החיים  מאימת  הילד  של  בהרחקתו  כי  לחשוב 
המוות  למחנות  השילוחים  ּומִּפַחַד  בגטאות 
ישתפר גורלו, אולם המציאות הייתה שונה. כבר 
מהרגעים הראשונים שבהם עבר הילד למציליו 
החדשים  לחיים  הסתגלותו  הייתה  הנוצרים 

מלווה בסכנת חיים תמידית ובקשיים רבים.

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

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

היום־יום שחוו בתקופת המסתור.

אופיים של המצילים

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

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

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

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

חם ואוהב. 

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

בספרה "מקלט מנוחה":

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

ועודדו אותי לקחת עוד מנה.

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

עמ' 225–226( 

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

האיכר השיכור.

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

עיניים בוערות כגחלים, כעששית מהלכת.

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

תרנגול, עמ' 68–69( 

 תנאי המסתור

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

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

על קיומו. 

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

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

ילד נוסף שאינו שייך למשפחה הגרעינית. 

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

ממש לו ולמשפחת המצילים. 

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

בזהות שאולה, כאילו הוא ילד נוצרי.

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

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

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

המצילות כתבה:

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

גסיסה, וזה נשמע סיפור אפשרי.   

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

אצל נזירות. 

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

עמ' 225–226(

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

פנים ולהתחזות לנוצרייה:

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

)נחמני, לבבות חצויים, עמ' 53(

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

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

חצויים, עמ' 47(

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

נלקחה למסתור.

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

שכנה הישיבה המפורסמת. 

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

רופאים ואחיות יהודיות.

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

אותה מן הגטו והביאה אותה לבית המורה:

28 בפברואר 1945

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

מגברת קיסין.

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

למצוא בעולם.

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

שלך. את הראשונה שפקחת את עינינו.

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

זמן רב יהבהבו בזיכרוני.

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

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

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

המציאה סיפור כיסוי ונעזרה בכומר המקומי. 

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

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

יהודית  בזהות  במחבוא  מסתור   .2
או נוצרית 

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

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

שמא מילים שיוציא מפיו יסגירו אותו. 

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

מוחלט כדי לא להתגלות. 

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

בתוך חבית ברפת שבחצר ביתו:

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

ושם בסרט 'בשבילך ייפתחו השמיים'( 

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

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

לשהות שם מתארת מרים בספר זיכרונותיה: 

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

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

עמ' 67-66(

הפחד מפני הלשנות וחשיפה

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

הזמן, יגלו את מקום מחבואם:

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

שהם פונים זה אל זה.

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

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

עמ' 68–69(

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

בוורשה, כותבת המצילה:

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

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

הטהור שלה...

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

והפחד לא שככו. כך סופר בהמשך העדות: 

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

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

בדידות, געגועים

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

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

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

פורקן לרגשותיהם. 

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

להחזיק מעמד.

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

הנר כעל הדבר היקר לי מכל!

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

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

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

המבוגרים מהעבודה.

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

הארורה הזאת?'

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

החומות, עמ' 50-47(

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

געגועיו העזים למשפחתו.

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

תרנגולים וצוחק עם חיות הבית. 

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

התרנגול קורא לי 'מוישלה'.

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

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

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

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

שומרים לעצמנו...

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

יגיד לי 'לילה טוב'.

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

'לילה טוב'.

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

טוב לי כשאני חושב עליו...

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

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

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

כבר עשוי מהבדידות הזאת.

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

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

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

עמ' 61–65(

מלכה דולברג מספרת כיצד העבירה את הימים 
הארוכים בחבית שברפת:

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

אותי והוא היה חבר שלי. 

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

'בשבילך ייפתחו השמיים'(

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

בפרק הבא. 

שאלות למחשבה

מהם  אחד  כל  משה,  מרים,  מלכה,  אהוד, 
של  הגדול  הקושי  עם  אחרת  התמודד 

החיים במסתור.

← מה לדעתכם נתן לכל אחד מהם 
את הכוח להחזיק מעמד בתת תנאים, 
במתח ובפחד יומיומי מפני האפשרות 

שהם יכולים בכל רגע להתגלות ולמות?
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מחסה  היהודים  לילדים  שסיפקו  מוסדות 
ומסתור היו המנזרים הנוצריים, שהיו מפוזרים 
יתומים  בתי  היו  במנזרים,  אירופה.  רחבי  בכל 
ובתי ספר שרובם התנהלו במסגרת של פנימייה. 
המנזרים  קפדני.  חינוך  היה  במנזרים  החינוך 
הפועלים  כמוסדות  ומעולם  מאז  נתפסו 
במגמה מסיונרית שמאיימים על היהדות, ולפני 
המלחמה נדיר היה למסור ילדים יהודים למנזר. 
הייתה  לא  התופעה  המלחמה  בתקופת  גם 
את  הניחו  נואש  שבצעד  יהודים  היו  נפוצה. 
והנזירות הכניסו  הילד הקט על מפתן המנזר, 
היהודים  הילדים  רוב  את  אך  פנימה,  אותו 
הנוכרים  המצילים  הביאו  למנזר  שהגיעו 
שלידיהם נמסר הילד בתחילה. היו כמה סיבות 
של  משפחתו  כאשר  זאת  עשו  לעיתים  לכך: 
ולעיתים  הילד הפסיקה לשלם עבור החזקתו, 
בשל סכנה של הלשנה, שהייתה עלולה לעלות 
במקרים  בחייהם.  המצילה  ולמשפחה  לילד 
אחרים ילדים שגורשו מבתי מציליהם הנוכרים 

או ילדים שנדדו בדרכים וחיפשו עזרה ומחסה 
נקשו בעצמם על דלתות המנזר הקרוב. 

תנאי החיים במנזרים היו שונים בין מנזר למנזר 
השונות.  בארצות  המנזרים  ובין  ארץ  באותה 
הסתרה  ובין  במנזרים  הסתרה  בין  השווה  הצד 
אצל משפחה נוצרית היה החשש מסכנת החיים 
שריחפה מעל ראשם של המסתירים אם ייתפסו. 

בסבל  מלווים  היו  במנזר  היהודים  הילדים  חיי 
כפול: סבל פיזי וסבל נפשי-רוחני.

מתנאי  ובראשונה  בראש  נבע  הפיזי  הסבל 
תקציבים  היו  למנזרים  הירודים.  המחיה 
ולא  גדל  המוסתרים  הילדים  מספר  צנועים, 

פעם שררו שם רעב ומחלות מדבקות. 

בבלגיה  לוואן  בעיר  במנזר  שהתה  כהן  חנה 
ותיארה את תחושתה לאחר הארוחות:

 פרק 3
 "האם אמא תרצה לקחת אותי אליה 

בחזרה אם אחיה במנזר כמו נוצרייה?"

החיים במנזר
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 אכלתי את כל המנה שלי ונשארתי רעבה. 
שגם  הבנתי  בסביבתי  שעלו  מהלחשושים 
סן-דניאל  אבל  רעבות,  נותרו  הבנות  שאר 
חד.   במבט  כולן  את  השתיקה  ]הנזירה[ 

)כהן, שם, עמ' 69( 

האירופי  הקור  מן  מאוד  הילדים  סבלו  בחורף 
ורק לעיתים רחוקות היו מים חמים לרחצה: 

לנו.  וקר  ומכווצות  צפופות  יושבות  אנו 
כל הזמן קר... חיפשנו פיסות נייר ותחבנו 
אומרות  הבנות  הנעליים.  לתוך  אותן 
ריקוד  )בלומנקרנץ-פריד,  מחמם.  שזה 

השמחה והעצב, עמ' 59(

התכופה  הענישה  ממדיניות  נבע  נוסף  סבל 
לילדים.  המנזר  צוות  של  וקר  נוקשה  ומיחס 
לכל מנזר היו כללי התנהגות שנכפו על הבאים 
ערב  עד  מבוקר  היום  סדר  בקפדנות.  בשעריו 
נקבע מראש וכלל בדרך כלל השכמה מוקדמת, 
ארוחה,  תפילה,  התעמלות,  החדרים,  סידור 
ארוחת  וחשבון(,  שפות  דת,  )בעיקר  לימודים 
יד,  במלאכת  שיעורים  כלים,  שטיפת  צהריים 
ארוחת  הניקיון(,  בתחום  )בעיקר  תורנויות 
בחופש  הצורך  את  ושינה.  לילה  תפילת  ערב, 
ובמשחק ספונטני נאלצו הילדים לחנוק בתוכם. 
בטקסים  והלבוש  ובליל  ביום  האחיד  הלבוש 
ובימי ראשון היה מוקפד מאוד ואיאפשר היה 

לשנותו. כך גם התספורת. 

מי שעבר על הכללים נענש בחומרה. במקרים 
ומשפילות,  מכאיבות  מכות  אלו  היו  רבים 
והצלפות  הברכיים  על  לכרוע  פקודות 
הילדים  את  דיכאו  אלו  עונשים  בפרהסיה. 
וגרמו סבל וחבלות. לאה פריד תיארה מקרה 
גם  שרצו  ובמקום  חזירים  בדיר  נכלאה  שבו 
עכברושים. מקרה אחר שתיארה היה מקרה 

שבו נזרקה לפרוזדור קר לשנת לילה.

המנזרים  שגרמו  האנושי  והסבל  העונשים 
הנזירות.  של  באישיותן  קשורים  היו  לילדים 
חלק מהן התאכזרו לילדים יותר מאשר חייבו 
מהן,  סבלו  נוצרים  ילדים  וגם  המשרד,  נוהלי 
לרעה  היהודים  הילדים  הופלו  כלל  בדרך  אך 

בכל המובנים. כך תיארה זאת חנה: 

בהתחלה חשבתי בתמימותי שלכולן מושכות 
רחמים...  בלי  ותולשות  השיער  את  הנזירות 
הבנות  עיני...  את  שהאירה  זו  היא  אירנה 
היהודיות מטופלות באכזריות יתרה... מכניסים 
אמוניאק,  המכילה  קערה  לתוך  ראשנו  את 
מה שגורם לנו לתחושת חנק... הנזירה תמיד 
הכניסה את ראשי עמוק ומחזיקה אותו שם 
בכוח במשך זמן ארוך. בשביל הבנות הגויות 
)כהן,  מסתפקות הנזירות בטבילה קצרצרה. 

מאחורי החומות, עמ' 124(

מגדלנה  של  בעדותה  מופיעה  נוספת  דוגמה 
אורנר, ששהתה במנזר בפשמישל. משהתגלה 
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כי היא יהודייה החלו הנזירות להרביץ לה עד 
זוב דם על עבירות משמעת קטנות ונסלחות 
כמו  משפילות  קריאות  לעֶברה  לקרוא  ונהגו 
אל  הפולני[,  משפחתה  ]שם  "שימנסקה 
יחס  ]יהודייה[".  ז'ידובקה  שאת  תשכחי 

מפלה זה היה מקור סבל לילדים היהודים.

נוסף על כך סבלו הילדים היהודים סבל רגשי. 
במנזר  ששהותם  ידעו  מתמיד,  בפחד  חיו  הם 
אינה חוקית ודאגו מה יקרה אם תתגלה זהותם 
היהודית. הפחד העיקרי היה מפני הנאצים. הם 
ערכו ביקורי פתע במנזרים, בדרך כלל בעקבות 
לעיתים  מבקרים.  או  עובדים  מצד  הלשנות 
הוסתרו הילדים בעוד מועד כאשר עמדו לבוא 
מבקרים, ולעיתים לא הספיקו להסתתר והדבר 

עלה להם בחייהם. 

הזמן.  כל  דרוכות  היינו  השתרר.  רב  מתח 
אפילו כשיצאנו לשחק בחצר השתדלנו לא 
אל  לרוץ  מוכנות  להיות  מהדלת,  להתרחק 
שתינתן  ברגע  המסתור[  ]=מקום  הקיפטא 

האות. )כהן, שם, עמ' 129(

אחת החוויות הקשות שחווה משה רוט במנזר 
גרמנים,  חיילים  של  פלוגה  עם  מפגש  היה 
שהצליחה לגלות את זהותו כשנשלח בשליחות 
הנזירות להביא חלב למנזר. משה אומנם הצליח 
אך  הגרמנים,  החיילים  של  מידיהם  להתחמק 
את רגעי הפחד שבהם נאלץ להסתתר בחדרה 

חיפוש  ערכו  כשהגרמנים  הראשית  הנזירה  של 
במנזר, הוא אינו שוכח.

'מה  מרי.  הנזירה  הנה  המנזר,  שער  הנה 
דבר,  כולך?  רועד  אתה  למה  לך?  קרה 
מפי.  הגה  להוציא  מצליח  לא  אני  ספר'. 
היא לוקחת את הכד. הכד ריק! 'אתה פוחד 
אחרי  נשפך?'  שהחלב  בגלל  אותך  שאכה 
שתיית כוס חלב חם שאחת הנזירות מגישה 
של  בחדרה  שעה,  של  מנוחה  ולאחר  לי, 
הנזירה הראשית אני מצליח לספר על גדוד 
הגרמנים. על שעצרו אותי, על הכידון אשר 
להאמין  מתקשה  היא  חזי.  על  מונח  היה 
לוקחת  היא  מרבית  זהירות  מתוך  לסיפור, 

אותי אל חדר השינה שלה. 

לקחת  בעצמי  שאבוא  עד  מכאן  תזוז  'אל 
והגרמנים  שעה  יוצאת  לא  ברור?'  אותך, 
מגיעים אל הכפר. הם מגיעים גם אל המנזר. 
אני  כאן.  יודע שהם  אני  אותם.  שומע  אני 
הנרדף  מבטו  המגפיים.  צעדי  את  שומע 
המבוהל של אחי מצטלב עם שלי, גם הוא 

שמע. גם הוא יודע. 

בחשיכה  לבאות.  להמתין  רק  נותר  עכשיו 
בדממה מחרישת האוזניים עם כל תמונות 
ה"קדושים" שעל הקירות... הגרמנים בחצר 
חלל  את  ממלאת  מגפיהם  הלמות  עכשיו. 

המנזר. )רוט, ילד תרנגול, עמ' 89–93( 
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גם הפחד מפני האפשרות שיושלכו לרחוב רדף 
את הילדים. איומים כאלו שמעו מפי הנזירות, 

וכל נזיפה שנזפו בהם הגבירה את הפחד. 

פנים  להעמיד  מהצורך  נבע  אחר  נפשי  סבל 
כאילו  מלאכותית  התנהגות  ולהתנהג  בקביעות 
ילדי  של  ההתנהלות  ומלידה.  מבטן  נוצרים  הם 
המסתור הייתה צריכה להיות תואמת את סיפור 
למסתור: השם החדש,  כשנכנסו  הכיסוי שקיבלו 
פרטי קורות החיים שלא היו ולא נבראו, והצורך 
להעמיד פנים ולא לפלוט כל רמז של מידע – יצרו 
דריכות מתמדת אצל המסתתר משום שחובה היה 
עליהם  היה  כולה.  היממה  במשך  כך  לנהוג  עליו 
להתמצא במנהגים נוצריים, להימנע מלשיר שירים 
שהכירוומלאמר ברכות שהיו שגורות בפיהם. היה 
עליהם לשתוק כאשר בסביבה הנוכרית השמיעו 
לשיחות  להצטרף  או  היהודי,  העם  נגד  דברים 
להישמר  עליהם  והיה  הדוברים,  את  ולחזק  אלו 

מהסגרת מידע מסוכן אף בשנתם.

שרה ארליכמן כתבה: 

תמיד.  דרוכות  להיות  צריכות  ואוזניי  עיניי 
ואכן  אכשל,  לבל  המשמר  על  לעמוד  עלי 
בידי  אפשר להיכשל בנקל. )ארליכמן-בנק, 

טמאים, עמ' 57(

נחום בוגנר תיאר ילדה יהודייה שקיבלה גופייה 
לעבר  בתרעומת  משים  בלי  ופלטה  קרועה 

לייביק  איזה  "ראי  בקרבתה,  שעמדה  חברתה 
היהודי  בביטוי  השימוש  קרוע".  ]=גופיה[ 
להודות  נאלצה  ולבסוף  זהותה,  את  הסגיר 
שהיא יהודייה. קרה גם שילדים גילו את סודם 
)בוגנר,  מחום.  שקדחו  בזמן  או  שינה  מתוך 

בחסדי זרים, עמ' 22(

עוינת,  נוצרית  בסביבה  חיו  שהילדים  העובדה 
שרבו בה דברי השטנה נגד היהודים, יצרה אצלם 
שמעו  כאשר  ונחיתות  השפלה  תחושת  גם 
הוא  השטן,  הוא  היהודי  אנטישמיים:  ביטויים 
אמירות  הרוע.  את  המגלם  הוא  הרוצח,  דמות 
אלו מקובלות בנצרות ונאמרו במתכוון או שלא 
אצל השומעים.  נפשי  לסבל  גרמו  אך  במתכוון, 
היהודים  על  בדיחות  הילכו  במנזר  הילדים  בין 
ונעשו ניסיונות לחקות אותם מתוך לעג. הילדים 
היהודים היו צריכים לגלות איפוק, לא להגיב ולא 
שהיו  הפנימית  והמצוקה  אחרת,  דעה  להביע 
נתונים בה גברה וגזלה את מנוחת הנפש שלהם. 
שלה  הקושי  את  ביטאה  ארליכמן-בנק  שרה 

לשמוע את הדברים ולשמור על רוח איתנה: 

כי  אונים  חסרת  אני  אך  בקרבי,  רותח  דמי 
בפנים  אני  מביטה  פה.  לפצות  לי  אסור 
אטומות אלה ולעיניי מרחפת תמונה אחרת: 
האנשים,  של  והמרוכזים  הרגישים  פניהם 
ובלובלין.  בוורשה  עבדתי  שבמחיצתם 
בידי  )ארליכמן-בנק,  ההבדל!  עצום  מה 

טמאים, עמ' 13(
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וחשו  אלו  לדברים  האמינו  אשר  ילדים  היו 
ולעיתים  היהודי,  לעם  בהשתייכותם  בושה 

העדיפו לשכוח כי הם שייכים לעם זה.

נכפה  כאשר  לילדים  נגרם  רב  רוחני  סבל 
עליהם אורח חיים קתולי קיצוני. ככל שזכרו 
התקשו   – ומשפחתם  יהדותם  את  יותר  טוב 
חשו  הם  זו.  בדרך  חיים  עם  להשלים  יותר 
מן  משהו  לשמר  ניסו  ובחשאי  אשם,  רגשות 
עד  לקרוא  מפליא  בביתם.  שספגו  החינוך 
ולהביע  זהותם  את  לזכור  הילדים  ניסו  כמה 
דתי  חינוך  ככל שקיבלו  בדרכם.  אותה בסתר 
מבוגרים  והיו  שגדלו  וככל  בילדותם,  יותר 
זמן  הזהות  שמירת  אותם  העסיקה  יותר, 
החלטות  בעצמם  לקבל  נאלצו  והם  יותר,  רב 

גורליות גם בתחום הדתי.

 חניכי מנזר

זהותה  כהן תיארה את ההתמודדות עם  חנה 
כאשר הועברה על ידי המחתרת הבלגית מבית 
הוריה  בבלגיה.  לוואן  בעיר  למנזר  המצילים 
אנשים  והיו  לבלגיה  מפולין  היגרו  חנה  של 

ברכי  על  גדלה  וחנה  מצוות,  שומרי  דתיים 
ביקשה  למנזר  כשנכנסה  אך  והמסורת.  הדת 
זהותה  את  לשכוח  הראשית  הנזירה  ממנה 
הקודמת, לקבל על עצמה זהות חדשה ולנהוג 
אורח  עליה  ולקבל  במנזר  החיים  אורחות  לפי 
חיים נוצרי. בזיכרונותיה גוללה חנה את הקושי 
בדרישה  לעמוד  הקושי  ואת  בפניה  שעמד 
עם  זהותה  את  לשנות  הראשית  האחות  של 

כניסתה למנזר.

וליטפה  כסא  על  אותי  הושיבה  הנזירה 
בקול  הבטיחה  טוב',  לך  יהיה  'כאן  אותי. 
רך. 'תהיינה לך חברות. כאן זה מקום טוב. 
מפחדות  הנה  שמגיעות  הבנות  כל  כולן 
מתרגלות.  הן  לאט  ולאט  הראשון,  ביום 

הרגעי אל תבכי'.

עיני.  את  בה  לנגב  ממחטה  לי  נתנה  היא 
וחיכתה  מים  כוס  לי  הביאה  כך  אחר 
בסבלנות עד שגמרתי לשתות. 'אני סן לוסי, 
בפני.  הנזירה הראשית', הציגה את עצמה 
האמיתי.  שמך  ומה  את  מי  יודעת  אני  'רק 
אסור  הזה,  מהחדר  יוצאת  שאת  מהרגע 
שמישהו ידע שאת יהודיה. אם הסוד יתגלה 
לכולם  נספר  אנחנו  אותי,  וגם  אותך  יהרגו 
את  יודעת  אינך  ולכן  פרוטסטנטית,  שאת 
הקשיבי  עכשיו  שלנו.  הקתוליות  התפילות 
זכרי  ונדרלס.  ארלט  שמך  מהיום  אלי: 

ארלט ונדרלס'.
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נולדתי  מתי  אני,  מהיכן  לי  סיפרה  היא 
 – ובכלל  הורי,  לי את שמות  ואיפה, אמרה 
בנתה לי חיים שונים לחלוטין מאלה שהיו לי 
באמת. את כל הפרטים האלה היא ציוותה 
עלי לשנן שוב ושוב, עד שאפילו מתוך שינה 
בלשוני,  אכשל  שלא  אותם.  לספר  אדע 

שחלילה לא יתגלה סוד זהותי האמיתית. 

'בינתיים, כל עוד שאינך זוכרת היטב את כל 
הפרטים, אל תעני לשאלות שתשאלנה אותך 
מתביישת  את  כאילו  פנים  העמידי  הבנות, 
לך  אסור  לשגות.  לא  העיקר  מבולבלת,  או 
לך שאת  יש  וזכרי תמיד איזה מזל  לטעות! 
נכנסת אל המנזר שלנו... אנחנו מצילים אותך 
ממוות בחוץ, בידי הגרמנים, ואת צריכה תמיד 
יותר  מהר  שתתרגלי  ככל  כך.  על  להודות 
לאורח החיים במנזר, וככל שתלמדי מהר יותר 
את התפילות שלנו, כך תודי לנו יותר, כי זאת 

התודה שאנו מבקשים ממך'.

כיתת  אל  ונכנסנו  דלת  פתחה  מרתה  ...סן 
הנזירה,  לכבוד  קמו  הבנות  כל  לימוד. 
אלינו.  ניגשה  שחור,  לבשה  שלא  והמורה, 
הכיתה:  בנות  לפני  אותי  הציגה  מרתה  סן 
ארלט  לה  קוראים  חדשה,  תלמידה  'זאת 
והתייחסנה  יפה  אותה  קבלנה  ונדרלס. 
אליה כראוי; היא אחת מכן'. אחר כך היא 
לחשה למורה שלא תשאל אותי שאלות, כי 
הבנות.  על  הסתכלתי  מפוחדת.  מאוד  אני 

היו  טור  בכל  טורים.  שלושה  בכיתה  היו 
כל  ליד  ישבו  בנות  ושתי  ארבעה שולחנות, 
אבל  ריקים,  מקומות  כמה  ראיתי  שולחן. 
הדבר שהכי בלט לעיני היה הצבע השחור. 
כולן לבשו שמלות שחורות כמו שלי. הושיבו 
אותי ליד ילדה בשחור. אמרו לי את שמה, 
עם  רועדת  ישבתי  אותו.  קלטתי  לא  אבל 
מה  לבכות.  לא  מתאפקת  בעיניים,  דמעות 
מוחלטת  מבדידות  הגעתי  כאן?  עושה  אני 
ובנות  אור  מלא  חדר  אל  סמיכה  ואפלה 
לחזור  אפילו  לברוח,  רוצה  והייתי  בגילי, 

לאותו חושך נורא. והעיקר לא להיות כאן.

הבת שישבה לידי ניסתה ללחוש לי משהו, 
הייתי  להקשיב.  מסוגלת  הייתי  לא  אבל 
שקועה כולי בדילמה הנוראה שניצבה לפני. 
יהודייה  להישאר  או  כנוצרייה  כאן  לחיות 
ולמות? מה עלי לעשות? האם אוכל לחיות 
כשאמא  המלחמה,  ואחרי  גויה,  כמו  כאן 
תבוא לקחת אותי, אחזור לחיות כיהודייה? 
האם זה אפשרי? האם אמא תרצה לקחת 
אותי בחזרה, אם אחיה במנזר כמו נוצרייה? 

)כהן, מאחורי החומות, עמ' 63–64(

אל מנזר זה הגיעה גם בת דודתה של חנה. סבה 
אבות  בבית  להסתתר  הצליח  דודתה  בת  של 
שבו עבד והיה מבקר את נכדתו ואת חנה בימי 
ראשון. כשהופעל על חנה לחץ להתנצר ולקבל 
עם  התייעצה  היא  הקתולית  הדת  את  עליה 
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הסב. על פי עצתו היא הבינה שעליה להסכים 
התנצרו,  דודתה  ובת  היא  חוץ.  כלפי  להתנצר 
ומאותו יום ועד צאתה מהמנזר השתדלה חנה 
נוצרייה  של  הדרישות  בכל  חוץ  כלפי  לעמוד 

מאמינה כאנוסה ממש. 

אחרי הצהריים נקראו שוב הבנות היהודיות 
התכוון  הוא  הכומר.  של  בחדרו  להתכנס 
להמיר  אותנו  ולשדל  לחזור  הנראה  ככל 
קמתי  אותו.  הקדמתי  אני  אבל  דתנו,  את 
מוכנות  ואני  'אירנה  ואמרתי:  ממקומי 
מיד  החליטו  האחרות  הבנות  להתנצר'. 
נכונותן  על  הצהירו  וכולן  בעקבותי,  ללכת 
להתנצר. לא דיברנו בינינו על הנושא, אבל 
כולן ידעו שסבא שלנו היה כאן אתמול, והן 
הצעד  את  לי  אישר  שהוא  לעצמן  תיארו 
נעמדה הנזירה  הזה. בשעת ארוחת הערב 
בקול  והכריזה  האוכל  חדר  במרכז  לוסי  סן 
מוכנות  הפרוטסטנטיות  הבנות  'כל  חגיגי: 
הקתולית!'  הדת  את  עצמן  על  לקבל 
מחיאות כפיים פרצו ברחבי האולם, וכל בת 
סביבנו  המאורע.  לכבוד  ריבה  כפית  קיבלה 
שסוף  שמחו  הנזירות  רבה,  שמחה  הייתה 
סוף הסכמנו להתנצר, והבנות שמחו בריבה 
פנימה  בליבנו  אולם  בזכותנו.  קיבלו  שהן 

רבצה מועקה כבדה. )כהן, שם, עמ' 139(

חייה של חנה במנזר התנהלו בשלווה יחסית. 
חנה קיבלה טיפול טוב, והנזירות כיבדו אותה. גם 

במנזר שמרה חנה על זיקה לזהותה היהודית, 
לא מעט בזכות ביקורו של סבה במנזר. באחד 
ועדכן  לביקור  כהרגלו  הסב  הגיע  ראשון  מימי 
את חנה ואת בת דודתה כי הימים הנוראים – 
בפתח.  עומדים   – הכיפורים  ויום  השנה  ראש 
חנה ניסתה בכל מאודה לשמור גם במנזר על 

זכר הימים הנשגבים ועל קדושתם.

כולן  בלילה,  רביעי  יום  מכן.  לאחר  שבוע 
בקול  פתאום  אמרתי  ואני  לשינה,  התכוננו 

רם: 'ליל יום כיפורים עכשיו, כל נדרי'.

'מה את מקשקשת?' שאלו כמה בנות גויות. 
'מה אמרת?'

וראיתי  סביבי  הסתכלתי  להן.  עניתי  לא 
עיניים מבינות נועצות בי. כמו זרם חשמלי 
עבר בחדר. ברטה הביטה בי, חיוורת, והנהנתי 

לה בראשי כאומרת: 'כן, שמעת נכון'.

סימון  של  מכיוונה  וגם  בבכי,  פרצה  ברטה 
מיהרתי  מאוד.  חזקה  התנשפות  שמעתי 
הראש.  מעל  והתכסיתי  למיטה  להיכנס 
מטרתו.  אל  בדיוק  קלע  ששיגרתי  החץ 
את  הבינו  לא  הגויות  והבנות  הנזירה 
היהודיות  הבנות  אבל  המוזרות,  המילים 
כולי,  במיטה, מכוסה  והבינו. שכבתי  שמעו 
וניסיתי בכל כוחותיי להיזכר וְלּו במשהו מן 
בכתפי  נוגעת  יד  הרגשתי  לפתע  התפילה. 
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ז'ולייט. 'את זוכרת מה  זו  בעדינות. הייתה 
מתפללים?' שאלה בלחש.

סבא  אבל  להיזכר.  מצליחה  אינני  'לא, 
להתפלל  יכולות  שאנחנו  אמר  שלנו 
כי  ולהבטיח  סליחה  לבקש  שלנו,  במילים 
שם,  )כהן,  ליהדות'.  נחזור  שנוכל,  ברגע 

עמ' 150–153( 

בעדויות רבות של ילדי מסתור מתוארות דרכים 
שמרו  שבעזרתן  ומשמעותיות,  סמויות  שונות, 
הילדים על זהותם. שמוליק שילה מפולין, אשר 
מצא את אחותו בעליית גג של משפחה פולנית, 
נדהם כאשר אחותו ענדה צלב, אך היא מיהרה 
ובו  לבגדיה,  מתחת  ששמרה  פתק  לו  להראות 
חוס  אלקינו,  ה'  קולנו  "שמע  התפילה:  נכתבה 
ורחם עלינו, וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו". 
את  ניצלה  איך  תיארה  מצרפת  ישר  בן  יפה 
שעות התפילה בכנסייה כדי לומר את התפילות 
ואחיו  רוט  משה  וגם  בביתה,  הורגלה  שאליהן 

מצאו דרך להזדהות עם יהדותם.

משה ואחיו נשלחו מביתו של האיכר הצרפתי 
בתוך  במנזר  ישן  משה  צרפת.  בצפון  למנזר 
הוכרח  השבוע  ובימות  עצמה,  הכנסייה 
הלימודים  הנוצרית.  הדת  בלימודי  להשתתף 
העיקו עליו מאוד. למרות ההשתייכות החיצונית 
והשתדל  יהדותו  על  ויתר  לא  המנזר  למסגרת 

לשמור על אמונתו בעזרת זיכרונותיו מהעבר:

שאלך  מבקשת  אינה  הראשית  הנזירה 
לכנסייה בימי ראשון, אך לעומת זאת היא 
שבהם  דת  לשיעורי  ללכת  ממני  דורשת 
הנוצרית.  האמונה  עיקרי  את  מלמדים 
בלילות, כל לילה, אני בוכה מתחת לשמיכתי. 
לא  זה  ההם.  הדת  בשיעורי  משתתף  אני 
נורא כפי שחששתי. על הקיר תלויים שוב 
הצלב וגם הפסל... אני מביט בו שוב ושוב 

עד שאני מתחיל לשנוא אותו.
בית  של  מזו  לחלוטין  שונה  האווירה 
אין  כאן  בגרנובל, אצל הרב שלנו,  הכנסת 
מתנדנדים, כאן אין מתפללים איש לעצמו. 
הצלבים אינם יכולים להחליף את המזוזות 
שנכנסתי  פעם  בכל  לנשק  שנהגתי 

לבית הכנסת. 
... אני מצטרף בעל כורחי גם לתפילות של 
ימי ראשון. לא עוזרים לי הבכיות, התחנונים.
אני הופך את הכנסייה לבית הכנסת שלי.

לי  ממלמל  אני  מנשוא,  הקשה  בשקט 
שנשארו  הזמירות  מן  מלכנו'  'אבינו  את 

לי מגרנובל.
לבן  בלבוש  הן  נזירות.  בין שתי  עומד  אני 

ואני לבוש כילד בחליפת יתומים.
אני לומד להצטלב, טובל את קצות אצבעותי 
בערב  לכנסייה.  בכניסה  הקדושים  במים 
במיטתי אני אומר את תפילת 'שמע ישראל' 
על  לי  שימחל  היהודים  מאלוהי  ומבקש 
הצטלבותי. )רוט, ילד תרנגול, עמ' 84–85(
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היהודית  היו מקרים שבהם התחזקה הגאווה 
של  אכזריותם  לנוכח  דווקא  הילדים  של 
שהסתתרה  גזונדהייט,  שושנה  הגרמנים. 
בכפר בסלובקיה, תיארה את תחושתה כאשר 
מסתובבים  גרמנים  חיילים  החלון  מן  ראתה 

ולצידם כלבים:

רבונו של עולם, תודה שאני יהודיה, כי אם 
לא הייתי יהודיה וקרבן, אולי הייתי גרמניה 
שמפחדת  זו  להיות  מעדיפה  אני  ונאצית. 
בכלבים.  שמחזיקה  זו  מאשר  מהכלבים 
סבתא  של  הזיכרונות  )גזונדהייט, 

שושנה, עמ' 21(

 – אירופה  במערב  בעיקר  נדירים  מקרים  היו 
שבהם ניסו אבות המנזר או הכמרים לשמר את 

יהדותם של הילדים המוסתרים:

לואי סיליס, כומר בעיירה גותם בבלגיה, שמר 
של  היהודית  זהותם  על  אקטיבית  שמירה 
הילדים שהציל. לבֵיתו של אחיו, הכומר הובר 
סיליס הגיעה טנה רוטנברג, שברחה מבריסל, 
הובר  ילדיה.  ארבעת  את  שיסתיר  והתחננה 
ה־16  בת  רג'ינה  הבנות;  שתי  את  הסתיר 
וסוניה בת השנתיים אצל אביו ג'וזף בן ה־80, 
ואת שני הבנים; וולפגנג בן ה־13 וזיגמונד בן 
ה־9 השאיר אצל אחיו לואי, כומר בכפר סמוך. 
כדי למנוע חשדות השתתפו הבנים בקביעות 
בתפילות בכנסייה, אך ברשות הפרט, בהיותם 

לואי  האב  התעקש  הסביבה,  מעין  רחוקים 
שהבנים ישמרו על זהותם היהודית. הוא דרש 
ולהתפלל  תפילין  להניח  להמשיך  מוולפגנג 
מדי יום ביומו. הוא למד בעצמו את המנהגים 
היהודיים כדי שיוכל לוודא שהילדים שומרים 

על המסורת היהודית ועל זהותם המקורית. 

הכומר סיליס, בבר-המצווה של וולפגנג

לסיכום, המנזרים אומנם העניקו לילדים מקום 
יחסית  מוגנים  חשו  יהודים  וילדים  מקלט, 
חייהם  כלל  בדרך  אולם  החומות,  בין  בעודם 
במנזרים היו מלווים בקשיים רבים. היה עליהם 
ולהסתגל  ירודים  מחיה  תנאי  עם  להתמודד 
לנהלים נוקשים ולענישה תכופה. הם חוו פחד 
מתמיד מפני הסגרה, חיו חיים כפולים ומתוחים, 
התייסרו בדאגה ובגעגועים לבני משפחותיהם 
אנטישמיים  ביטויים  נוכח  מושפלים  וחשו 
להסתגל  התקשו  הם  בנוכחותם.  שנאמרו 
לאורח החיים הקתולי, שנכפה עליהם, ולשמור 
את  בהם  נתנו  אלו  כל  היהודית.  זהותם  על 
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הריכוז שלהם  כושר  ירד,  תאבונם  אותותיהם: 
שאפיינו  והחברותיות  החיים  ושמחת  פחת 
ובדידות:  עצב  הביעו  עיניהם  נעלמו.   - אותם 
הם היו כפרחים שנעקרו משורשיהם, דוחקים 
את זיכרונותיהם, ומקווים שאבא ואימא יקיימו 

את הבטחתם ויבואו להוציא אותם מן המנזר.

שאלות למחשבה

מלווים  היו  במנזר  היהודים  הילדים  "חיי 
בסבל כפול: סבל פיזי וסבל נפשי-רוחני."

← כיצד הילדים במנזרים התמודדו 
עם הקשיים השונים? 

← לו יכולתם- מה הייתם אומרים 
להם כעידוד, כעצה שיחזקו אותם 

בימים קשים אלו? 

← כיצד היה בכוחה של תמיכה 
חברתית לעזור לילדים במנזר לשמור על 

זהותם היהודית בסתר?

← נסו להתבונן בסביבתכם הקרובה 
– חשבו עד כמה חשובה תמיכה זו 

בשעות קשות לכל אחד.
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שאני  ידעה  )בכפר(  שלנו  האוכלוסייה 
מכל  התחילו  ואז  יהודים  ילדים  מסתירה 
הכיוונים הטרדות ואיומים למסור את הילדים 

לגסטאפו, כי אחרת ישרפו את כל הכפר.

מתוך  הן  זה  בפרק  העדויות  ורוב  זו  עדות 
יחידי סגולה  מאמרה של אמונה נחמני גפני, 
בתקופת  פולנים  בידי  יהודים  ילדים  הצלת   –

השואה, ילקוט מורשת.

אירופה  במזרח  שחיו  היהודים  מיליוני  מתוך 
אלפים  כמה  ניצלו  השואה,  לפני  ובמערבה 
לא  מקומיים  תושבים  אצל  במסתור  שהיו 
המצילים  חיי  את  סיכנה  ההסתרה  יהודים. 
מה  שאלה  מתעוררת  ולכן  משפחתם,  ובני 
השאלה  יהודים.  להסתיר  המצילים  את  הניע 
מרבית  של  שיחסם  העובדה  לנוכח  מחריפה 
ליהודים  אירופה  ברחבי  המקומיים  התושבים 

בתקופת השואה נע בין אדישות לשנאה. רבים 
מהתושבים צפו כיצד שכניהם היהודים הוצאו 
מבתיהם, נשלחו למחנות או נרצחו במקום ולא 
עם  פעולה  שיתפו  מהם  חלק  להגנתם.  פעלו 
הרוצחים, ורבים אחרים שדדו את רכושם של 
היהודים. רק מעטים העזו לעמוד מנגד ולעזור 

ליהודים. מה הניע אותם?

מספרם של מצילי היהודים

המקומיים  מהתושבים  כמה  לדעת  קשה 
פעילה  השתתפות  השתתפו  שונים  במקומות 
או סבילה בהצלתם של יהודים בזמן המלחמה. 
כל  לנו  ואין  תועדו  לא  ההצלה  ממעשי  רבים 

דרך לדעת עליהם. 

המועט  מספרם  על  ללמוד  אפשר  זאת  בכל 
של המצילים ממספרם של הניצולים היהודים 

 פרק 4
 "נהגנו בסך הכל כבני אדם ולא החשבנו 

את עצמנו לגיבורים"
)יופ וסטרוויל(

המצילים, מסתירי הילדים
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לפני  חיו  בפולין  לשרוד.לדוגמה:  שהצליחו 
פרוץ מלחמת העולם השנייה כ־3,300,000 
ברית  לתחומי  ברחו  מהם  חלק  יהודים. 
שרדו  עצמה  פולין  בתחומי  המועצות. 
בלבד.  יהודים  כ־55,000  המלחמה  לאחר 
יהודים,  ללא  בזכות התחזותם  ניצלו  חלקם 
במספרם  שכניהם.  בעזרת  ניצלו  ומקצתם 
אלפי  כמה  גם  כוללים  אנו  הניצולים  של 
או  הפרטיזנים  בשורות  שנלחמו  יהודים 
מחנות  ניצולי  או  וניצלו,  ביערות  הסתתרו 
מיהודי  בלבד  וחצי  כאחוז  כלומר:  הריכוז. 
נעזרו  מקצתם  ורק  לשרוד,  הצליחו  פולין 
מלמד  זה  קטן  מספר  יהודים.  לא  במצילים 

על מספרם הנמוך של המצילים בפולין.

בקרב הניצולים בפולין בולט במיוחד מספרם 
הקטן של הילדים. מתוך קרוב למיליון ילדים 
שחיו בפולין לפני המלחמה, שרדו על אדמת 

פולין כ־5,000 ילדים בלבד. 

מצילי  של  יחסית  הקטן  מספרם  את 
לרקע  בהתייחס  להסביר  אפשר  היהודים 
האנטישמי של האוכלוסייה המקומית. רבים 
ספגו  אירופה,  במזרח  בעיקר  מהתושבים, 
הנוצרית  המסורת  מן  ישראל  שנאת  את 
תחילת  לפני  עוד  בסביבתם  ומההווי 
שספגו  הנאצית  והתעמולה  המלחמה, 
היהודים,  שנאת  בקרבם.  היטב  נקלטה 
הביאה  בגלוי,  התבטאה  תמיד  שלא  אף 

המקרים  ברוב  המקומית  האוכלוסייה  את 
להסכמה שבשתיקה או לאדישות למדיניות 
סיבה  ראו  לא  הם  היהודים.  כלפי  הנאצים 
הרדיפות  בזמן  היהודים  לשכניהם  לעזור 
שרצו  רבים  תושבים  גם  היו  וההשמדה. 
לשים את ידם על רכושם של היהודים לאחר 
שאלה יגורשו או יירצחו, ולכן סייעו לנאצים 
סיוע פעיל או סביל. מנגד, ידוע לנו על כאלו 
שראו עצמם כשונאי יהודים אך עמדתם נגד 
אותם  הביאו  המוסריים  וערכיהם  הגרמנים 

להצלת יהודים.

באנטישמיות  נגועים  היו  שלא  התושבים  גם 
לשכניהם  מלסייע  רבים  במקרים  נמנעו 
ולידידיהם היהודים. הסיבה לכך הייתה שעזרה 
ובסכנות  בקשיים  כרוכה  הייתה  ליהודים 

רבות מאוד. 

דילמות, קשיים וסכנות בהצלת יהודים

מצד  למצילים  שארבו  הסכנות   .1
השלטון הנאצי

גוברנמן  הגנרל  מושל  פרסם  ב־15.10.41 
פרנק,  הנס  פולין(,  במרכז  הנאצי  )הממשל 
יהודי שינסה להימלט  לכל  פקודת עונש מוות 
ליהודים  שיעזור  מקומי  תושב  ולכל  מהגטו 
מטעם  פורסמו  דומות  פקודות  מקלט.  למצוא 

המושלים באזורים אחרים של פולין.
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 מנשר מ־14.12.1943 חתום בידי מנהל המשטרה 
הנאצי באזור גליציה־לבוב ובו הודעה על החלטה 
להוציא להורג כפריים אוקראינים עקב התנגדותם 

למשטר ופועלם להסתרת יהודים. 

הוצאות  נעשו  פולין  ברחבי  שונים  במקומות 
ומי  המשטר  מתנגדי  של  להורג  פומביות 
להוכיח  כדי  יהודים  להסתיר  שסייעו 
את  ולהרתיע  ההוראות  של  תקֵפּותן  את 
מקרים  מעט  לא  היו  הפולנית.  האוכלוסייה 
משפט  לאחר  או  בַּמקום  להורג  הוצאות  של 
מקומיים  שתושבים  מקרים  והיו  דמה, 
ונשלחו  נענשו  ליהודים  סייעו  כי  שנחשדו 
ברבים  פורסמו  כאלה  עונשים  ריכוז.  למחנה 
העניקו  לכך  נוסף  והרתעה.  פחד  ליצור  כדי 
ולמסגירי  למלשינים  כספי  פרס  הגרמנים 
יהודים, ובכך עודדו את התושבים המקומיים 
את  לאתר  לגרמנים  ולסייע  פעולה  לשתף 
הסכנה  מציליהם.  ואת  שהסתתרו  היהודים 

ארבה גם לבני משפחתו של המציל. 

האוכלוסייה  חששה  אירופה  במערב  גם 
ליהודים.  ומחסה  עזרה  להעניק  המקומית 
הנאצים  איימו  לא  אירופה  במערב  אומנם 

מעט  לא  אך  המסייעים,  על  מוות  בעונש 
שולחו  ליהודים  בעזרה  שהואשמו  מצילים 
נִספו. היו  בידי הנאצים למחנות עבודה ושם 
גם מקרים של הוצאה להורג במערב אירופה, 
מנהל  וסטרוויל,  יופ  של  המקרה  למשל  כמו 
מחתרת  ופעיל  הולנד,  ברוטרדם,  ספר  בית 
מ־300  יותר  להחביא  סייע  וסטרוויל  שם. 
מעבר  אל  ולהבריחם  יהודים  ונערות  נערים 
בעת   1944 מרץ  בחודש  נתפס  הוא  לגבול. 
יהודיות  נערות  שתי  לצרפת  להבריח  ניסיון 
בכלא  קשות  אותו  עינו  הגרמנים  מאוטרכט. 
נשבר,  לא  יופ  אך  חודשים,  כמה  במשך 
כלשהו.  במידע  שיתף  ולא  איש  הסגיר  לא 

באוגוסט 1944 הוצא להורג בירייה. 

יופ וסטרוויל
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מצד  למצילים  שארבו  הסכנות   .2
התושבים המקומיים 

במהלך המלחמה הגבירו הגרמנים את הלחץ 
היו  בתחילה  יהודים.  להסגיר  התושבים  על 
מעשיהם  עם  הסכימו  לא  אם  שגם  אנשים 
קולנית  עמדה  מלנקוט  נמנעו  המצילים,  של 
נגדם ולא הרעו להם, אך נוכח הגברת הלחץ 
מצד הגרמנים, הלכה הסביבה ונעשתה עוינת 

יותר. כך למשל העידה מצילה:

בהתחלה יצאו הילדים אל מחוץ לבית, אך 
אותם  להסתיר  נאלצתי  החמיר  כשהמצב 
היה  הכפר  ראש  עזר.  לא  זה  אך  בבית, 
ידידותי כלפי ולעיתים זה הרגיע אותי. את 
שיחדתי  או  במתנה  השתקתי  התוקפנים 
אנשי  רב.  זמן  נמשך  לא  זה  אבל  אותם, 
הטרדות...  התחילו  ושוב  רחרחו  ה־ס.ס. 
אנשים מהכפר תכננו להכניס את הילדים 
למתבן וכשיירדמו לרוצץ את ראשם בגרזן. 

הסתובבתי כמו מטורפת.

מצילים  על  פולנים  לחצו  שבהם  מקרים  היו 
ונימקו  שבביתם,  היהודים  מהילדים  להיפטר 
זאת בחשש שהגרמנים יאשימו אותם שידעו 

על ההצלה ולא דיווחו, והם ייענשו. 

השכנים  מן  פחד  על  העידה  אחרת  מצילה 
שרחרחו, שאלו שאלות ועקבו אחריה:

וכבר אחד הדיירים מצווה עלי להודיע על 
אז  זה,  את  אעשה  לא  אני  ושאם  הילדה 
הוא יעשה, ונותן לי לקרוא מודעה שכתוב 
בה שאם מישהו מסתיר ומישהו אחר יודע 
שיודע(  )מי  הם  גם  אז  מסודר,  לא  וזה 

מקבלים עונש.

והמתעד  ההיסטוריון  רינגלבלום,  עמנואל 
מגטו ורשה, מתאר בכתביו:

כרוכה  השדה  בערי  היהודים  הסתרת 
בכפרים  ובמיוחד  בעיירות  רבים.  בקשיים 
זה  זה.  את  זה  מכירים  כולם  התושבים 
היה  לגרמנים  כללית.  לב  תשומת  מעורר 
גירוש  כל  אחרי  השדה,  בערי  כי  ידוע 
או  מסתתר חלק מהיהודים אצל שכניהם 
'טיהור' האזור מן  בסביבה הקרובה. לשם 
היהודים נקטו בשתי דרכים: השכר והאיום 
כל  עבור  ניתנו  וכסף  רכוש  פרסי  בעונש. 
יהודי שהוסגר. רכושו של הנלכד ובגדיו היו 
למסגיר. בגליציה המערבית... הקציבו 500 
יהודי  ראש  עבור  סוכר  וקילוגרם  זהובים 
היו  התוצאות  הגרמנים  מבחינת  שנמסר. 
מקומיים  תושבים  המוני  מאוד.  מוצלחות 
הגרמנים,  רודפיהם  בידי  יהודים  מסרו 
והללו היו מוציאים את 'הפושעים' להורג 
ליטר  שלושה  שילמו  בווהלין  רחם.  ללא 
ובצד  שהוסגר...  מי  לכל  בתמורה  וודקה 
מקלט  מתן  עבור  עונשים   – הפרסים 
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ליהודי. הודעות על עונש מוות עבור 'פשע' 
כזה היו מתפרסמות במקומות בתחילת כל 
עוד  אנטישמיות,  ספוג  במקום  אקציה... 
היא  היהודים  הסתרת  המלחמה,  מלפני 
קשה. יותר משחוששים מן הטרור הגרמני 
האנטישמי.  השכן  מהלשנת  מפחדים 
יחסי  אחרונים:  כתבים  )רינגלבלום, 

פולנים־יהודים, עמ' 237(

 עמנואל רינגלבלום, המתעד-ההיסטוריון

רדפו  הנאצים  עם  מקומיים  פעולה  משתפי 
יותר  גדולה  באכזריות  היהודים  את  לפעמים 
מזו של הנאצים. בהיותם תושבי המקום הם 
שמסתתרים  יהודים  קלות  ביתר  לזהות  יכלו 
מקומיים  תושבים  ועל  עליהם  ולהלשין 
מקומיים  תושבים  היו  להסתירם.  שסייעו 
אך  הנאצי,  המשטר  את  אהדו  לא  שאומנם 
להחמיץ  רצו  ולא  בדעותיהם  אנטישמים  היו 
הזדמנות להיפטר מהיהודים שחיו בקרבתם. 
ופרטיזנים  מחתרת  אנשי  גם  בהם  היו 
אותם,  ורצחו  יהודים  שרדפו  אנטישמים 

בעיקר בפולין ובמזרח אירופה, ופעמים נימנו 
עם הרודפים אפילו בני משפחה וקרובים של 

משפחות המצילים.

ומסחיטות  מאיומים  גם  חששו  המצילים 
מצד שכניהם: תושבים רבים איימו על מצילי 
יהודים כי אם לא ייתנו להם את סכומי הכסף 
עליהם  ילשינו  הם  שדרשו,  הרכוש  את  או 
מזערית:  בתמורה  הסתפקו  חלקם  ברשויות. 
יי"ש,  ובקבוק  סוכר  קילו  קטן,  כסף  בסכום 
גדולים  כסף  בסכומי  לזכות  קיוו  אחרים 
בהסתמכם על ידיעות או שמועות שהמצילים 
בתמורה  גדולים  כסף  סכומי  מקבלים 
המצילים  שילמו  רבים  במקרים  להסתרתו. 
יממשו  לא  שהסוחטים  כדי  גבוהים  סכומים 
לשלטונות.  עליהם  ילשינו  ולא  איומיהם  את 
והסוחטים  האיומים  רבים התממשו  במקרים 
אם  ההתלבטות  המשפחה.  בני  על  הלשינו 
שכן  קשה,  הייתה  לא  או  לסחטנים  להיכנע 
היענות לסחטנותם נראתה כהודאה בהסתרת 
הסחטנים  הציבו  שבהם  במקרים  יהודי.  ילד 
בעקבות  המסתירים  למשפחות  אולטימטום 
ואיימו  להם  שהיה  ומוסמך  מוקדם  מידע 
היהודים  הסתרת  נעשתה  אותם,  שיסגירו 

בלתי אפשרית. 

אחת המצילות תיארה כיצד הגיעו לביתם חברי 
ארגון ששיתף פעולה עם הגרמנים:
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הגיעו אלינו בלילה, הוציאו אותנו מהמיטות, 
את התינוק רצה אחד מהם להרוג במיטתו. 
רצו לקחת אותנו למשטרה. בסופו של דבר 
זלוטי,  אלפים  שלושת  דרשו  אולם  ויתרו, 
ולשתות.  לאכול  שיוכלו  חזיר  ובשר  וודקה 
אכלו ושתו עד הבוקר. בסופו של דבר הלכו. 
פעם  וכל  נוספות  פעמיים  הגיעו  אולם 

דרשו משהו... 

ובסחטנות  בהלשנה  שעסקו  תושבים  היו 
'שמלצובניקים'.  היהודים  בפי  וכונו  מאורגנת 
העיר  ברחובות  מאורגנות  בקבוצות  פעלו  הם 
המסתתרים,  היהודים  את  רדפו  בשוד,  ועסקו 
סחטו מהם דמי כופר, ולעיתים קרובות הלשינו 
קבוצות  הגרמנים.  לידי  אותם  ומסרו  עליהם 

אלה סיכנו מאוד את היהודים המסתתרים. 

3. הסדרת מעמדו של הילד 

קושי נוסף בהצלתו של ילד יהודי היה הצורך 
ילד  של  הופעתו  מעמדו.  את  להסדיר  הדחוף 
יכולה  הייתה  לא  מסוימת  במשפחה  חדש 
ואת סקרנותם  ליבם  לעורר את תשומת  שלא 
שהילד  כשראו  גברה  סקרנותם  השכנים.  של 
שהגיע  ומאז  קבע,  דייר  אלא  אורח,  רק  אינו 
הגדילו מארחיו את כמות המצרכים שקנו. היה 
החלו  והם  עניין השכנים,  לעורר את  כדי  בזה 
לחשוד במשפחה. כדי למנוע את החשדות היו 
כיסוי  סיפור  לילד  להמציא  חייבים  המצילים 

גם  נפגעה  המלחמה  שבעת  העובדה  סביר. 
כי  אוכלוסייה פולנית, אפשרה לרבים להסביר 
ביתום  או  שהתייתם,  משפחה  בקרוב  מדובר 
פולני שנכמרו רחמיהם עליו. מעמדו של הילד 
באמינותו  רבה  במידה  תלוי  היה  מציליו  בבית 
שסיפור  ככל  לו;  שנבנה  הכיסוי  סיפור  של 
בין  היטב  והתקבל  יותר  אמין  היה  הכיסוי 
לחיות  ומציליו  היהודי  הילד  יכלו  כך  השכנים, 
בחופש יחסי ולא לחשוש שייתפסו או יוסגרו. 

סיפור הכיסוי היה הכרחי, אך לא תמיד די היה 
בו כדי להגן על הילד. צריך היה להסדיר באופן 
חוקי את הימצאותו של הילד בבית מציליו כדי 
הכיבוש.  שלטון  של  הביקורת  במבחן  לעמוד 
סידור זהות חדשה או 'ניירות', המקנים לאדם 
אפשרות להשתייך לחברה הפולנית כחוק, יכול 
היה להיעשות באמצעות אישור ממֹוסד מוכר 
או באמצעות זיוף תעודה. ברוב המקרים פנייה 
ליהודי  חדשה  זהות  לארגן  יכול  שהיה  לאדם 
בתשלום  כרוכה  הייתה  לגטו  מחוץ  שנמצא 
גבוה. במקרים שילדים הועברו או נלקחו בידי 
עבורם,  תעודות  מראש  שהוכנו  בלי  פולנים 
נפלו ההוצאות הכספיות בגין השגת התעודות 
על המצילים. במקרה שלא נמצא לילד אישור 
כלשהו, הייתה מידת הסכנה שבהסתרתו גדולה 
יותר והִכתיבה כמובן את דרך הסתרתו. לעומת 
שסיפור  אלה  בעיקר  הילדים,  מן  חלק  זאת, 
שרישומם  או  בסביבה  התקבל  שלהם  הכיסוי 
המשפחה  כבני  חיו  כחוק,  ברשויות  סודר 
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המצילה, והיו חופשיים להסתובב מחוץ לבית. 
להסדיר  שהצליחה  מצילה  מעידה  למשל  כך 

את רישום הילדה:

אותה.  הסתרנו  שלא  כזה  באופן  התנהגנו 
הידיים  על  הייתה  היא  הזמן  כל  להפך, 
שלי, גם כשהלכתי העירה וגם כשהייתי עם 

הפרה במרעה. 

תעודות  לילדים  להשיג  ניסו  מהמצילים  חלק 
שיתפו  לעיתים  נוצרים.  היותם  על  המעידות 
תעודות  לתת  והסכימו  פעולה  הכמרים 
פיקטיביות שהעידו לכאורה על דתם הנוצרית 
של הילדים, אך במקרים אחרים עמדו הכמרים 
כתנאי  לנצרות  יוטבלו  שהילדים  כך  על 
דתית  הסתייגות  עורר  זה  תנאי  להצלתם. 
אם  להחליט  צריכים  שהיו  מי  בקרב  ולאומית 

למסור את הילדים לכנסיות או למנזרים. 

4. הנטל הכלכלי שרבץ על המצילים

היה  המצילים  כתפי  על  שנפל  נוסף  קושי 
נוסף  ילד  של  באחזקתו  הכרוך  הכלכלי  הנטל 
הצלת  של  האצילי  למעשה  מעבר  בבית. 
הילדים, נדרשו המצילים לטפל בילדים טיפול 
ולדאוג  מזון  להם  לספק  צורך  היה  שוטף. 
שנדרשו  ההוצאות  התקינה.  להתפתחותם 
בזמן  גדולות.  לרוב  היו  להוציא  המצילים 
לכלל  רבים  כלכליים  קשיים  היו  המלחמה 

האוכלוסייה, והצורך להאכיל אדם נוסף היווה 
יהודים אמידים  נטל כלכלי על המשפחה. רק 
תשלום  לשלם  לעצמם  להרשות  יכלו  מעטים 
גבוה כנדרש. מצילים אחרים קיבלו את הילד 
בלי תשלום, ולמרות שחיו בצמצום היו צריכים 
נוספת.  נפש  עם  ורכושם  מזונם  את  לחלוק 
אוולין, שהתגוררה  קוניארסקה  פולנייה בשם 
בוורשה וברחה בזמן המלחמה לכפר הולדתה 
פופיילוב מספרת בעדות בכתב לאחר המלחמה 
על תינוק יהודי בן ימים אחדים שנמצא מונח 
בקצה הכפר. רבים הגיעו לצפות במחזה, אולם 
אף אחד מהם, מלבד קוניארסקה עצמה, לא 
רצה לקחת את התינוק ולהצילו. היא כותבת: 

לא היו מתנדבים לקחת את התינוק. כידוע, 
חזיר,  סוס,  פרה,  לוקח  היה  בכפר  איכר 
תהיה  זה  ועבור  היות  לוקח  היה  זה  את 
יש  שעליו  תינוק!  אבל  כספית.  הכנסה  לו 
לא  זה  בו,  לטפל  וצריך  כספיות  הוצאות 

התאים להם. 

5. הטיפול הפיזי והנפשי בילדים

עם  גם  רבים  במקרים  התמודדו  המצילים 
קשיים פיזיים ונפשיים שמהם סבלו הילדים. 
המצילים  לבית  הגיעו  לא  הילדים  רוב 
שנים  שלוש  אלא  המלחמה,  תחילת  עם 
ילדים  היותם  למרות  שהחלה.  לאחר  לפחות 
תחושות  לחוות  הילדים  הספיקו  פעוטים, 
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גם  בגטו.  שהותם  בתקופת  וחרדה  פחד  של 
ששרר  והרעב  בגטו  החומרית  ההתדלדלות 
הותירו  נתנו בהם אותותיהם. שנים אלו  שם 
בילדים משקעים שהשליכו על מצבם הנפשי 
והפיזי. אדם שהחליט לאסוף לביתו ילד יהודי 
היה צריך להתמודד עם מצבים שדרשו ממנו 
המצילים  תיאורי  פי  על  ומאמץ.  התגייסות 
גם  מהם  הרפו  שלא  מחרדות  הילדים  סבלו 
כשהגיעו לחיק המשפחה המצילה. כך למשל 

מוצאים בעדות אחת:

תנועה.  באותה  השתמשה  זמן  הרבה  היא 
ברגע שהייתה נשארת לבד הייתה מתחילה 
כך  כל  מבוהלת  הייתה  והיא  להתנועע... 
בעיניים...  אחרינו  עקבה  רק  זמן  שהרבה 
אף פעם היא לא בכתה בקול רם, רק הייתה 

מקבלת צמרמורת ומחווירה...

 וכך בעדות אחרת:

בידיים  כאבים  לה  שיש  מתלוננת  לושיה 
אני  גם  איתה.  קורה  משהו  וברגליים, 
אני  לושיה  את  למה.  יודעת  לא  עצבנית, 
בידיים  מסז'ים  לה  עושה  לבד,  מרפאה 

וברגליים... אני שרה ומחבקת אותה. 

בהמשך העדות תיארה המצילה את תקופת 
התרחשו  כשהקרבות  המלחמה  סיום 

סמוך לביתם: 

לושיה מבוהלת, בוכה ומקבלת חום, אחר 
אמר  הרופא  לה,  כואב  הראש  לה,  קר  כך 
שהמצב הנפשי שלה לא טוב... לושיה לא 
הזמן  כל  שאני  כך  מהידיים,  לרדת  מוכנה 
אותי  מחבקת  לושיה  פחד  מתוך  איתה... 
לאכול  יכולה  לא  מנדנדת,  לושיה  חזק... 
לה,  יעבור  והרופא שוב מרגיע אותי שזה 

שכל זה נובע ממצבה הנפשי... 

היו ילדים שסבלו גם מבעיות בריאות בעקבות 
תנאי המחיה והמסתור. המצילים נזקקו לאורך 
רוח וסבלנות כדי ללוות את תהליך הריפוי של 
הילד; הפתרונות לא היו תמיד קצרי טווח. כך 

למשל בעדותה של אחת המצילות: 

פצעי  ולאחריה  יבשה  פריחה  התחילה 
חילוף  של  בעיה  שזו  קבע  הרופא  מוגלה. 
חומרים כי הגוף כבר היה בגסיסה ושוב קם 
לתחייה. היינו מחזיקים אותה שעות בשמש.

גדול,  בסיכון  כרוכה  הייתה  לרופא  הפנייה 
והמצילים העדיפו בדרך כלל להימנע מלהיעזר 
אפשר  היה  עוד  כל  להלשנה.  מחשש  ברופא 
מוכר  מאדם  טיפול  לקבל  המצילים  העדיפו 
הילד  של  מצבו  אם  אך  עליהם,  ואמון  להם 
החמיר, הם נאלצו לשלם סכום כסף נכבד נוסף 
לעלות הטיפול כדי 'לקנות' גם את שתיקתו של 
הרופא המטפל. מצבו הנפשי והגופני של הילד 
העמיד במבחן תמידי את מחויבותו של המציל 
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כדי  ובסבלנות  רבה  בנחישות  צורך  היה  אליו. 
להמשיך ולטפל בילד, שנוכחותו דרשה תשומת 

לב מיוחדת. 

מהקשיים הרבים שנפלו על כתפי המצילים אנו 
מעשה  רק  היה  לא  ההצלה  שמעשה  למדים 
גבורה חד־פעמי. כל יום העלה עימו התמודדויות 
את  להציל  ברצון  וההתמדה  וקשות,  חדשות 

הילדים ובשמירה עליהם הייתה קשה ביותר.

דמותם של המצילים

חייהם,  על  הרבים  והאיומים  הסכנות  נוכח 
רכושם של מצילי  ועל  בני משפחתם  חיי  על 
שהוצגה  השאלה  עוד  מתחדדת  היהודים, 
ומה  היהודים  מצילי  היו  מי  הפרק:  בראשית 
אנשים  יצאו  זאת  בכל  מדוע  מניעיהם?  היו 
יהודים?  להציל  והעזו  ומהניכור  מהאדישות 
מה הניע אותם למעשה זה? האם ניתן לזהות 
הסבר  שלהם  האופי  ובתכונות  האישי  ברקע 
והסתכנו  לסביבתם  בניגוד  פעלו  שהם  לכך 

סיכון עצום? 

של  דמותם  את  בהכללה  לתאר  קשה 
זה  שונים  היו  אלו  אנשים  הילדים.  מצילי 
הם  שלהם.  החברתי  וברקע  באופיים  מזה 
גווני  ולכל  החברה  רובדי  לכל  השתייכו 
המעמד  ובני  אצולה  בני  הפוליטית:  הקשת 
אמצעים  בעלי  ואיכרים;  פועלים  הבינוני; 

השכלה;  וחסרי  משכילים  מרודים;  ועניים 
בחברה  המעורים  אנשים  וחילוניים;  דתיים 
ואינדיבידואליסטים; בעלי משפחות ובודדים. 

עוד  הילד  משפחת  של  אמת  ידידי  בהם  היו 
מהתקופה שקדמה למלחמה, וידידותם עמדה 
משפחתו  עם  שקשריהם  כאלו  והיו  במבחן, 
בית  עוזרות  כגון  בעבודה,  נוצרו  הילד  של 
ומטפלות. היו רבים אחרים שלא היה להם כל 
קשר עם המשפחה והם עזרו לילדים על אף 

שלא הכירו אותם כלל קודם לכן. 

של  ואישיותם  אופיים  על  שנערכו  מחקרים 
שבחרו  שהאנשים  הראו  היהודים  מצילי 
להתערב ולעזור ליהודים התאפיינו באנושיות 
רבה, בעזרה לאחר, בדאגה ובמסירות לזולת. 
במצילים  במחקרה  התמקדה  טק  נחמה 
היו  מהמצילים  שרבים  ומצאה  הפולנים 
ששמרו  כאלה  באופיים,  עצמאים  אנשים 
בעקביות על דעותיהם ולא נסחפו עם הזרם 
מדעות  משוחררים  היו  הם  בחברה.  המרכזי 
במה  לעצמם  קבעו  הבנתם  פי  ועל  קדומות, 
ואלו  עליהם,  מקובלות  דעות  אלו  להאמין, 
בחרו  ולכן  לרוחם,  אינן  הסביבה  של  נורמות 
רוב  כי  ללמוד  אפשר  מהמחקרים  לדחותן. 
של  שגורלו  רגילים  אנשים  היו  המצילים 
מדובר  מהמקרים  ברבים  לליבם.  נגע  האחר 
ולא  מצילים  עצמם  את  ראו  שלא  באנשים 

תכננו מראש לעשות צעד כזה. 
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ההחלטה להציל יהודי

פרי  כלל  בדרך  הייתה  לא  ליהודים  העזרה 
לכל  ושל החלטה להתמסר  של תכנון מראש 
מה שהיא מחייבת על אף הסיכונים. הדברים 
התנהלו בנסיבות שונות. במקרים רבים עמד 
הכרעה  לקבל  הצורך  בפני  פתאום  המציל 
שבחר  לכך  תרם  ואופיו  ומוסרית,  אנושית 
הסיכוי  זהו  כי  וידע  חש  הוא  יהודים.  להציל 
את  להציל  או  להינצל  היהודי  של  האחרון 
ילדיו  וחיי  היהודי  של  חייו  וכי  ממוות,  ילדיו 
נתונים בידיו. גם אם לא תכנן להציל יהודים, 
ומוות,  חיים  של  דילמה  בפניו  ניצבה  כאשר 
במקרים  ולהצילו.  ליהודי  לסייע  בחר  הוא 
רבים נדרשה מהמציל תגובה מיידית, מהירה 
והחלטית, ובעקבות החלטה גורלית זו גם חיי 

המציל השתנו מן הקצה לקצה. 

וולקוטרופ,  קטז'ינה  מספרת  למשל  כך 
קרובה  ידידות  על  שבפולין  מברנוביץ' 
למשפחה  הפולנית  משפחתה  בין  שהייתה 
הגטו  שהוקם  בעת  בשכנותם.  שגרה  יהודית 
היהודים שלא  לשכניהם  בני המשפחה  יעצו 
במרתף  להתחבא  אלא  הגטו,  לתחום  לעבור 
באו  הלשנה  בעקבות  קטז'ינה.  של  ביתה 
בנם  במקום.  חיפוש  לערוך  גסטאפו  אנשי 
באותה  נמצא  היהודי  הזוג  בני  של  הפעוט 
למרתף.  מחוץ  קטז'ינה  של  בזרועותיה  עת 
מקומו  על  יודעים  שהגרמנים  כשראתה 

איומיהם,  את  ושמעה  המחבוא  של  המדויק 
היא מספרת  מן המקום.  הילד  התרחקה עם 
על מה שראו  ויבשה  לקונית  בלשון  בעדותה 
יומיים. מששבה לדירתה ראתה  עיניה לאחר 
גוויותיהם  שם  מונחות  היו  נהרגו.  שכולם 
של  וחתנה  בתה  היהודים,  הזוג  בני  שני  של 
קטז'ינה, שני בניה, כלתה וילדם בן השמונה. 
הדירה  את  קטז'ינה  עזבה  זאת  בעקבות 

ונסעה עם הילד היהודי לכפר.

לילד  רק  לא  המצילים  עזרו  רבים  במקרים 
לאנשים  גם  אלא  ברשותם,  שנמצא  היהודי 
אחרים שנקלעו למצוקה. היו גם מקרים בהם 
זמני  מקלט  נרדפים  ליהודים  המצילים  נתנו 
או  לקרוביהם  אותם  והפנו  בביתם  קבוע  או 
או  להם  שיסייעו  כדי  המצילים  של  לידידיהם 

ישיגו למענם תעודות אריות. 

המניעים להצלת יהודים בידי נוצרים

ולאסוף  להסתכן  אנשים  שהניעו  הסיבות 
הן  השואה  בתקופת  יהודי  ילד  לביתם 

מגוונות ורבות. 

•  חמלה אנושית: היו אנשים שאספו ילדים 
ההורים,  עם  מוקדמת  היכרות  כל  בלי  לביתם 
על  לשלם  ההורים  מצד  התחייבות  כל  ובלא 
למשפחת  כספית  לעזור  או  בנם  של  הצלתו 
כפי שהזכרנו,  היה,  אותם  מה שהניע  המציל. 
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הרגש  לאחר,  והדאגה  האכפתיות  תכונות 
והחמלה האנושיים והרצון להגן על חסרי ישע. 
במפגש  כבר  המצילים  חשו  הזו  החמלה  את 
התחושה  את  תיארו  והם  הילד,  עם  הראשון 

בעדויותיהם. 

מצילה שנכנסה לגטו ורשה כדי לקבל תינוקת 
מאימּה, תיארה כך את המפגש איתה: 

כאשר ראיתי את 'הפירורונת' מיד התאהבתי 
בה... אוי! כמה שאימא זו בכתה! כמה קשה 
חיתלה  היא  הילדה...  את  למסור  לה  היה 
את הילדה ושוב פתחה את החיתולים. היא 
חבשה כובע כאילו שהיא הולכת איתנו ושוב 
טובה  'תהיי  ובכתה.  בכתה  והיא  מורידה. 

לילדתי, תדאגי לה', אמרה.  

ובעדות אחרת:

את  הביאה  המצילה(  של  )גיסתה  היא   
במצב  נשמה.  שבקושי  הזאת,  המסכנה 
כזה היא הייתה מותשת וחולה, רק העיניים 
שלה הסתכלו בבקשה כזאת, במבט מבקש, 
אותי...  תאספו  אותי,  קבלו  אמרה  כאילו 
בעיניים  רק  כך,  כל  מבוהלת  הייתה  היא 
אותי  תשאירו  אילמת  בקשה  הייתה  שלה 
והטהורות  התמימות  העיניים  עם  אצלכם. 
כל  היא  שלנו...  הלבבות  על  השפיעה  היא 

כך קטנה ובודדה. 

מעדויות אלו ואחרות אנו למדים כי מצבו של 
רגשות  עוררו  שהקרין  האונים  וחוסר  הילד 
לעורר.  יכול  ילד  שרק  כאלה  עמוקות,  חמלה 
מכריע.  היה  הראשונה  הפגישה  של  רישומה 
לעיתים היא זו שגרמה למצילים להחליט להציל 

את הילד והשפיעה על היחס אליו בהמשך. 

יהודי  ילד  הבאת  מוקדמת:  היכרות   •
הייתה   כאשר  יותר  קלה  הייתה  למסתור 
עוד  הניצולים  בין המצילים למשפחת  היכרות 
שכנּות  בעקבות  למלחמה  שקדמה  מהתקופה 
במקום המגורים או בעקבות עבודה משותפת. 
במקרים כאלה ידעו היהודים שיש להם כתובת 
את  להציל  כדי  לפנות  יכולים  הם  שאליה 
ילדיהם, ולמצילים היה קל יותר רגשית להכריע 
בסוגיה המורכבת ולהחליט להציל את הילדים 

של מכריהם. 

•  מניע כלכלי: במקרים רבים שילמו ההורים 
רכושם  את  להם  הבטיחו  או  למצילים  כסף 
ילדיהם בביתם. כסף  כדי שיסכימו להציל את 
שנבעו  הרבות  ההוצאות  לכיסוי  שימש  זה 
מאחזקת הילד. היו מקרים שבהם נגמר הכסף 
ששולם מראש, והמצילים נטשו את הילד, אך 
את  לגדל  המצילים  המשיכו  אחרים  במקרים 

הילד על חשבונם, בלי כל תמורה. 

לעיתים, כשהמצילים לא קיבלו תמורה כספית 
של  המשפחה  שבני  קיוו  הם  ההצלה,  בזמן 
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יתגמלו  יהודים אחרים  הילד שאותו הצילו או 
ייוודע  כאשר  המלחמה  לאחר  כספית  אותם 
שהתאווה  מצילים  גם  היו  אותו.  הצילו  שהם 
לסחטנות  אותם  הביאה  היהודים  של  לכספם 

כלפי יהודים ברגעים הקשים ביותר. 

נחמני־ אמונה  ד"ר  אמוני־דתי:  מניע    •
מצילי  של  עדויותיהם  על  מחקר  ערכה  גפני 
גורם  הייתה  כי האמונה  והיא מסיקה  יהודים, 
ילד  לאסוף  ההחלטה  על  שהשפיע  מרכזי 
יהודי ולהצילו, והיא שסייעה למצילים בעיתות 
פולנית  במשפחה  אירע  למשל  כך  משבר. 
נלקחה  ילדיהם,  מארבעת  הבכורה  שבתם, 
לעבודת כפייה בגרמניה, ואֵם המשפחה קיוותה 
מילדי  אחד  את  להציל  שבחרה  זה  שבזכות 
היהודים: "אולי אלוהים ירחם ובתנו שם תמצא 
במקרה  לה".  שיעזרו  טובים  אנשים  היא  גם 
זמן  נפטר  הארבע  בן  שבנה  אֵם  העידה  אחר 
קצר לפני שאספה לביתה תינוק יהודי: "לנו לא 
שינה מוצאו של הילד כיוון שהאמנו שאלוהים 
כשנשאלה  זה שנפטר".  במקום  אותו  לנו  נתן 
שהייתה  מבוגרת  אלמנה  המצילות,  אחת 
לסיבה  שהחביאה,  הילדים  הורי  של  שכנתם 
שבחרה להסתירם, ענתה בפשטות: "כשנותנים 
ליתום פרוסת לחם אלוהים יפצה". גם נֶל ויסר 
השיבה  לוינסון,  רבקה  את  שהצילה  מהולנד, 
לשאלה זו בנימה דתית: "אני מאמינה מהתנ"ך 
ורציתי לעשות  ישראל,  שהא-ל אוהב את עם 

לו נחת רוח". 

את  כלל  בדרך  הילד  איבד  נוצרים  בבתים 
)בפרט  במאוחר  או  במוקדם  היהודית  זהותו 
הינקות  בגיל  שנמסר  בילד  מדובר  כשהיה 
לכנסייה  הלך  כנוצרי,  גדל  הוא  והילדות(. 
הנוצריים,  הטקסים  בכל  והשתתף  בקביעות 
בדרך כלל מבלי שידע מהי זהותו האמיתית. 
לכך  נלוו  מסיונרי,  היה  הדתי  המניע  כאשר 
הזהות  את  לטשטש  שנועדו  יזומות  פעולות 
בדרך  לעיתים  הנער,  או  הילד  של  היהודית 
ולעיתים בדרך של הסתה  ופיתוי,  של שכנוע 
יצרו  ונגד היהדות. מעשים אלו  נגד היהודים 
את  לפדות  שהתאמצו  למי  גדולים  קשיים 

הילדים לאחר השואה. 

עם זאת יש לזכור כי טשטוש זהותו של הילד 
היה  הטשטוש  דתיים:  ממניעים  רק  לא  נבע 
עליו,  להגן  למשפחה  שאִפשר  בסיסי  צורך 
ולשם כך היה צורך להרגילו למנהגים נוצריים 
גם  ובעקבותיו  מתוך הבנה שאם הוא בעצמו, 
זהותו  לו  תבטיח  כנוצרי,  אותו  יזהו  סביבתו, 
הבדויה הגנה מסוימת. הזהות הנוצרית הייתה 
עשויה לשחרר את הילד מהפחד לחיות בזהות 

יהודית בזמן המלחמה. 

של  זו  הייתה  לעיל  שהוזכרה  נדירה  תופעה 
מצילים אשר סיפרו לילדים על זהותם היהודית 
וטרחו לשמר אותה. הם היו אלו שגם החזירו 
היהודי לאחר השואה  לעם  הילד בעצמם  את 

)ראו בחלק ב(.
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•  מניע אישי ומשפחתי: 

פעילה  השתתפות  הנשים  גילו  רבים  במקרים 
כלל  בדרך  נשאו  הן  ההצלה.  במעשה  ביותר 
בעול הטיפול בילדים. נשים אלו נקשרו לעיתים 
לעזוב  וסירבו  רגשי,  בקשר  לילדים  קרובות 
מנת  שהיו  וקשיים  סכנות  לנוכח  גם  אותם 

חלקם של משפחות המצילים. 

זוגות חשוכי ילדים: זוגות שלא זכו לילדים 
משל עצמם ראו בילד היהודי שהצילו תחליף 
כאילו  הילד  את  גידלו  הם  משלהם.  לילד 
את  בהם  עוררו  הילדים  האמיתי.  ילדם  היה 
הילדים  אל  נקשרו  מהם  וחלק  רגשותיהם 

והחליטו לאמצם אם הוריהם לא יחזרו. 

השנתיים,  בת  קרישיה  של  המקרה  היה  כזה 
פחם  כורי  למשפחת  אותה  מסרה  שאמּה 
שהם  כדי  ויליצ'קי,  בעיירה  ילדים  חשוכת 
של  באשתו  עוררה  הפעוטה  אותה.  יסתירו 
והיא  האימהית,  האהבה  תחושת  את  הכורה 
שהאימוץ  ואף  משפחתה.  אל  אותה  אימצה 
נעשה בלא הליך משפטי, היא קיוותה שהילדה 
תישאר שלה לעד. מִסיבה זאת סירבה האישה 
ליהודים  שסייע  ז'גוטה,  מארגון  תמיכה  לקבל 
מסתתרים בטענה ש"קרישיה היא שלי, שלנו". 
אחרי ששהתה בביתה כמה חודשים, לא זכרה 
וקראה  האמיתית  אימּה  את  קרישיה  עוד 
ולאושרם  ו'אבא',  'אימא'  הפולנים  למאמציה 

של בני הזוג לא היה גבול. האישה סידרה לילדה 
בכוחות עצמה תעודות המוכיחות שהיא בתה 
כוונות  לה  והיו  של קרובת משפחה שנפטרה, 

ברורות לאמצה לבת אם אימּה לא תשוב. 

שהצלת  בודדות,  נשים  היו  בודדות:  נשים 
לחייהן  והוסיפה  בדידותן  את  הפיגה  הילד 
המלחמה  שלפני  בתקופה  ותעסוקה.  אהבה 
של  מטפלות  או  בית  עוזרות  מהן  חלק  היו 
משפחות שאת ילדיהן הצילו. נשים אלו נקשרו 
לילדי המשפחות שבהן טיפלו ונשארו נאמנות 

למעסיקיהן לשעבר. 

האומנת  חלקובה,  למשל  הייתה  כזאת 
בתקופת  הוטרר.  אליעזר  של  הקשישה 
המלחמה היא נשארה ערירית וחסרת אמצעים, 
למרות  לה.  הייתה  לא  משלה  דירה  ואפילו 
מעסיקיה  של  בנם  את  להציל  החליטה  זאת 
נטלה  חלקובה  נרצחה.  משפחתו  שכל  לאחר 
לבוב. הם  ושוטטה איתו ברחובות  אותו עימה 
התגוררו בחורבות של בתים הרוסים והתקיימו 

מאיסוף נדבות. 
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 אליעזר הוטרר, בן ה-8, לאחר השואה )ארכיון בית 
לוחמי הגטאות(

לאוקדיה  של  סיפורה  הוא  דומה  סיפור 
הפעוטה  את  אליה  שאספה  יארומירסקה, 
אותה  להציל  והחליטה  יוניש  שפרה  הנטושה 
ולאמצה. יארומירסקה הייתה אישה קשת יום, 
המלחמה  כשפרצה  אדם.  אהבת  חדורת  אך 
והיה  בעלה  נאסר  ב־1940  ילדים.  לה  היו  לא 
היא  להתקיים  כדי  באושוויץ.  פוליטי  לאסיר 
הייתה  היא  מזדמנת.  עבודה  בכל  נאחזה 
כובסת, עובדת ניקיון ומשרתת. לבסוף השיגה 
עבודה במחסנים של הצבא הגרמני. אולם יותר 
ומבדידות.  מדיכאון  סבלה  ממחסור,  משסבלה 
בדרכה   1942 באוקטובר  הבקרים  באחד 
בתינוקת  והבחינה  בכי  שמעה  לעבודתה, 
של  גדר  ליד  שננטשו  חודשים,  שמונה  בת 
וקראה  התינוקת  את  אימצה  לאוקדיה  מנזר. 

בשם  או  האל(  )מתנת  בוגומיליה  בשם  לה 
למצוא  הצליחה  רב  בקושי  'בוגושיה'.  החיבה 
כאשר  עצמה.  ואת  התינוקת  את  לפרנס  דרך 
מביתה  להתפנות  נאלצה  הרוסים,  התקרבו 
ונדדה עם הילדה ממקום למקום בחיפוש אחר 
הקשים,  התנאים  למרות  לינה.  ומקום  מזון 
כל  במשך  במסירות  בילדה  לאוקדיה  טיפלה 
לה  והעניקה  עליה  הגנה  המלחמה,  תקופת 
על  כתבה  היא  המלחמה  לאחר  ואהבה.  חום 

תקופה זו: 

רק  יותר...  מוקדם  הביתה  חוזרת  הייתי 
היום  כל  להיות  יכולנו  השבוע  של  א'  ביום 
רכשתי  יפה.  ושיחקנו  אותה  פינקתי  ביחד. 
את אמונה... אני חייתי רק איתה ובשבילה, 
האדישות  נעלמו  כנפיים.  לי  צמחו  וכאילו 
והדיכאון. לא היה לי דבר לחשוב עליו, פרט 
לבוגושיה שלי... כשהייתי חוזרת מהעבודה, 
הייתה כה שמחה עד שעוד בהיותי לבושה 

במעיל, הייתי מוכרחה לחבקה ולנשקה...

 שפרה ולאוקדיה יארומירסקה )אתר יד ושם(
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משפחות  גם  היו  ילדים:  מרובות  משפחות 
את  לשאת  יכלו  שלא  ילדים  מרובות 
הייתה  כזאת  עזובים.  ילדים  של  מצוקתם 
שבאזור  קוצ'רי  מהכפר  מילקובסקי  משפחת 
ביאליסטוק. שמונה בנות ובנים היו לזוג אדולף 
משפחה  היו  הם  מילקובסקי.  וסטניסלבה 
אמידה של איכרים והתגוררו בבית גדול, מוקף 
לפני  להם.  חסר  לא  דבר  פרי.  עצי  של  בגן 
קשרי  אדולף,  המשפחה,  לאבי  היו  המלחמה 
שנהגו  השכנות  העיירות  יהודי  עם  מסחר 
כשהגרמנים  עסקים.  לצורכי  ביתו  את  לפקוד 
ושכניהם  הסביבה  יהודי  את  להשמיד  החלו 
האיכרים התנכרו להם וסייעו במלאכת הרצח, 
דלת  את  מילקובסקי  משפחת  בני  סגרו  לא 
ביתם בפני היהודים הנרדפים. באסם שבחצר 
הייתה האֵם מכינה דליי מרק וכיכרות לחם כדי 
שהיהודים הנמלטים שסבבו בלילות בכפר יוכלו 
באחד מערבי החורף הקרים של שנת  לאכול. 
קול של  מילקובסקה  סטניסלבה  1942 שמעה 
אל  החוצה  יצאה  היא  הבית.  שליד  מהגן  בכי 
ובזרועותיה  חזרה  דקות  כמה  ואחרי  הכפור, 
הייתה  זאת  חמש.  כבת  בוכייה  קטנה  ילדה 
היא  הסמוכה.  מהעיירה  מנשינסקי  שרה 
וקפואה,  רעבה  כוחותיה,  בשארית  לגן  הגיעה 
לאחר שאחת מנשות הכפר שקיבלה על עצמה 
מידי  שקיבלה  תשלום  תמורת  אותה  להסתיר 
איש  עת  באותה  לרחוב.  אותה  זרקה  אמּה, 
ממשפחתה כבר לא היה בחיים. כשהתאוששה, 
התרפקה על צווארה של סטניסלבה ואמרה לה 

ששמה סוניה. בני משפחת מילקובסקי החליטו 
להשאיר אותה אצלם, שיכנו אותה בחדר של 

בנותיהם הקטנות, והיא הייתה לבת בית.

התואר "חסידי אומות העולם"

כיום  משמש  העולם"  אומות  "חסידי  הביטוי 
לא־יהודים  כלפי  והערכה  כבוד  של  ביטוי 

שהצילו יהודים בתקופת השואה. 

ביטוי זה מופיע לראשונה אצל הרמב"ם במשנה 
הוא  מלכים( בהקשר אחר. שם  )הלכות  תורה 
את  שמקיימים  העולם  אומות  בני  את  מתאר 
באלוקים:  אמונה  מתוך  נח  בני  מצוות  שבע 
"כל המקבל שבע מצוות בני נח ונזהר לעשותן 
ויש לו חלק  מחסידי אומות העולם  הרי זה 

לעולם הבא". 

הרמב"ם מבחין בין אנשים מבני אומות העולם 
שמקיימים את שבע מצוות בני נח מתוך אמונה 
באלוקים והוא מגדירם "חסידי אומות העולם", 
ובין אנשים מבני אומות העולם המקיימים את 
שבע מצוות בני נח לא מתוך אמונה, אלא מתוך 
"חכמי  מכנה  הרמב"ם  ואותם  מוסרי,  שיקול 

אומות העולם".

בשנת  המדינה,  הקמת  לאחר  אחדות  שנים 
זיכרון  "חוק  את  ישראל  כנסת  חוקקה   ,1953
השואה והגבורה", שהסדיר את פעילותה של 
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זיכרון  להנחלת  אחראית  בה  וראה  ושם"  "יד 
השואה. מתוך הכרת טובה למצילים, קיים  בחוק 
להוקיר  "יד־ושם"  את  המחייב  מיוחד  סעיף 
ולזכור את חסידי אומות העולם "ששמו נפשם 

בכפם להצלת יהודים". 

לשם כך הוקם ב"יד־ושם" מדור מיוחד שתפקידו 
ולגבות  העולם  אומות  חסידי  על  חומר  לאסוף 
ועדה  שלהם.  ההצלה  פעולות  על  עדויות 
ציבורית, שבראשה עומד שופט מבית המשפט 
העליון, החליטה שלקבלת התואר "חסיד אומות 

העולם" דרושים ארבעה תנאים עיקריים:

1. מעורבות פעילה של המציל בהצלת יהודי אחד 
או יותר מסכנת מוות או מגירוש למחנות המוות.

2. סיכון חייו, חירותו או מעמדו של המציל.
של  הראשוני  שהמניע  לוודא  צורך  יש   .3
המציל היה לסייע ליהודים נרדפים. מכאן ברור 
של  כספי  רווח  לצורך  נעשתה  לא  שההצלה 
המציל או לתועלת עקיפה שצומחת לו ממעשיו 
כגון המרת דתם של הניצולים, אימוץ ילדים ועוד.

4. קיומן של ראיות למקרה ההצלה – עדות של 
ממקור  תיעוד  דופן  יוצאי  במקרים  או  ניצולים, 

ראשון על אופי ההצלה והנסיבות שנעשתה.

המציל מקבל את התואר "חסיד אומות העולם" 
ותעודת  מיוחדת  מדליה  לו  מוענקות  בו  בטקס, 
חסידי  ב"גן  הכבוד  קירות  על  נחקק  כבוד. שמו 
שמו  על  ניטע  ועץ  ב"יד־ושם",  העולם"  אומות 

זכאים  כן  כמו  העולם".  אומות  חסידי  ב"שדרת 
חסידי אומות העולם לאזרחות כבוד של מדינת 
ובני  הם  בישראל,  מתגוררים  הם  ואם  ישראל, 
השווה  חודשי,  לתגמול  זכאים  משפחותיהם 

לשכר הממוצע במשק ולהטבות נוספות. 

מצילים  נכללים  העולם"  אומות  "חסידי  בין 
שפעלו בדרכי הצלה שונות, ובהן:

בבתי  יהודים  הסתרת  של  בדרך  הצלה   •
רבים  במקרים  במנזרים.  או  בחוות  המצילים, 

הוסתרו היהודים

מזויפים  ניירות  הנפקת  באמצעות  הצלה   •
אנשי  דיפלומטים,  פקידים,  בדויות.  וזהויות 
כמורה וזייפנים סייעו ליהודים להנפיק מסמכים 
ובכך  בדויה,  בזהות  לחיות  להם  שיאפשרו 

הצילו את חייהם.

• הצלה באמצעות הברחת יהודים מעבר לגבול 
וסיוע בשעת הבריחה. היו שהבריחו יהודים מתוך 
גטאות ובתי כלא וסייעו להם לחצות את הגבול 
ולהגיע למדינות שלא נכבשו בידי הנאצים, ובכך 

הצילו את חייהם.

שסייעו  מחתרת  ארגוני  בעזרת  הצלה   •
שהעבירה  הדנית,  המחתרת  יהודים.  בהצלת 
לאנדרטה  זכתה  לשוודיה,  דנמרק  יהודי  את 

מיוחדת ביד ושם.
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מספרם של "חסידי אומות העולם"

בתואר  להכרה  זכו   2020 שנת  תחילת  עד 
ישראל  מדינת  מטעם  העולם"  אומות  "חסידי 
אינו  זה  שמספר  לזכור  חשוב  איש.   27,712
שעזרו  יהודים  הלא  המצילים  כל  את  משקף 
המצילים  את  אלא  השואה,  בזמן  ליהודים 

שעליהם יש תיעוד ב"יד־ושם". 

בתואר  הוכתרו  העולם  אומות  חסידי  רוב 
האנשים  מצד  שהופנו  בקשות  בעקבות  זה 
לא  לפעמים  השואה.  בימי  בזכותם  שניצלו 
הכואב  העבר  עם  להתמודד  הניצולים  הצליחו 
על  ידעו  לא  כלל  אחרים  בקשה.  הגישו  ולא 
יכלו  שלא  או  במציליהם  להכיר  האפשרות 
להגיש בקשה, רובם – אלה שחיו מאחורי "מסך 
במזרח  הקומוניסטי  השלטון  בתקופת  הברזל" 
לפני שהספיקו  נפטרו  ניצולים אחרים  אירופה. 
גם  ביקשו  להגיש את הבקשה. מצילים אחרים 
ולבסוף,  אלמונים.  להישאר  המלחמה  לאחר 
מפני  לעד  אלמונים  יישארו  המצילים  מן  חלק 
והיהודים  והם  נחשף,  שלהם  ההצלה  שניסיון 
אחריהם  שהותירו  בלא  נרצחו  להציל  שניסו 

עדות למעשיהם. 

אומות  "חסידי  של  מקרים  שיש  ידיעה  מתוך 
ייוודעו ולא יתועדו, הקים  העולם" שלעולם לא 
אומות  חסיד  של  לכבודו  אנדרטה  "יד־ושם" 
העולם האלמוני ב"שדרת חסידי אומות העולם".

 תעודת הוקרה המוענקת ל"חסידי אומות 
העולם", יד ושם

פסל חסיד אומות העולם האלמוני ביד ושם. פָסַל - 
שלמה זלינגר
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זכרם של חסידי אומות העולם נחקק בלב העם 
לדמויות  מופת  היא  ודמותם  לדורות,  היהודי 
המצילים  היו  רבים  במקרים  ונעלות.  מוסריות 
ליהודים שמצאו אצלם מחסה.  כוח  מקור של 
לתאר  הרבתה  מסלובקיה,  גזודנהייט  שושנה 

את דמותו של יאן, המציל שלהם. 

המצב היה כזה שבערב לא ידענו אם נחיה 
יאן היה אדם נפלא; כשראה שאנו  בבוקר. 
מפחדים או עצובים, הוא ניחם אותנו ואמר 
שאין שום סיבה לפחד. ה' תמיד אתנו, וגם 
כזה  היה  הוא  אתנו.  תמיד  ה'  נמות,  אם 
אדם מאמין, והוא ביטא את זה בפסוק "גם 
כי אתה  רע  בגיא צלמות לא אירא  כי אלך 
עמדי". הוא אמר זאת בסלובקית. כל פעם 
שאני מברכת את ברכת המזון ואומרת את 
ראיתי  ולא  זקנתי  גם  הייתי  "נער  המילים 
צדיק נעזב"... אני נזכרת ביאן הצדיק. אבי 

אמר שיאן הוא כנראה אחד מל"ו הצדיקים 
שבזכותם העולם קיים. 

סבתא  של  הזיכרונות  )גזונדהייט, 
שושנה, עמ' 22(

הראשונים שנטעו  בין  היו  ומשפחתה  שושנה 
חסידי  בשדרת  ושם  ביד  מציליהם  לכבוד  עץ 

אומות העולם.

יאן ויוליה טרנובסקי, המצילים הסלובקים של 
שושנה ומשפחתה

דברי אהוד לב בטקס לכבוד מצילתו, חסידת אומות העולם לואיז רוז'ה

יד ושם, 27.10.2009

הרשו לי לומר כמה מילים לכבודה של אישה צנועה, ישרה, בעלת אופי קשוח ולעיתים אף 
מעט נוקשה וסמכותי. אלמנה, איכרה בעלת משק ובו לול, סוסה, פרה וכמה עיזים, גן ירק, 
ולא רחוק ממנו כרם שבבעלות כל המשפחה. היא ניהלה אורח חיים צנוע ופשוט. במשק 

שלה לא היו לא חשמל ולא מים זורמים.
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היה זה בסתיו של שנת 1943 שהועברתי אליה; נשארתי אצלה עד שחרור האזור מהכיבוש 
הגרמני באוגוסט 1944. חלקתי איתה אותם חיים של עבודה ושל דלות: בגיל עשר עזרתי 

בעבודות השוטפות. עבודתי האהובה עליי ביותר הייתה רעיית הפרה והעיזים. 

גב' לואיז רוז'ה הייתה אומנם בודדה ומופנמת, היא דרשה הרבה מעצמה וגם מאחרים, 
אבל הייתה אישה בעלת לב רחב ונדיב. אינני זוכר אם אי־פעם זכיתי לקבל ממנה ליטוף או 

נשיקה, אבל אהבתי אותה וידעתי שהיא אהבה אותי. הייתי לה לנכד.

באשליה  חייתי  ושברירי.  חולף  אושר  אושר,  ידעתי  אלה  מסוכנים  וכה  בחודשים קשים 
שאני ככל הילדים: הלכתי לבית הספר, לשיעורי דת, הייתי לנער כנסייה. בבית הספר היו 
לי ידידים, אבל היו לי גם חברים של ממש: החיות במשק. מעל הכול הייתה לי סבתא, 

הסבתא שלי.

ידעתי אצל הסבתא חיים שלווים אך קשים של חיי הכפר והעבודה עם החיות שאותן 
אהבתי, והן החזירו לי אהבה. מצאתי מקלט אצל אישה פשוטה זאת, בעלת אופי רציני, 
אישה שקשה להתקרב אליה, אבל בעלת לב של זהב: הרגשתי אצלה בטוח ומוגן מפני 
הלשנות ומעצר. היא זו שהגנה עלי מפני הגירוש ומפני הגורל שהיה חלקם של הוריי, 
של משפחתי ושל אחיי היהודים. לואיז רוז'ה הצילה את חיי כשכוחות הכיבוש הגרמנים 

ואנשי המיליציה היו בקרבת מקום.

בשנים חשוכות אלה של השואה ורצח שישה מיליון יהודים, ביניהם מיליון וחצי ילדים, 
היו אלה לעיתים קרובות אנשים פשוטים שהעיזו לומר "לא", "לא" לשלילת האנושיות 
של האחר, "לא" לברבריות. אנשים אלה היו לוחמים אמיתיים – נשקם לא היו המקלע 
ולא הרימון. נשקם, שלא ניתן לנצחו, היו המצפון והחמלה. אנשים אלה הצילו את חייהם 
של אין־ספור נרדפים: הם סיכלו את המזימות של מי שרצו להחדיר אידיאולוגיה שטנית 
של שנאה ולהוביל אנשים נטולי מידות מוסריות לבצע פשעים שלא יתוארו. בשנים אלה 
של חושך היו גברים ונשים אמיצים, בעלי מצפון: אולי מעטים מדי, אבל היו כאלה. אנחנו 

אסירי תודה להם.
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התצלום מיומנה של מיפ גרוננדיק, ההולנדית שהסתירה את הילדה היהודיה דוט. ביומנה מתארת מיפ את חיי 
היום־יום של דוט, ואת התפתחותה. התצלום משקף את הקרבה בין השתיים. 

שאלות למחשבה

למרות סכנת החיים להיתפס ע"י הנאצים, 
האנטישמית,  המקומית  המשטרה  ע"י 
ולמרות  האנטישמים,  הפעולה  ומשתפי 
עדיין  מלחמה,  בתקופת  הכלכלי  העול 
היו אנשים לא יהודיים שבחרו לקחת את 

הסיכון, מתוך שיקולים שונים.

← אלו תכונות צריכות להיות 
באישיותו של אדם שיבחר להסתכן 

למען אחרים?
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בפני  עמדו  כבדים  וחששות  קשים  ספקות 
הגורלית  ההחלטה  את  שקיבלו  לפני  ההורים 
של  ידיים  זרות,  לידיים  ילדיהם  את  למסור 
גם  עלתה  הרגשיות  השאלות  מלבד  נוצרים. 
להפקיד  מותר  האם   – ההלכתית  השאלה 
שהילד  חשש  כשקיים  נוצרים  בידי  יהודי  ילד 
יוטבל  אף  ואולי  הנוצרית  לדת  רשמית  יעבור 

לנצרות בפועל. 

היו  הגירוש  סף  שעל  הגורליות  בשעות 
מיידית  החלטה  לקבל  צריכות  האימהות 
בסוגיה קשה זו מבלי שתהיה להן השהות או 
ועם  המשפחה  אבי  עם  להיוועץ  האפשרות 
שבהם  אחדים  מקרים  לנו  ידועים  אך  רבנים. 

הובאה שאלה כזו בפני רבנים.

בגטו  הרבנים  אחד  אשרי,  אפרים  הרב 
את  ומציג  התופעה  את  מתאר  קובנה, 

השאלה ההלכתית:

חודשים אחדים לפני שהגרמנים יימח שמם 
היהודים  הילדים  הרג  את  לפועל  הוציאו 
שבו  )אירוע  אקציאן'  'קינדער  בשם  הידוע 
נלקחו ילדי הגטו להריגה, 'אקציית הילדים'( 
בגטו קובנה ביום ג' וד' בניסן תש"ד )3/1944(, 
זו  זוועה  פעולת  על  השמועה  נפוצה  כבר 

שהזדים הארורים עומדים להעביר... 

ההורים האומללים חיפשו עצות ותחבולות 
מידי  עולליהם  ילדיהם  את  להבריח  איך 
אחת  להצילם...  כדי  הטמאים  הרוצחים 
לידה  תעודות  לקנות  הייתה  העצות 
ולשים  נוכרי,  שם  כתוב  היה  שבהן  מגויים 
תעודה כזאת בתוך העטיפות של העוללים 
והיונקים שבהן עטפו את החבילות החיות 
החבילות  את  עצמם.  התינוקות  את  הללו, 

 פרק 5
 "נשאלתי אם מותר לעשות כן מצד הדין"

)הרב א' אשרי(

הסתרת ילדים אצל נוכרים בראי ההלכה
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גויים,  של  יתומים  בתי  יד  על  זורקים  היו 
כדי  ומנזרים(,  )כנסיות  יראתם  בתי  יד  ועל 
תינוק  הוא  זה  שתינוק  יחשבו  שהגויים 
כאלה  היו  אליהם.  אותו  ואספו  נוכרים  של 
לכמרים...  מדעת  תינוקותיהם  את  שמסרו 
למכריהם  ילדיהם  את  שמסרו  כאלה  והיו 

הנוכרים שיחביאום עד לאחר המלחמה... 

הדין,  כן מצד  לעשות  מותר  ונשאלתי אם 
ההורים  אם  הוא  גדול  שספק  מאחר 
ייטמעו  הללו  והתינוקות  בחיים  יישארו 
ומולדתם.  עמם  את  ידעו  ולא  הגויים  בין 
ממעמקים,  שו"ת  אשרי,  אפרים  )הרב 

חלק ה שאלה ט(

הרב אפרים אשרי

ההורים  החליטו  שבו  העיתוי  את  מציין  הרב 
נוצרים. היה זה  ילדם לידי  לפעול ולמסור את 
ילדים פשטו  כאשר השמועות על אקציה של 
שהנאצים  אף  עצומה.  חרדה  ועוררו  בגטו 
תרגילי  ועשו  בסוד  האקציות  פרטי  על  שמרו 
הציבור  חששות  את  לעורר  לא  כדי  הטעיה 
ובאים,  המתרגשים  האסונות  מפני  היהודי 
הגיעו להורים ששהו בגטו קובנה ידיעות מגטו 
ילדים  אקציית  על  המעידות  הסמוך  שאוולי 
לכן  קודם  חודשים  כמה  בגטו  שהתרחשה 
)בנובמבר 1943(. משמועות אלה הבינו כלואי 
גטו קובנה שגם אליהם תגיע הגזרה. בתגובה 
ילדיהם  את  להסתיר  נואשות  הורים  ניסו  לכך 
הצעירים ולהצילם מהגורל האכזר הצפוי להם 
הייתה  אשרי  לרב  שהוצגה  השאלה  בגטו. 
האם ההלכה מתירה להסתיר את הילדים אצל 
מחשש  ואחרים,  כמורה  אנשי  אצל  נוכרים, 
לגדול  עלולים  וילדיהם  ישרדו,  לא  שההורים 

כגויים, מנותקים לחלוטין מיהדותם.

בתשובתו הבחין הרב אשרי הבחנה ברורה בין 
שתי אפשרויות: א. הסתרה אצל אנשי כמורה 
הסתרה  ב.  במנזרים  הסתרה  או  נוצרים  ודת 
בבתים של נוצרים שאינם נושאים תפקיד דתי.

במקרה הראשון דעתו הייתה שההלכה אוסרת, 
הקטנים  את  למסור  אסור...  "ודאי  וכתב: 
ויונקים לכמרים כדי להצילם מסכנת  העוללים 
הרוצחים  מידי  להם  הנשקף  והכיליון  השמד 
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הגרמנים". הנימוק שהביא בהמשך דבריו היה 
הילדים  את  יסתירו  הללו  כי  כבד  חשש  שיש 

במטרה להעבירם על דתם ולנצר אותם.

נוצריות  במשפחות  מדובר  היה  כאשר  אך 
למסור  הרב  התיר  דתי  תפקיד  נושאות  שאינן 
למשפחות  שיש  שייתכן  משום  הילדים,  את 
הללו מניעים אחרים, ולא בטוח שכוונתן לנצר 
שארבה  הנפשות  שסכנת  כיוון  הילדים.  את 
לילדים הייתה ודאית, ואילו התנצרותם הייתה 
למסור  התיר  והרב  ה'וודאי',  הכריע  בספק, 
את הילדים לנוכרים לשם הצלתם. הוא הוסיף 
ודאי  יהיו  ישרדו,  לא  ההורים  אם  שאף  וכתב 
לחיק  הילדים  את  להחזיר  שיפעלו  אחרים 

העם היהודי.

תדבקם  התינוקות  שהורי  נניח  אם  אפילו 
כלל  הלא  מקום  מכל  וימותו...  הרעה 
לו  שאין  ישראל  לך  שאין  בידינו  הוא  גדול 
גואלים, ומאוד ייתכן שאחד מבני משפחתם 
את  ולבקש  לדרוש  המלחמה  אחרי  יבוא 
בחיים  יישאר  לא  אם  ואפילו  התינוקות... 
כל  הלא  התינוקות,  ממשפחת  אחד  שום 
ישראל הם קרוביהם וגואליהם. )הרב אשרי, 

שו"ת ממעמקים, שם(.

הלא  כוונותיהם  מפני  אשרי  הרב  של  חששו 
את  לסכן  המוכנים  כמורה  אנשי  של  טהורות 
מוצדק,  היה  יהודים  ילדים  ולהציל  עצמם 

לוין־רוזנצוויג,  רחל  ובליטא.  בפולין  בעיקר 
מקומי  כומר  כי  העידה  קובנה,  גטו  משורדות 
התרברב  שבועות,  כמה  הסתתרה  שבביתו 
כמאה  הציל  שהוא  השחרור  לאחר  באוזניה 
שהוא  היה  מכך  שלו  והרווח  יהודים,  ילדים 

הצליח להטביל לנצרות לפחות שישים מהם. 

השיקול ההלכתי של הרב

הוא  כזה  במצב  המכריע  ההלכתי  השיקול 
אחד   – זרה  עבודה  לעבוד  החמור  האיסור 
עריות  גילוי  זרה  עבודה   - לאווים  משלושה 
ואל  "ייהרג  נאמר  שעליהם   - דמים  ושפיכות 
ימסור  אלה  עבירות  שלוש  על  כלומר  יעבור". 
וזהו מצב  יעבור עליהן,  ולא  היהודי את נפשו 
ספר המדע,  )רמב"ם,  "קידוש השם"  הנקרא 
א–ב(.  הלכות  ה,  פרק  התורה  יסודי  הלכות 
מסיבה זו אסור ליהודי להתנצר אפילו בניסיון 

להציל את חייו.

ולכן השאלה היא מה הסיכוי שהילדים יתנצרו, 
האם זה ודאי )ואז אסור למסור אותם למסתור( 

או ספק )ואז מותר למסור אותם למסתור(. 

שאלה נוספת נובעת ממעמדו ההלכתי של קטן 
לפני  ובת  בר-מצווה  לפני  בן  מצוות.  גיל  לפני 
בת מצווה פטורים ממצוות מדין תורה, וחכמים 
ייתכן  האם  למצוות.  להתחנך  רק  חייבום 
לקיים  החובה  עליהם  תחול  לא  כך  שמשום 
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מצוות "קידוש השם". האם זהו שיקול שיכול 
להקל במסירתם למנזרים ולכמרים?

ואת  ייחודה  את  אשרי  הרב  הסביר  בתשובתו 
חשיבותה של מצוות קידוש השם. אומנם קטן 
אם  המצוות,  מכל  בשונה  אך  בה,  חייב  אינו 
יקיים אותה היא תיחשב לו מצווה מן התורה 
ולא רק מִּדִין חינוך מדברי חכמים. הוא מוכיח 
זאת מסיפור בגמרא בגיטין )נז:( המתאר 400 
וקפצו למצולות  בידי הרומאים  ילדים שנישבו 
בגופם. חז"ל הציגו זאת  יתעללו  כדי שלא  ים 
המצביע  לדורות  וכסמל  חיובי  גבורה  כמעשה 
על החשיבות של קיום מצוות קידוש השם גם 

בקרב ילדים. 

דעתו של הרב אשרי לפיה גם קטן יכול לקיים 
את מצוות קידוש השם מהתורה, הובילה אותו 
זו,  במצווה  הילדים  את  לשתף  שיש  למסקנה 
שבהם  במקרים  לנוצרים  אותם  למסור  ואין 
יאלצו אותם להמיר את  ודאות שהנוצרים  יש 
דתם, כגון במקרה שיימסרו למנזרים ולכמרים. 
למוסרם  שאפשר  הרב  פסק  כאמור,  אולם, 

למשפחות נוצריות.

שומרי  הורים  של  רבים  מקרים  לנו  ידועים 
ובין עצמם  בינם  זו  מצוות שהתלבטו בשאלה 
אילתי  שלום  רב.  לשאול  יכלו  שלא  במקרים 
כאלה  גם  רבות,  משפחות  כי  מספר  מקובנה 
שהיו רחוקות מאורח חיים דתי, לא מסרו את 

רוב  את  שיתנצרו.  מחשש  למנזרים  ילדיהן 
משפחות  הביאו  למנזרים  שהגיעו  הילדים 
ולהסתירם,  נוצריות שהתחייבו לשמור עליהם 
ובשלב מסוים החליטו אותן משפחות להעביר 
הם  למנזר.  בידיהם  שהופקדו  הילדים  את 
היו  למנזר.  אותם  שהביאו  אלה  היו  עצמם 
ילדים שנדדו בדרכים, ועוברי אורח כיוונו אותם 

למנזרים, ושם מצאו מחסה.

את  או  הכומר  את  הכירו  שהורים  מקרים  היו 
כאל  אליהם  והתייחסו  מסוים  במנזר  הנזירה 
ילדיהם  את  להציל  הרוצים  מהימנים  אנשים 
מתוך כוונות הומניות ובלא כל כוונה להעבירם 
על דתם. מתוך היכרות אישית זו סברו ההורים 
ילדיהם הבוגרים, לא  שמותר להם למסור את 
)כדוגמת החלטתה של  למנזר.  התינוקות,  את 

הרבנית לוין מלבוב, שעליה נכתב בפרק 1(. 

בהיתר שהתיר הרב אשרי להסתיר ילדים בבתי 
נוכרים, הוא ציין שהוא מקווה שיהודים יבואו 
לפדות את הילדים גם אם חלילה בני משפחתו 

של הילד שניצל לא יישארו בחיים. 

בהוצאת  מרכזי  פעיל  היה  עצמו  אשרי  הרב 
ועסק  המלחמה  לאחר  זרים  מבתי  ילדים 
בשאלות הלכתיות שהיו כרוכות בפעולות אלה. 

)קראו על כך בפרק 7(
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פרק 5

שאלות למחשבה

← מדוע הבחין הרב אשרי בין הסתרה 
אצל אנשי כמורה ודת נוצרים או הסתרה 
במנזרים לבין הסתרה בביתם של נוצרים 

שאינם נושאים בתפקיד דתי?

← מהם שני הערכים המרכזיים 
ביהדות המופיעים בשיקוליהם של 

הרבנים בסוגיית הסתרת הילדים 
אצל נוצרים?

← בתשובותיהם של הרבנים, בשואה 
ולאחריה, ניכרת רגישות רבה לגורלם של 

ילדי המסתור. באיזה סיפור נחשפתם 
לרגישות זו?
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חלק ב
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מבוא

מלחמת  לאחר  היהודים  ואזרחיה  פולין 
העולם השנייה

המלחמה  לפני  שכנה  שבה  המדינה  פולין, 
הקהילה היהודית הגדולה ביותר באירופה, ושעל 
אדמתה הוקמו מחנות המוות, שוחררה בידי ברית 
המועצות מינואר 1944, בתהליך שנמשך כשנה. 

מצבה הכללי של פולין בתום המלחמה הושפע 
מנזקים שנגרמו לה במהלך חמש שנות כיבוש. 
של  רבים  סימנים  בה  לראות  היה  אפשר 
כלכלית,  קריסה  הרוסות,  ערים  ואובדן;  הרס 
פוליטי,  ומתח  מאזרחיה  מיליונים  של  אובדן 
הסוציאליסטים  של  מהתחזקותם  שנבע 

והקומוניסטים, שהשתלטו על המדינה.

מיליוני  פולין ספגה את דמם של  אדמתה של 
שגוועו  ילדים  וחצי  כמיליון  ובהם  יהודים 
המוות.  במחנות  המוקד  על  עלו  או  בגטאות 
אחרוני היהודים ששרדו במחנות הריכוז בשנת 
לגרמניה  מוות אכזריות  נשלחו בצעדות   1944
ממזרח.  לפולין  התקדם  הרוסי  שהצבא  בזמן 
וכאשר  מפרכות,  כפייה  בעבודות  הועסקו  הם 
שבה  העבודה  מחנות  הפכו  גרמניה  שוחררה 
למרכזי הניצולים וכונו מחנות העקורים. בפולין 
יהודים,  אלפי  כמה  רק  המלחמה  בתום  נותרו 

שגורשו למחנות הריכוז ומשם לגרמניה. 

שחיו  יהודים  פולין:  יהדות  שרידי  היו  אלו 
לאט  לאט  ויצאו  במסתור  או  זרה  בזהות 
ממקומות המסתור ויהודים שנמלטו אל יערות 
פולין וחברו לפרטיזנים. כמו כן, שרידי מחנות 
בפולין.  נותרו  הריכוז שחמקו מצעדות המוות 
מפולין  יהודים  גם  לפולין  הגיעו   1946 בשנת 
ומליטא ששבו מגלותם מסיביר ומאוזבקיסטן. 
הייתה  היא  מאחרות:  שונה  הייתה  זו  קבוצה 
וכללה,  פליטים,  של  ביותר  הגדולה  הקבוצה 
משפחות  גם  אחרים,  פליטים  אצל  כמו  שלא 
שיבתם  וילדים.  סבתות  סבים,  כולל  שלמות, 
לפולין התאפשרה בעקבות חוק הרפטריאציה, 
ואִפשר  המועצות  לברית  פולין  בין  שנחתם 

לבעלי אזרחות פולנית לשוב לארצם. 

לפולין שבו גם יהודים שגורשו בסוף המלחמה 
לגרמניה, ועשו את הדרך הארוכה בחזרה כדי 
קשה:  הייתה  אכזבתם  ומודע.  קרוב  לחפש 
עוינים  מקומיים  אזרחים  בידי  נתפסו  בתיהם 
את  וידרשו  יתקרבו  לבל  חייהם  על  שאיימו 
רכושם, והביעו צער על כך שהיטלר לא הספיק 

לחסל את כל היהודים. 

אנטישמית.  הייתה  המלחמה  אחרי  של  פולין 
השנאה שחלחלה לתושביה הייתה תמהיל של 
שנאה קתולית, שעברה במסורת הפולנית מדור 
לדור, ושל תעמולה נאצית. לאחר הכיבוש נוספה 
תומכים  בפולין  שנותרו  שהיהודים  התואנה  גם 
בקרב  שרווחה  תעמולה  קומוניסטי,  בשלטון 
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לזאת הצטרפה  בתקופת השואה.  גם  הפולנים 
הפולנים  של  מרצונם  שנבעה  האנטישמיות 
להשאיר בידיהם את הרכוש ששדדו מהיהודים, 
כולל את בתיהם. לשנאה זו היו השלכות מעשיות 
והן  המלחמה  שלאחר  בפולין  היהודים  חיי  על 

הלכו והחמירו. 

השנאה  התפרצה  תש"ה,   ,1945 בקיץ 
פגעו  פולנים  פורעים  של  וכנופיות  בקרקוב, 
גל  החל  זמן  באותו  וברכוש.  בנפש  ביהודים 
הבריחה  ארגון  בעזרת  מפולין  הגירה  של 
אירופה  ממזרח  יהודים  של  לנהירה  והביא 
או  ישראל  לארץ  לעלות  בתקווה  למערבה, 
מהם  חלק  אחרות.  ולמדינות  לארה"ב  להגר 
אחר  וחלק  וספונטנית,  אישית  בדרך  היגרו 
הבריח  הארגון  הבריחה.  ארגון  בעזרת  היגרו 
יותר  ומאוחר  נוער  תנועות  חברי  תחילה 
אירופה.  ממזרח  לצאת  המבקשים  לכלל  סייע 
פולין  את  עזבו   1945 שבקיץ  היא  ההערכה 
עקב  הנסיבות,  בכורח  יהודים.  אלף   90–80
את  סגרו  החופשי  העולם  שמדינות  העובדה 
היהודים  רוב  עברו  היהודים,  בפני  שעריהן 
בגרמניה.  העקורים  למחנות  בפולין  שנותרו 
פוגרום  בעקבות  התעצם  מפולין  הבריחה  גל 
קילצה שהתרחש בפולין ב־4 ביולי 1946. בעיר 
ניצולי  צעירים   37 דם  עלילת  לאחר  נרצחו  זו 
שאדמת  התחושה  את  החריף  האסון  שואה. 
פולין בוערת ומי שנותר בחיים חייב לעזוב את 

המדינה מהר ככל האפשר. 

באותו הזמן הלך והחריף המאבק בין המפלגות 
פולין  עברה   1947 ומראשית  בפולין,  השונות 
הסובייטי,  הדגם  פי  על  קומוניסטי  למשטר 
וגבולותיה נסגרו. כ־80 אלף יהודים נותרו בה. 
 ,1947 בשנת  בתחילה,  אפשרה  פולין  ממשלת 
לארגן קהילות יהודיות, שיפעלו תחת חסותה, 
אולם הקומוניזם בפולין הלך והקצין והשלטון 

עבר לידי המפלגה הקומוניסטית. 

בפולין  רגלם  לכף  מנוח  מצאו  לא  הניצולים 
העוינת והמדממת. אומנם היו יהודים שהזדהו 
החיים  במערכות  והשתלבו  הקומוניזם  עם 
הם  בפולין  החיים  כי  חשו  רובם  אך  בפולין, 
זמניים. למרות זאת, כל עוד התגוררו בה, עשו 
מאמץ להתארגן כדי לסייע זה לזה: הם הקימו 
ועדים מקומיים שסייעו לניצולי השואה למצוא 
סייעו  היומיומי,  בקיום  תמכו  מגורים,  מקום 
מפולין  לצאת  דרכים  ומצאו  קרובים  לחפש 
בדרכים לא חוקיות. לצד זאת עסקו הניצולים 
בפולין  הדתיים  והחיים  הקהילות  בשיקום  גם 
בפעילות  הנוער.  ותנועות  המפלגות  ובחידוש 
היהודי  האמריקאי  הסעד  בארגון  נעזרו  זו 

– הג'וינט. 

למרות החיים הבלתי יציבים שהיו מנת חלקם, 
של  הכאובה  הבעיה  את  הניצולים  שכחו  לא 
הסביבה  בחסות  עת  באותה  שחיו  ילדים 
בלי  היהודי  שהעם  וחשו  ידעו  הם  הפולנית. 

ילדיו היה עם יתום.
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והיא  לוואי,  תופעת  הייתה  הגדולה  לשואה 
ורהפטיג, שהיה מראשי תנועת  זרח  סכנת ד"ר 
המזרחי, פליט מפולין ופעיל הצלה, ביקר בפולין 
לאחר השואה, והיה שותף למאמצים לפדות את 

הילדים. כך כתב: 

הילד  של  הפליטה  שארית  של  אובדנה 
ילדים  רבבות  ואולי  אלפים  של  היהודי, 
ששרדו מהשואה על ידי טמיעה בין הגויים. 
הפיסי   הכיליון  שרידי  של  רוחני  כיליון 
)פליט ושריד בימי השואה, עמ' 416, ראו 

עליו גם בהמשך(.

מתוך ציבור הניצולים הכאוב והחלש קמו אנשים 
שרוחם נשאה אותם להירתם למשימה ולהקדיש 
את זמנם ואת כוחם לחפש את הילדים ולגאול 
הקדושה  והמטרה  האתגר  נוכרים.  מדי  אותם 
חיזקו את ידיהם ועודדו אותם לצאת לדרך ולא 
להם  שנכונו  וקשיים  מחסומים  למרות  להרפות 
מידע  בהיעדר  הילדים  את  לאתר  קושי  בדרך: 
מסודר , תגובתם של המצילים הנוכרים להשבת 
הילדים לעמם )פרק 6(, דרכי הפעולה הלא קלות 
נוכריות  מידיים  הילדים  לחלץ את  כדי  שנדרשו 
וממנזרים )פרקים 7-8( והצורך להקנות לילדים 
לחיים  להסתגל  להם  שסייעו  חינוכיים,  ערכים 

רגילים בכלל ולחיים יהודיים בפרט )פרק 9(. 
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פרק 6

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

ב-10  לאפיפיור  הרצוג  הרב  של  )מפנייתו 
בפברואר 1946. בתוך: ורהפטיג, פליט ושריד 
בימי השואה, עמ' 423(

מאות מכתבים הגיעו לרב הראשי של היישוב 
עמד  כאשר  הרצוג,  הלוי  יצחק  הרב  בארץ, 
רבים  המלחמה.  לאחר  לאירופה  לצאת 
ממכתבים אלה נשלחו מדוד או מדודה שדאגו 
יותר  רחוקים  משפחה  מקרובי  או  לאחיינם, 
אשר קיבלו מידע כלשהו על הימצאותו של ילד 
חובה  בפדיונו  וראו  נוכריות,  במשפחות  יהודי 
משפחתית, מוסרית ולאומית. המכתבים נכתבו 

ברגש ובתחינה ונשמרו בארכיונו של הרב.

דוד שריר מתל אביב כתב:

תש"ז בטבת  ט"ז  ד',  יום  אביב,  תל   ב"ה, 
]8 בינואר 1947[

הנידון: הצלת בת-ישראל מידי גויים והחזרתה 
לחיק היהדות ואל קרוביה בארץ הקדושה.

כבוד קדושתו הרב הראשי מר הרצוג!

בעיר רובנו מחוז ווהלין )מקודם פולין וכעת 
דֶמְבְ  קלרה  מרת  בת-דודתי  גרו  רוסיה( 
ובעלה  שינים,  רופאת  ז"ל,  פֶסִיס(  )מבית 
הירש דמב ז"ל, טכנאי שינים, עם בתה חנה 

שעליה המדובר.

ההיא  מסביבה  ארצה  שבאו  פליטים  מפי 
לפני כ-3 חדשים נודע לי כי לאחר שנרצחו 

פרק 6
"כל ילד יהודי, בשבילנו – עולם מלא" 
)הרב הרצוג(

הקשיים באיתור הילדים ובפדיונם
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הוריה נאלצה היתומה חנה, כבת 14, להמיר 
נפשה,  את  להציל  כדי  עין  למראית  דתה 
ונמצאת  צ'כיים  איכרים  ע"י  ניצלה  והיא 
הקולוניה  )שם  רובנו  ע"י  צ'כית  בקולוניה 

אינו ידוע(.

שמעתי כי יש באפשרות כב' להצילה משם, 
והנני מוכן לקחת על עצמי את כל ההוצאות 
והטיפול הדרושים לכך, וכמו כן לדאוג לכל 

הדרוש לה כאן בארץ.

את  לי  יעשה  אם  לכב'  אהיה  תודה  אסיר 
לדתה  להחזיר  ויעזרני  הזה  הגדול  החסד 
שנשארה  הנ"ל,  היתומה  את  ולמולדתה 

בודדה בארץ נכר.

בכבוד רב, 

דוד שריר

הרב  מוסד  הדתית,  הציונות  ארכיון  מקור: 
של  טל  פרבשטין,  )בתוך:  ירושלים  קוק 

תחייה, עמ' 321(

 נתן לייסטר מבני ברק כתב:

"אנו מבקשים אצל כ' הרב הראשי בכל לשון 
לגאולת  יכולתו  כמיטב  לעשות  בקשה,  של 
לנו  אין  נכרים.  מידי  ]אחייניתי[  זו  נפש 

מנוחה ממש מדבר זה. מנוחת הוריה הי"ד 
בוודאי לקויה מאד מדבר נורא זה."

נוכרים  מידי  ישראל  ילדי  של  הצלתם  מבצע 
זכה לתואר "פדיון הילדים" או "גאולת הילדים" 
את  משקפים  אלה  תארים  הילדים".  ו"הצלת 
השואה  שרידי  שייחסו  המיוחדת  החשיבות 
תחושת  ואת  זו,  לפעילות  כולו  היהודי  והעם 
השליחות והמחויבות שהייתה להם להשיב את 

ילדי ישראל לעמם. 

הביטוי "פדיון הילדים" מזכיר את מצוות "פדיון 
שבויים" – אין משאירים ילד בידי נוכרים.

גאולת  את  מזכיר  הילדים"  "גאולת  הביטוי 
והשבתה  היובל  בשנת  ישראל  בארץ  האדמה 
)מי שמכר אותה לאחרים(  לבעליה המקוריים 

– הילדים שייכים לעם היהודי. 

התחושה  את  מבטא  הילדים"  "הצלת  הביטוי 
גם  להציל  יש  אלא  הגוף,  בהצלת  די  לא  כי 
את הנפש – להשיב את הילד למקור מחצבתו 

הרוחני והלאומי.

פדיון הילדים החל מיד לאחר השחרור. הייתה 
זו תקופה של אי-בהירות גדולה, כאוס והיעדר 
אירופה  את  שאפפו  מסודרת,  תקשורת 
ואת העולם היהודי בפרט בכל  ההרוסה בכלל 
רחבי אירופה )כפי שקראתם במבוא לחלק ב(. 
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סיפורו של מוישי ליבר בן השש מהונגריה מאפיין 
את הבלבול והמבוכה ששררו בתום המלחמה:

כאשר כבשו הנאצים את הונגריה גורש מוישי 
וולי,  ואחיו  דסי  אחותו  ביילא,  אימו  עם  ליבר 
עבודה  למחנות  שבהונגריה  מאקו  מהעיר 
כמה  גוייס  ליבר  פנחס  ר'  אביו  באוסטריה. 
היהודיות  העבודה  לפלוגות  כן  לפני  שנים 
עבודות  עבדו  אלה  יהודים  ההונגרי.  בצבא 
קשות ומשפילות בחזית המלחמה בשטחה של 
קשר  לקיים  הצליחו  לא  מהם  ורבים  הונגריה, 

עם המשפחה במשך שנים. 

האֵם וילדיה חיו במחנה עבודת כפייה שהוקם 
מבני  נוספים  יהודים  היו  ובו  וינה,  בתוך 
קשים,  היו  החיים  תנאי  וקהילתם.  משפחתם 
דורה  דודתם  ונפטרה.  בהם  עמדה  לא  והאֵם 
והתמסרה  הרכים  הילדים  את  לידיה  קיבלה 
השנית  במחלת  חלה  מוישי  וכאשר  אליהם, 
מחלה  ההם  בימים  שנחשבה  )סקרלטינה(, 
לבית  נלקח  הוא   – מאוד  ומידבקת  מסוכנת 
וולי.  אחיו  עם  יחד  מווינה  הרחק  החולים 
לווינה.  ושב  וולי  האח  שוחרר  מה  זמן  לאחר 
רוקנו  חודשים  כמה  לאחר  לבדו.  נותר  מוישי 
החולים  את  ושלחו  החולים  בית  את  הנאצים 
מסילות  של  הרס  בשל  לאושוויץ.  ברכבת 
ונסעה  מסלולה  את  הרכבת  שינתה  אחדות 
ברכבת:  בודד  נותר  לא  מוישי  גרמניה.  דרך 
מהעיר  פרלמוטר  פירי  בשם  יהודייה  אישה 

מאקו טיפלה בו בחום ובאהבה, אולם באמצע 
פניו כתמים אדומים שהלכו  על  הופיעו  הדרך 
והתרבו. החיילים הגרמנים נתקפו אֵימה ומוישי 
הורד ליד מחנה רוונסבריק ונשלח לבידוד בבית 

החולים במחנה.

המלחמה תמה, רוב נוסעי הרכבת לא שרדו, 
אולם פירי פרלמוטר שרדה, ודמותו של מוישי 
הצליחה  מאמצים  לאחר  ממנה.  הרפתה  לא 
פנחס  ר'  מוישי,  של  אביו  את  למצוא  פירי 
הייתה  כשמשפחתו  לצבא  גויס  האב  ליבר. 
שלמה, וכששוחרר מהצבא ההונגרי מצא את 
נמצא. כאשר  לא  ואיש ממשפחתו  ריק  ביתו 
הגיעה לאוזניו הידיעה כי בנו הורד מהרכבת 
ואולי נותר בחיים – התגבר על חולשתו הרבה 
לג'וינט,  פנה  הוא  לחפשו.  מאמצים  ועשה 
חיפש  הוא  נוספים.  ולגורמים  האדום  לצלב 
את שמו של בנו בקבוצות שיצאו מרוונסבריק 
קצה של  מצא  לא  אך  לאנגליה,  או  לשבדיה 
כי  בעיתון  קרא  מספר  חודשים  כעבור  חוט. 
קול  פרסם  פולין  יהודי  של  המרכזי  הוועד 
תמורת  הילדים  את  להשיב  לפולנים  קורא 
אלה  לילדים  לדאוג  הבטחה  ותמורת  תשלום 
פנה  החדש  המידע  בעקבות  קיום.  לאמצעי 
הובילה  פנייתו  זה.  לוועד  גם  ליבר  פנחס  ר' 

לסיפור יוצא דופן: 

לוועד  הגיעה   ,1947 ביוני  תש"ז,  אייר  בחודש 
כאחות  עצמה  את  שהציגה  אישה  היהודי 
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בידה  ואחזה  ברוונסבריק,  שעבדה  פולנייה 
שעבדה  בזמן  כי  סיפרה  היא  תשע.  בן  ילד 
במחנה טיפלה בילד יהודי ואימצה אותו. הילד 
שהביאה היה רזה וחמוד, היו לו עיניים עצובות 

וראשו היה עטור בבלורית.

מוישי ליבר בזרועות הצוענייה 

מהעיר  מוזס  הוא  שמו  כי  לומר  ידע  הוא 
היהודי  הוועד  כי  שמעה  הפולנייה  מאקו. 
הילדים,  של  אחזקתם  הוצאות  עבור  משלם 
הטיפול  תמורת  לה  המגיע  את  לדרוש  ובאה 
מסוים  כסף  סכום  שקיבלה  ולאחר  במוישי, 
שבה עם הילד לביתה. אנשי הוועד זיהו קשר 
בין ר' פנחס ליבר המחפש את בנו לבין הילד 
מוזס ממאקו, והודיעו על כך לאב. האב עבר 
בנו.  בידו את  להחזיק  דרך ארוכה עד שזכה 
תחילה ניסה לשכנע במכתבים את הפולנייה 
להשיב לו את מוישי בנו ואף הציע לה תשלום 
בו  נחושה להחזיק  הייתה  כספי, אך האישה 
לבית  בלכתו  גם  משמר.  מכל  עליו  ושמרה 
עליו  והשגיחה  אותו  ליוותה  הפולני  הספר 
יהודים. עם  בידי  שייחטף  בהפסקות מחשש 
נודע לפעילי ההצלה כי האישה איננה  הזמן 
פולנייה, אלא צוענייה שנלקחה בידי הגרמנים 

למחנה, ומעולם לא הייתה אחות. 

בסתר  עבר  הוא  מעשה:  לעשות  החליט  האב 
זהותו  את  שינה  לפולין,  מהונגריה  הגבול  את 
כאשר  מבנו  שנפרד  אף  בנו.  אחר  והתחקה 
הלה היה ילד רך, ומאז חלפו כשש שנים, עקב 
הוועד  בידי  שהייתה  הכתובת  בעזרת  אחריו 
אותו  וזיהה  מגוריו  לסביבת  הגיע  היהודי, 
של  מצחו  על  שהייתה  כוויה  בעזרת  בוודאות 
פולנים  שוטרים  לשכנע  הצליח  האב  מוישי. 
לסייע לו, והילד נחטף והובא במכונית פרטית 
עם אביו אל מעבר לגבול הפולני, למאקו. בזמן 
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כאשר  אך  ומרי,  רב  כעס  הילד  הביע  הנסיעה 
את  זיהה  הוא  פניו:  השתנו  למאקו  הגיע 
מאז  לחבקו.  ורץ  ששרד,  בנימין  הגדול  אחיו 
הבית.  זיכרון  לאט  לאט  אליו  אותו מעמד שב 
עם  חייו  את  משפחתו  בני  לפני  שחזר  כאשר 
היו  לא  איתה  שהחיים  התברר  הצוענייה, 
היה  אך  לאהבתה,  זכה  אומנם  הוא  פשוטים. 
הירודים  עם  שעשתה  הוללות  למסיבות  עד 
ששרר  ומהעוני  משִכרותם  וסבל  שבצוענים 
הסתגלות  לתקופת  זקוק  היה  מוישי  בביתה. 
כדי לחזור לחייו החדשים-ישנים, ולאחר שעבר 
משפחתו  בחיק  גדל  ההסתגלות  תקופת  את 
בהונגריה  דווארט  בישיבה  למד  יהודי,  כנער 
ובנה  המלחמה(  אחרי  ונפתחה  שבה  )היא 
משפחה לתפארת )בתיה וייס, בשביל החיים; 

בלהה גליקסברג, עדות מתוך המשפחה( 

ליבר  משפחת  של  מאלבומה  תמונות 
)באדיבות בלהה גליקסברג(

 האבא, ר' פנחס ליבר

האמא ביילא )בלהה(
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מוישי בעלותו ארצה

מוישי-משה בישיבה

 

שלושת האחים ניצולי השואה ממשפחת ליבר. 
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יהודי  ילד  של  הנפתלת  דרכו  את  ידע  מי 
של  סיפורו  נפשו?  את  ידע  מי  בשואה? 
מוישי הוא דוגמה אחת מני רבות לגורלו של 
שורשית  יהודית  במשפחה  שצמח  קטן,  ילד 
בזכות  רק  צוענים.  בין  נטמע  ושכמעט 
השגחה פרטית מיוחדת והודות למסירותו של 

אביו – שב לעמו. 

אלמלא  דמיוני,  להישמע  עשוי  היה  הסיפור 
תיעדו בני המשפחה את העלילה. סיפור זה 
הילדים  את  למצוא  הסיכוי  כמה  עד  ממחיש 
האבודים היה קטן. הקושי היה כפול: לאתר 
הילד  שהה  שבו  המוסד  או  המשפחה  את 
מי  מדי  אותו  להוציא  מכן  ולאחר  היהודי, 
שנתן לו מחסה בשואה ולהשיבו לעם ישראל. 

יהודיות  משפחות  של  הסבל  שנות  כל  לאורך 
הורים  נשאו  השחרור,  לאחר  ובעיקר  בשואה, 
וקרובים את הדאגה לילדי המסתור שהשאירו 
הילדים  של  לגורלם  הדאגה  את  זרים.  בידי 
המשיכו לשאת שרידי המשפחה ושרידי העם 
היהודי, שארית הפליטה, ומתוכם קמו אנשים 
המשימות  כאחת  הילדים  פדיון  את  שהציבו 
את  הוביל  זה  דבר  התקופה.  של  הגדולות 
לטבוע  הילדים  בפדיון  שהשתתפו  הפעילים 
מושגים חדשים תוך כדי חיפוש הילדים: "פדיון 
הילדים".  ו"הצלת  הילדים"  "גאולת  הילדים", 

)ראו בראש פרק זה.( 

עז  היה  הילדים  את  לפדות  שהרצון  אף  על 
מורכבת  הייתה  המעשית  המציאות  ועמוק, 

ולוותה בקשיים רבים.

ההורים לא שבו

אותך  לקחת  נשוב  שצריך,  כמו  "תתנהג 
יהודי"  "תזכור שאתה  כשהמלחמה תסתיים"; 
– הבטחות ברוח זו ובקשות נוספות, שעליהם 
ההורים  הבטיחו  ראשון,  בפרק  קראתם 
מסתור,  למקומות  אותם  כשהביאו  לילדים 
הילדים.  של  בליבם  עמוק  נחרטו  אלה  ומילים 
זהותם  ילדים שזכרו את  המלחמה הסתיימה. 
ויקיימו את  לקחתם  שיבואו  להוריהם  המתינו 
הבטחתם, אך רק מיעוט קטן מבין ההורים זכה 
הילדים  שאת  כיוון  שהבטיח.  מה  את  לקיים 
בפולין הסתירו בדרך כלל בחיפזון ובחשאי, הרי 
רק המסתירים ידעו למי נמסרו הילדים. למרבה 

הצער לקחו רובם את סודם למחנות המוות. 

במקרים רבים מאד לא נמצאו הילדים. סיפורם 
המאמץ  את  משקף  מונדק  ובנה  גניה  של 
שעשתה אֵם מיד לאחר שהסתיימה המלחמה 
הייתה  גניה  אליה.  ולהשיבו  בנה  את  לאתר 
אך  אליה,  להשיבו  כדי  בנה  מצילי  אל  בדרך 
חלתה בטרם זכתה לראותו, ובימיה האחרונים 
לפדותו  המשימה  את  חברתה  בידי  הפקידה 

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

לא אעבור למקום נוסף...

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

יודעת... הבחנתי שמזה ימים אין אנו  "אני 
כן, החופש קרוב, אך  רואות את הגרמנים. 
אני לא אזכה לו. אני חושבת רק על מונדק, 
משה, בני. אני מרגישה שהוא עדיין חי. נסי 
לי. רוצה אני שבני  נא למצוא אותו... עזרי 

יישאר יהודי.

בפניה  הבטתי  וגווע.  נחלש  גניה  של  קולה 
חשה  היא  עליהן...  ניסכת  שלווה  וראיתי 

שהעול הכבד שהעיק עליה רפה והולך. 

יומיים לאחר שיחה זו נפטרה גניה. למחרת 
היום, השתחררנו. מונדק לא נמצא. )בתוך: 

זיידמן, בהפציע השחר, עמ' 47-46(

השואה  לאחר  שהתאספו  היהודים  ריכוזי  אל 
והקימו ועד יהודי הגיעו גם הילדים הראשונים 
ילדים משוטטים שלא  היו אלה  ששבו לעמם. 

השחרור  עם  הסתובבו  הם  יעד.  להם  היה 
מוכרת  דמות  וחיפשו  בפולין  שונים  במקומות 
למצוא  פינה שקטה שיוכלו  או  עליה  להישען 
לזהותם  מודעים  שהיו  מהם  אלו  מנוח.  בה 
פגשו  וכאשר  לעמם,  לחזור  ביקשו  היהודית 
בדרכם חיילים יהודים, ששירתו בצבא הסובייטי 
ששחרר את פולין, לקחו אותם החיילים תחת 
חסותם והם הובאו אל ניצולי השואה הבוגרים 
בעצמם  הגיעו  אחרים  ילדים  בדרכם.  שמצאו 
למשפחה  או  כלשהו  יהודי  ועד  של  לכתובת 
יהודית וביקשו עזרה. ביניהם היו נערים וילדים 
וברחו  המלחמה  של  סיומה  על  שמעו  אשר 
מבית מציליהם. מצבם נגע ללב, וניצולי השואה 
שהיו  מגוריהם  למקומות  עימם  אותם  נטלו 
להקדיש  שיכלו  בלא  הולמים,  תנאים  נעדרי 

להם תשומת לב ולטפל בהם טיפול מיוחד.

הילדים  את  בעצמם  שהביאו  נוכרים  היו 
שהוקמו  היהודיים  הוועדים  אל  שהסתירו 
עשו  הם  אחדות.  בקהילות  השואה  לאחר 
זאת או כדי להסיר מעליהם משא שהכביד על 
המוסרית  חובתם  שזו  הבנה  מתוך  או  חייהם, 
ובכך ראו את סיום תפקידם. רובם סירבו לקבל 

תמורה על מעשיהם.

חובתם  שזו  האמינו  אלה  נפש  אצילי  אנשים 
להורים, ושטובת הילדים היא להשיבם לחברה 
מצילים  היו  זאת,  לעומת  שייכים.  שאליה הם 
רבים שמסרו את הילדים רק לידי הוריהם, אם 
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והתעקשו  הפולני(,  החוק  חִייב  גם  )כך  שבו 
אחרים,  יהודים  אם  אצלם  הילד  את  להשאיר 

ואפילו קרובי משפחה, דרשו את הילד.

נוכרים  מדי  שיצאו  מהילדים  חלק  של  מצבם 
כי  והמחשבה  מזעזע,  היה  השואה  לאחר 
בידיים  עדיין  נמצאים  כמותם  ילדים  אלפי 
ואת  השואה  ניצולי  את  והניעה  דחפה  זרות, 
העם היהודי בעולם החופשי לחפש אחריהם. 
שרצו  מי  בפני  שעמדו  הראשונות  הסוגיות 
לפדותם ולהשיבם לעמם היו: כיצד יוכלו לאתר 
בפולין,  ובעיקר  אירופה,  ברחבי  הילדים  את 
לשחררם  יהיה  אפשר  כיצד   – יימצאו  ואם 

מהמשפחה שבביתה הסתתרו. 

קשיים באיתור הילדים

הילדים היהודים נטמעו באוכלוסייה המקומית, 
ואף אלו שחיו במנזר או בבית יתומים, חיו בזהות 
במשפחות  יהודים  ילדים  לאתר  הדרך  סמויה. 

נוצריות ובמנזרים הייתה רצופה מהמורות. 

 1.  הקושי הראשון והבסיסי נבע מהיעדר כל 
הילדים  של  הימצאם  למקום  רמז  או  רישום 
בפולין  למסתור.  הובאו  שבהן  הנסיבות  בשל 
לבית  אישית,  הילדים  רוב  הובאו  ובליטא 
מציליהם במהירות ובחשאי, ולא היו רשימות, 

שתיעדו את שמם ומקום הימצאם. 

לקושי זה יש להוסיף את העובדה שרוב הילדים 
לא שהו במקום מסתור אחד במשך המלחמה: 
ממשפחה  המצילים  בידי  הועברו  ילדים 
למשפחה כאשר ריחפה סכנה על המצילים, או 
לאחר שנטלו את התשלום שקיבלו ולא עמדו 
בהבטחתם להורים, הפקירו את הילד לגורלו או 
העבירוהו למשפחה אחרת. היו ילדים שגורשו 
מבית המשפחה "המצילה" או שנמלטו ממנה 
יכלו לשאת את הסבל וההתעללות  כאשר לא 
בלא  מסתור,  מקום  בעצמם  וחיפשו  שחוו, 
שאיש ידע היכן נמצאו. היו מצילים ששינו את 
אחריה,  או  המלחמה  במהלך  מגוריהם  מקום 
ולא הייתה כל ידיעה לאן עברו להתגורר. רבים 
למנוע  כדי  ציבורי  במקום  הונחו  מהתינוקות 
מי  ידע  לא  ואיש  למוות,  שיישלחו  אפשרות 
בעידן  השנים.  במשך  היו  והיכן  אותם  אסף 
אנשים  כי  לדמיין  קשה  ימינו  של  התקשורת 
חיו כמעט בלא אמצעי תקשורת, ולא הייתה 
שאבדו.  משפחה  בני  לאתר  דרך  כל  להם 
המלחמה  לאחר  המשובשות  הדרכים  גם 
)כתוצאה מההפצצות( הקשו להגיע ליעד גם 

למי שכתובתו הייתה ידועה. 

והובאו  ששוטטו  היו  הבית  חסרי  הילדים  בין 
לבתי יתומים בהם לא הבחינו בין ילדים יהודים 
הילדים  יהודים.  שאינם  פולנים  לפליטים 
ולא  הנוכרים  הילדים  עם  התערבו  היהודים 

הייתה כל אפשרות לזהות אותם.
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יהודי  שילד  לאשר  סירבו  רבים  מצילים    .2  
את  להעלים  מאמצים  ועשו  בביתם,  נמצא 
קיומו או את זהותו. היו בהם שעשו זאת כדי 
היו  עבודה,  ככוח  בילדים  להשתמש  להמשיך 
להיפרד  רצו  ולא  לילדים  רגשית  שהתקשרו 
יהודים.  הצילו  כי  לגלות  שחששו  והיו  מהם, 
כדי   – דתיים  מטעמים  אותם  הסתירו  אחרים 
יהודים  פעילים  כנוצרים.  חייהם  שימשיכו את 
הכפריים  את  ולדובב  לכפרים  להגיע  שניסו 
לדווח על הימצאותו של ילד יהודי בכפר, נתקלו 

באנטישמיות וחששו לחייהם. 

 – וטושטש  השתנה  הילדים  של  שמם    .3  
הילדים נשאו שמות בדויים, והמצילים היהודים 
ידעו  לא  הילדים  את  שהסתירו  והפולנים 
במקרים רבים את שמם המקורי-היהודי. ילדים 
רבים, בעיקר קטנים, שכחו את שמם ומוצאם. 

שהמלחמה  מהילדים  הסתירו  הפולנים    .4  
עוד  שאין  אותם  שכנעו  ופעמים  הסתיימה, 
יהודים בעולם, ובזאת מנעו מהם להתאחד עם 
עמם. מקרה כזה התרחש כאשר שמואל שילה 

חיפש את אחותו: 

בן  היה  ידוע,  ישראלי  שחקן  שילה,  שמואל 
במשפחה  גדל  הוא  המלחמה.  כשפרצה  עשר 
חמה והיה חניך תנועת הנוער בית"ר. כשהחלו 
השילוחים הסתתר תקופה קצרה אצל פולנים 
עירו  פרטיזנים.  עם  וחי  ליער  ברח  כך  ואחר 

אליה  שב  ושמואל  הרוסים,  בידי  שוחררה 
הספר  בבית  עבר  בדרכו  אחותו.  את  לחפש 
שלו וְצָפָה בספסלים הריקים – אף אחד מבני 
המצילים  לבית  יצא  שמואל  שב.  לא  הכיתה 
כתובתם,  ואת  זכר את שמם  הוא  של אחותו, 
כי אחותו אינה  אך המשפחה הפולנית טענה 
הייתה  אכזבתו  רב.  זמן  מזה  אצלם  נמצאת 
גדולה, אך ליבו אמר לו שאין זו אמת. הוא הגיע 
לראות  ודרש  בתקיפות,  הפעם  בשנית,  לשם 
את אחותו. שמואל איים כי יזמין משטרה. עוד 
ומעליית הגג הגיחה אחותו  הוא מדבר איתם, 
בזחילה. התרגשותם של השניים הייתה גדולה 
מאוד. התברר כי הפולנים לא סיפרו לאחותו כי 
להשאירה אצלם  כוונה  מתוך  המלחמה תמה, 
עד שכל השרידים ממשפחתה ישכחו מקיומה. 
היא חיה גם לאחר המלחמה בעליית גג בתנאים 
אחותו  שמרה  שבה  הדרך  מסתור.  של  קשים 
על זהותה ואמונתה ריגשה את שמואל מאוד: 
הנערה הטמינה בבגדיה פיסת נייר, ובה נכתבה 
תפילה לאלוקים. תפילה זו סייעה לה להזכיר 
לעצמה את זהותה האמיתית. שמואל ואחותו 
הילדים  לקבוצת  הצטרפו  לאיטליה,  יחד  יצאו 
שכונתה ילדי סלבינו, ועלו ארצה בשנת 1946.

את  לחפש  שילה  שמואל  הנער  של  מאמציו 
של  מסירותם  את  מבטאים  ולמוצאה  אחותו 
אחים ואחיות שרידי השואה שהחליטו לחפש 
זה את זה, מתוך אהבה, מתוך אחריות לשרידי 
להורים  נאמנים  להיות  רצון  מתוך  המשפחה, 
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אותם  שתיחלץ  קרובה  נפש  למצוא  וכדי 
מבדידותם הנוראה.

איכר שהסתיר את משה בכר, נער יהודי מפולין, 
משה  את  לשכנע  כדי  אחרת  במזימה  בחר 

להישאר בביתו ולהתנצר. 

צאנז,  חסידי  במשפחתו,  זקונים  בן  משה, 
היה בן 14 כשפרצה המלחמה, ומשאת נפשו 
ישיבת  המפורסמת  לישיבה  להגיע  הייתה 
בגטו  קשים  ימים  עבר  הוא  לובלין.  חכמי 
ונשלח עם בני העיירה לאתר רצח סמוך לעיר, 
משה  אחים.  לקבר  העיירה  בני  כל  נורו  שם 
הצליח לברוח. איכר פולני נתן לו מחסה, אך 
לוותר  לשכנעו  ניסה  מסויימת  תקופה  לאחר 
היהודים  שכל  הטענה  באמצעות  יהדותו  על 
נרצחו ואין עוד יהודים בעולם. לאחר שמשה 
סירב להמיר את דתו, הודיע לו כי רק בתנאי 
החליט  זה  בשלב  אצלו.  להישאר  יוכל  זה 
בדרכו.  שמצא  בבור  ולהסתתר  לברוח  משה 
הוא שרד בקושי עד סוף המלחמה. עם כניסת 
ולקרקוב,  ללובלין  משה  יצא  לפולין  הרוסים 
ושם נוכח לראות כי עדיין יש יהודים בעולם. 
עלה  בקרקוב,  היהודים שמצא  אל  חָבַר  הוא 
)יהודי  נפלא  שבט  והקים  ישראל  לארץ 

למרות הכל, סרט עדות(.

מהילדים שהוסתרו  גדול  למרבה הצער חלק 
בבתים  או  במנזרים  ונותרו  אותרו  לא 

בהיותם  שרק  מצילים  פולנים  היו  פולניים. 
על ערש דווי מסרו לילדים שאימצו מידע על 

זהותם האמיתית.

יוזמות לאיתור מקומם של ילדי מסתור

לברוח  זו השעה  כי  יהודים שהבינו  ילדים  היו 
הראשון  המפגש  יהודית.  לסביבה  ולשוב 
היהודי,  לוועד  בעצמם  שהגיעו  הילדים  עם 
לאחר  מסתיריהם  בידי  לוועד  שנמסרו  או 
את  והמריץ  מכונן  אירוע  היה  המלחמה, 
לאתר  כדי  פעולות  ליזום  השונים  הפעילים 
כרוכות  היו  פעולותיהם  במסתור.  ילדים 
אלו  אך  חייהם,  בסיכון  גם  ולעיתים  בקשיים 

לא הרתיעו אותם.

לפרסם  הייתה  הראשונה  היזומה  הפעולה 
קול קורא לפולנים ולבקשם להביא אליהם את 
הבטיחו  הוועדים  שבחסותם.  היהודים  ילדי 
לפצות את הפולנים כספית ולשלם להם את 

ההוצאות שהיו כרוכות באחזקת הילדים. 

שהעבירו  פולנים  היו  הקורא  הקול  בעקבות 
יהודים  ילדים  על  מידע  היהודים  לוועדי 
מהם  חלק  הפולנים.  שכניהם  אצל  החיים 
עשו זאת מתוך מועקה שנבעה מכך ששיתפו 
פעולה עם הנאצים במלחמה, מקצתם מתוך 
רחמים על הילדים, אחרים פעלו בדרך זו בשל 
מריבות שהיו להם עם שכניהם על כך שבחרו 
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והיו  המלחמה,  בזמן  יהודים  ילדים  להציל 
שעשו זאת כדי לבקש שכר על פועלם. 

אל הפעילים הגיעו בקשות של קרובים, בעיקר 
דודים, שנאחזו בתקווה שהשורדים ימצאו את 
קרוביהם. אחת התופעות המרגשות שהוזכרה 
גם בסיפורו של שמוליק שילה הייתה סיפורם 

של אחים ואחיות שחיפשו זה את זה. 

צעירה  מלכה,  ואשתו  גרנטשטיין  יחיאל  ר' 
בלודז'  מהראשונים  היו  שואה,  ניצולת 
שהוסתרו  הילדים  את  לפדות  שנחלצו 
מתאים.  למוסד  שיועברו  עד  בהם  ולטפל 
באחד המקרים הצליחו לפדות ילדה יהודייה 
שהוסתרה בהיותה בת שש בבית איכר פולני. 
לה  כשהעניקו  וגם  עצובה,  הייתה  הילדה 
נרגעה. לאחר  לא  היא  וממתקים  מעיל חדש 
למלכה  וסיפרה  רגשותיה  את  חשפה  זמן 
היא  שגם  הקטנה,  לאחותה  דואגת  היא  כי 
מהמקום  רחוק  לא  פולני,  איכר  בידי  נמצאת 
האֵם   הביאה  לדבריה,  עצמה.  היא  חיה  שבו 
את שתי בנותיה לאיכרים שונים בשני כפרים 
סמוכים, וביקשה מהאחות ה"גדולה" לשמור 
הארבע.  בת  הקטנה  האחות  על  מרחוק 
שתיהן היו רועות אווזים, ובימי ראשון נפגשו 
ר'  לשלום.  לזו  זו  ונופפו  הנהר  עברי  משני 
יחיאל ואנשיו הצליחו לפדות גם את האחות 

הקטנה, ושתיהן הקימו משפחות יהודיות.

הרב יחיאל גרנטשטיין

הלן ורות עם בנו של הרב גרנטשטיין    
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ברחבי  שוטטו  הילדים  פדיון  למען  הפעילים 
פולין העוינת כדי למצוא ילדים ולאסוף מידע 
בתים  של  ומשוערים  מִנוודדים  מכפריים, 
בערים הגדולות על מקומות מסתור של ילדים 
בניין  שלכל  נהוג  היה  )בפולין  המלחמה.  בזמן 
שהתגוררו בו משפחות רבות היה שוער שהכיר 
את כל המשפחות(. הם סיכנו עצמם בנסיעות 
אנטישמים  כפריים  עם  במפגשים  ברכבת, 
ובעימותים עם משפחות המצילים הנוכרים. כל 
כל אחד  בודד,  וחש  במסירות  עבד  אחד מהם 

מהם הוא סיפור גבורה עצמאי. 

שאותרו  הילדים  בהוצאת  קשיים 
אצל משפחות נוצריות

שהו  שבהן  המשפחות  שנמצאו  לאחר 
החל  שלהן,  הכתובות  ואותרו  יהודים  ילדים 
ולהחזירם  הילדים  את  לשחרר  הבא:  האתגר 

לידיים יהודיות. 

בדרך כלל תהליך הוצאת הילדים מיד מציליהם 
ובמקרים  ומכאיב,  מסובך  היה  הנוכרים 

רבים לא צלח. 

לבוב,  מקהילת  פליט  היה  כהנא  דוד  הרב 
בצבא  צבאי  רב  שימש  המלחמה  ובתקופת 
פולין החופשית )צבא שהקימו בזמן המלחמה 
 פליטים מפולין שגלו לברית המועצות(. לאחר 
הממשלה  אותו  מינתה  פולין  של  שחרורה 

ארגון  הקהילות,  ועד  בראש  לעמוד  הפולנית 
הקהילות.  שרידי  את  לשקם  במטרה  שקם 
הרב  ראה  והמורכבים,  הרבים  עיסוקיו  למרות 
ובחסות  מרכזי,  יעד  הילדים  בהצלת  כהנא 
ועד הקהילות שלו נעשתה פעילות ענפה של 
פדיון ילדים )ראו על כך בפרק 7(. בספרו תיאר 
אותו  והניעו  אותו  שהרשימו  אחדים  מקרים 

לפעול בלי לאות למען ילדי המסתור. 

ממשפחת  מסתור  ילדת  לחפש  יצא  אחד  יום 
הלברשטם, נכדת הרב בעריש ויידנפלד, "הגאון 
מטשיבין". הרב כהנא הכיר את הגאון מטשיבין 
המלחמה.  פרוץ  עם  בלבוב  שהותו  מתקופת 
על  פרטים  הילדה  של  מקרוביה  קיבל  הוא 
למסתור,  אותה  שקיבלה  הפולניה  המשפחה 
בני  בביתה.  הפולנית  המשפחה  את  ומצא 
עימם.  אינה  כבר  הילדה  כי  טענו  המשפחה 
בביקור נוסף ראה הרב באותו בית ילדה וזיהה 
הלברשטם.  למשפחת  דמיונה  פי  על  אותה 
הפולנים הכחישו כי הילדה יהודייה, והרב שלף 
לרשויות.  יפנה  כי  ואיים  שבידו  ההוכחות  את 
לא  שוטר,  בלוויית  נוספת  פעם  הגיע  כאשר 
מקום  את  שינתה  המשפחה  אותם,  מצא 
לעם  אבדה  יקרה  ילדה  נמצאה.  ולא  מגוריה 

היהודי. )כהנא, אחרי המבול, עמ' 51(

לחיות  כשנאלץ   12 בן  ילד  היה  פרנק  משה 
ּכְרועה  נוכרית  בזהות  חי  הוא  בדויה.  בזהות 
פרות בכפר סמוך לעיר מולדתו זמושץ'. כאשר 
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הגיעו הרוסים לפולין עלתה שמחתו על גדותיה. 
מישהו  כי  עמומה  תקווה  של  זיק  היה  בליבו 
על  טפחה  המציאות  אך  ניצל,  מבני משפחתו 
הרגעים  ואת  אכזבתו  את  תיאר  בעדותו  פניו. 

שבהם התעוררה אצלו מחדש הזיקה לעמו:

השכול,  רק  נשארו  קורה.  אינו  דבר  שום 
הריקנות וצער עמוק. בימים אלה האמנתי כבר 
חוסר  מתוך  קצת  הרגל,  מתוך  קצת  בנצרות. 
בררה, נשארתי בכפר. היה לי קושי פסיכולוגי 
היא  והאמת  האמיתית,  זהותי  את  לחשוף 
שלא ראיתי תכלית בכך. באחד הביקורים שלי 
ניגשה אלי קבוצת אנשים  זמושץ'  בשוק של 
וביקשה לקנות ממני תפוחים. הם דיברו ביניהם 
בשפה בעלת צלילים מוכרים. מיד הבנתי כי זו 
יידיש. התוודיתי בפניהם, והם מיד הזמינו אותי 
לביתם בעיר הישנה, לא הרחק מהשוק. )בוגנר, 

בחסדי זרים, עמ' 189(

למרות זאת חזר משה לאיכר וחי אצלו יותר משנה 
לו  והציע  דודו  שב  מכן  לאחר  השחרור.  לאחר 
להצטרף אליו. משה היסס. רק כאשר הציע דודו 
לתמוך בו ולממן את לימודיו, הסכים משה לעבור 

אליו ושב לחיים יהודיים.

חוויות  חוו  ההצלה  ופעילי  המשפחה  בני 
הילד  כי  שידעו  במקרים  ומתסכלות  קשות 
הצליחו  לא  והם  יהודי  הוא  מולם  העומד 

להשיבו לעמו. 

אב אחד שבא לפדות את בִּתו, ספג ממנה 
קללות והאשמות, ובין היתר טענה הילדה 
"אותו  של  בצליבתו  אשמים  שהיהודים 
כדי  אותה  לקחת  רוצה  ושהאב  האיש", 
במקרה  מצות!  לאפיית  בדמה  להשתמש 
שהצילו  לילדה  המצילים  אמרו  אחר 
כסף.  תמורת  אותה  ימכרו  היהודים  כי 
לחיק  להשיבה  בא  הילדה  של  כשדודּה 
עמה, אמרה המצילה לילדה לא ללכת אתו 
ושם  לפלסטינה  אותה  ייקחו  היהודים  כי 
סיפרה  וולף־ויינשטוק  רחל  אותה.  יהרגו 
באו  המלחמה  תום  לאחר  כי  בריאיון 
יהודים.  ילדים  וחיפשו  יהודים  שני  לכפר 
אותי  להזהיר  באו  השכנים  של  "הילדים 
שהינה באים לקחת אותי למצות של פסח. 
ימצאו  לא  שהם  כדי  הסתתרתי  כמובן 
היכן  להם  סיפר  לא  מן הכפר  ואיש  אותי, 
נמצאת הילדה היהודייה... )נחמני, לבבות 

חצויים, עמ' 90(

ישעיהו דרוקר, פעיל הצלה, סיפר על מקרים 
עסק  אחד  במקרה  מר.  טעם  בפיו  שהותירו 
לאישה  ביער  שנולד  תינוק  אחר  בחיפוש 
ביער  עימה  שהיה  היהודים  אחד  יהודייה. 
הניח את התינוק על אדן חלון של אחד מבתי 
אליהם  אותו  לקחו  הבית  ובני  הסמוך,  הכפר 
וטיפלו בו. לימים, הרתה בעלת הבית הפולנייה 
ומתה בעת לידת תינוקה. האיכר טיפל בשני 
בחלונו.  שנמצא  והתינוק  בנו  התינוקות, 
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אימו של התינוק  כי  לאחר המלחמה התברר 
והנה  והיגרה לארצות הברית.  היהודי שרדה 
היהודי שהניח  היהודיים מפי  למוסדות  נודע 
את התינוק, כי בביתו של האיכר מתגורר ילד 
על  סיפר  זאת,  אישר  הפולני  האיכר  יהודי. 
הילד  את  למסור  וסירב  התינוק  של  קורותיו 
הציע  אף  הוא  מאוד.  אליו  שנקשר  משום 
שהאם היהודייה תשוב לפולין והם יְגדלו יחד 
של  מסירותו  את  העריך  דרוקר  הילדים.  את 
בילד,  להחזיק  התעקש  כשהלה  אך  האיכר, 
והיא  דרוקר את המשטרה המקומית  הפעיל 
והבינה  דרוקר  שהביא  מהמידע  התרשמה 
שמדובר בילד יהודי. בסופו של דבר הסכימה 
האיכר  לדרוקר.  הילד  את  למסור  המשפחה 
קיבל סכום כסף רב, אך הסיפור השאיר אצל 
)נחמני,  ממנו.  הרפה  שלא  מר  טעם  דרוקר 

לבבות חצויים, עמ' 215(

לא בכל המקרים נתקלו הפודים בקושי לפדות 
את הילדים.דרוקר סיפר על בני משפחה יהודים 
המשפחה  קרובת  את  לקחת  ובאו  ששרדו 
ספר.  בית  מנהל  של  בעזרתו  שניצלה  שלהם, 
מאוד.  אותה  ואהב  יפה  בה  טיפל  המנהל 
משפחת  את  לעזוב  הילדה  סירבה  בתחילה 
הצלחה  בלי  ניסה  היהודי  והשליח  מציליה, 
היהודית  למשפחתה  ללכת  אותה  לשכנע 
המקורית. אז אמר לה המציל בכאב שאין הוא 
רוצה בה עוד. הוא עשה זאת כדי להקל עליה 

את הפרידה.

היהודים  הפעילים  בפני  שניצבו  הקשיים  את 
אפשר לחלק לקבוצות אחדות:

א. קשיים מצד משפחות המצילים

לזהותם  התכחשו  הנוכרים  מהמצילים  רבים 
היהודית של הילדים שהסתירו ונאבקו בנחישות 

כדי שיוכלו להחזיק את הילד במשפחתם. 

האנטישמיות ששררה בפולין לאחר המלחמה 
ממשפחות  שמנעו  הגורמים  אחד  הייתה 
המסתירים  הילדים.  את  להשיב  המסתירים 
ידעו  אם  להם  ירעו  ששכניהם  חששו 
המלחמה.  בזמן  יהודים  ילדים  שהסתירו 
במשרדי  הופיעה  הימים  באחד  לדוגמה: 
הוועד היהודי בקרקוב אישה כפרית שסירבה 
בעליית  מסתירה  שהיא  וסיפרה  להזדהות, 
וילדה,  ילד  יהודים,  ילדים  שני  שלה  הגג 
היא  קיומם.  על  יודע  איננו  בעלה  ואפילו 
יהודיות,  לידיים  הילדים  את  להשיב  ביקשה 
בכפר, אמרה  האנטישמית  האווירה  בשל  אך 
הצילה  שהיא  שידעו  מעוניינת  איננה  שהיא 
אליה  הגיעו  מהבית  נעדר  כשבעלה  אותם. 
אנשי הוועד היהודי ונטלו ממנה את הילדים. 
את  הצניעו  מהפולנים  רבים  לכך,  בדומה 
הצלת  המלחמה  לאחר  שגם  כיוון  מעשיהם 
להתגאות  שיש  למעשה  נחשבה  לא  יהודים 
ייוודע  אם  לחייהם  שחששו  פולנים  היו  בו. 
על  ידוע  יהודים.  הצילו  שהם  לשכניהם 
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מצילים פולנים שביקשו מילדים ששבו ליהדות 
שלא לנקוב בשם המשפחה שבה שהו. הוועד 
לפרסם  החליט  קרקוב  באזור  שפעל  היהודי 
מתוך  הפולנים  המצילים  של  שמותיהם  את 
מהם  חלק  אך  מעשיהם,  את  להוקיר  רצון 
שלא  כדי  שמותיהם  את  יזכירו  שלא  ביקשו 
מצד  ובהתעללות  בפגיעה  ויסתכנו  ייחשפו 

שכניהם הפולנים. 

המאבק על המשך החזקתו של הילד נבע 
שהתעצמו  כלכליים,  מקשיים  גם  לעיתים 
הכלכלית  המצוקה  בעקבות  המלחמה  לאחר 
לנצל את  להמשיך  היו שרצו  בפולין:  ששררה 
עבודה.  ככוח  בו  ולהשתמש  שהסתירו  הילד 
בעיקר  המשפחה,  בפרנסת  סייעו  הילדים 
שהציבו  היו  תמורה.  כל  קיבלו  ולא  בכפרים, 
כסף  סכומי  ותבעו  כלכליות  דרישות  לוועדים 
תמורת  הוועדים  שהציעו  מאלה  יותר  גבוהים 
השבת הילדים. חלק מהם טענו כי הורי הילדים 
ניסו  אחרים  גדולים,  סכומים  להם  הבטיחו 
שהאמינו,  משום  הוועדים  את  כספית  לסחוט 
בהשפעת התעמולה האנטישמית, כי היהודים 

הם בעלי ממון. 

חשש כלכלי נוסף היה מפני השכנים הפולנים. 
יהודי  ידעו שכניהם שילד  כי אם  היו שחששו 
ממון  בידיהם  שיש  יחשדו  הם  בביתם,  שהה 
לרכושם.  עיניהם  את  וילטשו  מהוריו  שקיבלו 
ההצלה,  מעשה  על  כשנודע  אחת,  לא  ואכן 

חייהם  על  איימו  למצילים,  השכנים  התנכלו 
ודרשו שימסרו להם את הכסף והזהב שקיבלו 
כביכול מן היהודים. היו מצילים שנרצחו בשל 

כך בידי שכניהם. 

עם  רגשי  מקשר  שנבעו  קשיים  גם 
לשליחי  הילדים  מסירת  על  הקשו  המצילים 
העם היהודי. ככל שהקשר היה חם ואמיץ יותר, 
רווחה  זו  תופעה  ממנו.  להיפרד  התקשו  כן 
ביותר כאשר הילד הגיע לביתם של מציליו בגיל 
כל התחייבות  בלי  נאסף  ובעיקר כאשר  צעיר, 
של משפחת המצילים לקרובי משפחתו. קושי 
במשפחות  אומץ  הילד  כאשר  היה  מיוחד 
ילדים  ברוכות  במשפחות  גם  ילדים.  חשוכות 
של  מבחינתם  אח.  המשפחה  ילדי  בו  ראו 
המצילים היו הילדים שנמסרו לחסותם ילדיהם 
המשיכו  הם  המלחמה  ומשנסתיימה  שלהם, 
לגדל אותם ולטפל בהם כאילו דבר לא השתנה. 

בהשארת  כי  שהאמינו  ילדים  מסתירי  היו 
לטובת  פועלים  הם  בביתם  היהודים  הילדים 
הילדים. הם ידעו שהיהודים ששרדו מן השואה 
שחובתם  וסברו  בית,  וחסרי  שבורים  נותרו 
לאפשר לילדים לגדול בביתם כפולנים לכל דבר.

גם לאחר שהחזירו את הילדים לידיים יהודיות 
מהמצילים  חלק  אובדן.  תחושת  רבים  חשו 
תיעדו את רגשותיהם לאחר הפרידה בעדויות 

או במכתבים. 
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תינוקת  שהצילה  א'  מריה  שכתבה  במכתב 
לקחתה,  ושבו  שרדו  הוריה  ששני  יהודייה 
של  הקשות  לתחושות  ביטוי  למצוא  אפשר 
המכתב  מהילדים.  הפרידה  לאחר  המצילים 

נכתב לאם התינוקת, ינינה דנציג: 

שנהגתי  על  לי  סלחי  היקרה!  ינינה  גברת 
אצלנו,  היותך  בעת  כלפייך  לב  בקשיחות 
אבל עלייך להבין שנהגתי כך שלא בכוונה, 
להכות  לצעוק,  רציתי  הימים  באותם  כי 
וחצי  מפני שבמשך שנה  בקיר,  את הראש 
כמו  הילדה[  של  ]כינויה  ללה  את  אהבתי 
שאֵם אוהבת את ילדתה שלה ולא חשבתי 
שאת תקחי אותה עכשיו ממני... זה הפתיע 
אין  אבל  בהירים.  בשמיים  ברק  כמו  אותי 
אצל  תהיה  שהיא  מאושרת  אני  ברירה, 
אותה  לעקור  בשבילה.  טוב  זה  כי  הוריה, 
קשה  זה  כולה,  חדרה  היא  שאליו  מליבי, 
חייבים  ברירה,  אין  אולם  בשבילי.  מדי 

לעמוד בזה.

היו  שלי.  ילד  איבדתי  כאילו  זה  בשבילי   ...
אך  פעם,  עשרים  אליה  שקמתי  לילות 
לדבר,  התחילה  כשהיא  עליה.  כעסתי  לא 
ויותר.  יותר  עמה  שעה  וכל  יום  כל  אהבתי 
אותי,  לשמח  איכשהוא  הצליחה  היא 
להוסיף לי מרץ, מפני שחשבתי איך לשמור 
אותה  לוקחים  כעת  מחלה...  מפני  עליה 

ממני בבת אחת...

אני מקנאה בך כי את מאושרת. את מצאת 
ישנה  את  אותה,  לקחת  יכולה  ואת  ילדה 
בשקט ואילו אני ישנתי בלילה הראשון שלוש 
לי  יש  לפחות  הלילה.  גם  וכך  בלבד  שעות 
לה  עשיתי  לא  פעם  שאף  מפני  נקי  מצפון 
עוול כלשהו, נתתי לה כל מה שיכולתי להשיג. 
אם מישהו נתן לי משהו, אם זה היה עוגה, 
זה  הייתי מביאה את  רקיק, תמיד  או  תפוח 

הביתה בשבילה... 

דבר אחד אני מבקשת מכם, להודיע לי מפעם 
הראשונה  ובאפשרות  שלומה  מה  בפעם 
אשאר  תמיד  אני  שלה...  תמונה  לי  שלחו 
אני  כה...  עד  שהייתי  כמו  'אימא'  בשבילה 
לבריאותה, שישמור  לאלוקים  תמיד אתפלל 
לבבות  )גפני,  לראותה.  שוב  ושאזכה  עליה 

חצויים, עמ' 352(

אמצע  עד  בפולין  נשארה  דנציג  משפחת 
עם  רציף  קשר  על  ושמרה  החמישים  שנות 

המצילה מריה.

להתחמק  כדי  שונות  דרכים  נקטו  המצילים 
ולהמשיך  היהודיים  ומהארגונים  מהפעילים 
לאחוז בילדים. היו משפחות שנעלמו עם הילד, 
היו ׁשֶּבָדּו סיפורי שייכות שונים כדי להסוות את 
היו שאיימו  מיהודים.  והפעם  מעשה ההצלה, 
על הפעילים, ואחרים התלוננו ברשויות בתקווה 

שהם ימנעו את הוצאת הילד מחסותם. 
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קשיים חמורים שנתקלו בהם המשפחות שבאו 
לפדות את ילדיהם נבעו מסיבות מסיונריות – 
הרצון שהילדים יחיו כנוצרים. הם בלטו ביותר 

בפדיון ילדי המנזרים. 

ב. קשיים שהערימו ראשי המנזרים

שהוסתרו  ילדים  לאתר  היה  מיוחד  קושי 
חסוי  מידע  ושל  אבן  של  חומות  במנזרים. 
לחדור  כשניסו  היהודים  הפעילים  בפני  עמדו 
דומות  לכך  מהסיבות  חלק  אלה.  למקומות 
לסיבות שהוזכרו לעיל, אך הם באו לידי ביטוי 

קיצוני יותר: 

כאמור לעיל, רוב ילדי המנזרים לא הובאו לשם 
ההורים  שלרוב  הרי  כן,  אם  וגם  הוריהם,  בידי 
הוסתרו  היכן  שידע  מי  היה  ולא  שרדו  לא 
איכרים  בידי  למנזרים  הובאו  הילדים  הילדים. 
או  בעצמם,  מחסה  להם  לתת  אמורים  שהיו 
לעצמם  ומצאו  שוטטו  עצמם  שהם  לאחר 
מקלט במנזר. במקרים רבים הושארו תינוקות 
העוברים  לרחמי  נתונים  והיו  ציבורי  במקום 
מבטן  כנוצרים  רשומים  היו  התינוקות  ושבים. 

ומלידה ולא זכרו דבר מעברם.

במכוון את  טשטשו  במנזרים  כן,  על  יתר 
עקבותיו של ילד המסתור. לעיתים העבירו 
את  לטשטש  כדי  למנזר  ממנזר  יהודים  ילדים 
עקבותיהם או שאנשי המנזר מסרו את הילדים 

לאחר המלחמה למשפחות לאימוץ כדי למנוע 
מידע מהורים ומקרובי משפחתם שבאו לחפש 
אותם. נזירות רבות שמרו בסוד את שם מְַאּמְצָיו 
של הילד וסירבו לגלות לקרוביו למי מסרו אותו.

המיסיונרי  המניע  נוסף  אלה  לקשיים 
דתית  שליחות  למלא  רצונם  המנזרים,  של 
ולהשאיר את הילדים היהודים בזהות נוצרית. 
לאחר  אף  הילדים  את  שהטבילו  נזירות  היו 
המנזרים  מראשי  רבים  תמה.  שהמלחמה 
מנעו  ובליטא,  בפולין  בעיקר  הקתוליים, 
ממוסדות יהודיים שונים שקמו לאחר השחרור 
הילדים,  פדיון  על  הכמורה  אנשי  עם  להידבר 
ומנעו את כניסתם של נציגי המוסדות למנזרים.

ובידי  במנזרים  יהודים  ילדים  לאחר שזוהו  גם 
לזהותם,  הוכחות  היו  היהודים  ההצלה  פעילי 
ומתן  משא  וניהלו  קשיים  המנזרים  הערימו 

קשוח בנושא פדיון הילדים. לדוגמה: 

כאשר בני משפחה מִדרגה ראשונה לא שרדו, 
משפחה,  קרובי  היו  הילדים  את  שתבע  ומי 
ידידים או ועדים יהודיים, הציגו הנזירות גישה 
זכות  אין  היהודי  לממסד  כי  וטענו  עקרונית 
מזכותם  יותר  אלה  ילדים  על  אפוטרופסות 
של המנזרים. כאשר הגיעו קרובי משפחה )או 
אנשים שהתחפשו לקרובים( הם נדרשו להציג 
הוכחות לקשר המשפחתי שלהם עם הילדים. 
עם  משפחתי  קשר  על  המעידות  תעודות 
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הילדים לא היו קיימות לאחר המלחמה משום 
שבמלחמה אבד רכושם של היהודים ובכלל זה 

התעודות האישיות שלהם.

שהנצרות  בוגרים  בילדים  מדובר  היה  כאשר 
הייתה חלק מחייהם, טענו הנזירות שההחלטה 
פעלו  שהוטבלו,  לאחר  הילדים.  בידי  היא 
"ילדים  הנזירות לפי הוראת הכמורה הבכירה: 
או  לאנשים  להימסר  יכולים  אינם  שהוטבלו 
את  להבטיח  יכולים  אינם  אשר  למוסדות 
חינוכם הנוצרי". פעולה חמורה במיוחד שנקטו 
שהילדים  להבטיח  כדי  המנזרים  מן  חלק 
להטביל  הייתה  חסותם  תחת  לשהות  ימשיכו 
)כמו  המלחמה  לאחר  לנצרות  הילדים  את 

בפרשת ילדי פינאלי. ראו בפרק 8(.

הילדים  את  לדרוש  שבאו  המשפחה  קרובי 
נדרשו להוכיח שביכולתם לספק את צורכיהם 
לקרובי  כלל  בדרך  הילדים.  של  הכלכליים 
המשפחה שבאו לתבוע את הילדים לא היה כל 
רכוש והם נדדו ממקום למקום. הטענה הרווחת 
של אנשי המנזרים הייתה שטובת הילדים היא 
לספק  יכולים  שהם  כיוון  במנזרים  להישאר 

להם קורת גג בטוחה, מזון, ביגוד והשכלה.

אחת הטענות הנוראות שהעלו אנשי הכמורה 
נתונים  ששרדו  הקרובים  כי  הייתה  במנזרים 
בילדים.  יוכלו לטפל  ולא  נפשי מעורער  במצב 
אך  "הומניות",  טענות  אלה  היו  לכאורה 

מאחוריהן הסתתר הסירוב העיקש להשיב את 
המוסרי  מהערך  וההתעלמות  לעמם  הילדים 
הרחמים  מסווה  מֵאֲחֹורֵי  זה.  במעשה  שיש 

והחמלה עמדו מניעים מיסיונריים ברורים. 

של  התערבות  לעיתים  נדרשה  כך  בשל 
 )8 בפרק  )ראו  המשפט  בית  ושל  השלטונות 
כדי לחלץ את הילדים ממציליהם או מהמנזרים 

ששהו בהם בזמן המלחמה.

ג. קשיים רגשיים של הילדים

עם  לחיות  והמשיכו  בפולין  שנותרו  ילדים 
זהותם  את  בנו  אותם,  שהצילו  המשפחות 
ידעו שנולדו  בחברה שבה הם חיו. חלק מהם 
משמעותה  את  איבדה  זו  עובדה  אך  יהודים, 
במהלך השנים שחלפו מאז שנותקו מסביבתם 
היהודית ועד התבגרותם, ואילו אחרים לא ידעו 

כלל שהם יהודים. 

והתקשו  הנוצרית  לדת  התקשרו  רבים  ילדים 
להיפרד ממנה. בזמן שהותו של הילד במסתור 
את  לעורר  לא  כדי  כנוצרי  להתנהג  נדרש  הוא 
חשד הסביבה. הוא הלך לכנסייה עם המשפחה 
שאצלה שהה, למד מושגי יסוד נוצריים, ולעיתים 
אף הלך לבית ספר נוצרי. הנצרות יצרה שלווה 
יחסית בחייו, והוא חש מוגן בצל הדת החדשה. 
מנגד נטו ילדים בוגרים שנצרו בליבם את זיכרונות 
המשפחה ואת המסורת והדת היהודית להירתע 
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כמשחק  אליה  התייחסו  הנוצרית,  מההוויה 
הכרחי וציפו ליום שבו לא ייאלצו עוד להשתתף 
במשחק. כך סיפרה למשל יפה בן ישר מצרפת, 
שבהיותה נערה הוסתרה עם אחיה אצל אלמנה 
ככל  להתחמק  ניסתה  היא  ליון.  בעיר  נוצרייה 
יכולתה מתפילה נוצרית, אך אחיה הקטן אימץ 
גם  היו  בכנסייה.  שלמד  התפילות  את  בחדווה 
הזדהו  שניצלו  הילדים  קיצוניים שבהם  מקרים 

עם דתם של מציליהם:

יהודייה,  הייתי  לא  שמעולם  החלטתי 
שאינני יהודייה ושלעולם לא אהיה יהודייה. 
מי  כל  וקיללתי  החצר,  ילדי  עם  שיחקתי 
יהודי. המשכתי ללכת  ונראה  שעבר ברחוב 
לכנסייה והתפללתי בדבקות. לא רציתי שום 

קשר לעם היהודי. )גורן, בת כזו רצינו( 

חשוב  גורם  היה  למאמצים  הרגשי  היחס  גם 
מאוד בהחלטתם של הילדים אם לחזור לחיק 
ביטחון  תחושת  חשו  כאשר  וזאת  היהדות, 
בקרב המשפחה שהצילה אותם ממוות והכירו 
מהמצילים  מנע  עמוק  רגשי  קשר  טובה.  לה 
להסכים   – ומהילדים  הילדים,  על  לוותר 
היו  חייהם  שתנאי  ככל  ממציליהם.  להיפרד 
טובים יותר, חשו הילדים רגשות הכרת טובה 
בגידה.  בנטישתם  וראו  למציליהם  גדולים 
נכונות  כמובן  גילו  התעללות  שחוו  ילדים 

ורצון לצאת.

קושי  היוותה  מוכרת  בלתי  מסביבה  החרדה 
רגשי נוסף, והוא נבע מהחוויות שעברו הילדים 
בשואה. הניתוק מהמשפחה, הפחד ואי-האמון 
אצל  ויצרו  עמוקות  צלקות  הותירו  במבוגרים 
הילדים חושים מחודדים ומוקצנים. הם חששו 
מניתוק, וחרדו ממבוגרים זרים שאיימו להביא 
הסביבה  את  ולערער  נוספת  פרידה  עליהם 

שהעניקה להם ביטחון בשנים הקשות.

מילד  היה שונה  רגשיים אלה  לקשיים  הביטוי 
ילדותם,  מזיכרון  הילדים,  מגיל  והושפע  לילד 
במשפחתם  שהייתה  היהודית  הזהות  מעומק 

המקורית ומתנאי החיים במסתור.

חייהם במסתור גרמו לרבים מהם לשכוח מרצון 
את יהדותם כדי שיוכלו להיות חלק מהסביבה 
שלהם  מהצורך  גם  נבעה  השכחה  הנוצרית. 
שהיו  המצוקה  ומחיי  בהישרדותם  להתעסק 
ילדים שחשו את  היו  כן,  על  יתר  מנת חלקם. 
העם  כלפי  אנטישמיות  גילויי  ואת  השנאה 
היהודי ודמות היהודי הצטיירה בעיניהם כדמות 
האויב בעל התכונות השליליות ביותר. העובדה 
גם  עוררה בהם דחייה.  זה  שהם שייכים לעם 
יצר  היהודי  העם  על  שנגזר  מהגורל  הפחד 
בילדים חוסר הזדהות עם היותם יהודים: הרי 
ילדים  היו  לברוח במשך שנים.  ניסו  זה  מגורל 
נאחזו  הנוצרית,  הדת  מנהגי  את  שהפנימו 
וביטחון  עוגן  בהם  וראו  ובמנהגיה  בסמליה 

במצב של תלישות ובדידות.
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שרה אבינון, ילדת מסתור מפולין, תיארה את 
הקולות שהתרוצצו בקרבה:

עלי  מי  באמת?  אני  מי  עצמי:  את  שאלתי 
להיות? שרה? אירנה? מרישיה? מה חשוב 
יותר – הזהות שנולדתי אתה, או מה שאני 
מרגישה עכשיו? ומי הם הורי האמיתיים – 
אלה שבביתם  או  ואינם,  אותי  שילדו  אלה 
לי,  דואגים  בי,  שמטפלים  עכשיו,  חיה  אני 
ושמא  שייכת?  אני  למי  אותי?  מלמדים 
התרוצצו  השאלות  לאיש?  שייכת  אינני 
לי  למה  להיעלם.  בהן  דחקתי  ואני  בתוכי, 
אחר.  עולם  לי  אין  כאן,  אני  הרי  להתלבט, 

)בוגנר, בחסדי זרים, עמ' 298(

מסתירי  עם  אפוא  התמודדו  הילדים  פודי 
הילדים ועם הילדים עצמם. בביקורו של זרח 
בקשות  רשימת  עימו  הביא  בפולין  ורהפטיג 
של קרובים שביקשו להציל את ילדי המשפחה 
מיד נוכרים. באחד הביקורים במנזר בקרקוב 
את  דרוקר.  לישעיהו  ורהפטיג  זרח  התלווה 
שמה של הילדה – אניטה שור, ואת פרטיה, 
בניו  אותו  שביקרה  מדודתה  ורהפטיג  קיבל 
את  אליה  להביא  בדמעות  וביקשה  יורק 
הילדה,  אֵם  למשפחה.  אחרון  שריד  הילדה, 
השואה  בתקופת  אליה  להעביר  הצליחה 
הילדה,  את  הפקידה  שבו  המנזר  שם  את 
נמצאות  זה  במנזר  כי  נודע  ההצלה  ולפעילי 
שתי ילדות יהודיות נוספות. ורהפטיג ודרוקר 

יאפשרו  אם  למנזר  תרומה  לנזירות  הציעו 
להם לשוחח עם הילדות, אך הנזירות סירבו 
כומר  של  נוכחותם  בלי  הפגישה  את  לערוך 
ושל אֵם המנזר. ורהפטיג ודרוקר שוחחו עם 
שלוש הילדות שעה ארוכה. שתיים מהן היו 
בנות תשע או עשר ואחת בת ארבע עשרה. 
שלושתן  הדוברת.  הייתה  שבהן  הבוגרת 
הטיחה  והגדולה  המנזר,  את  לעזוב  סירבו 
מילים קשות:  ודרוקר  ורהפטיג  בפניהם של 
להציל  באתם  לא  צוואר  עד  "כשנרדפנו 
אתם  ועכשיו  אותנו,  הציל  המנזר  אותנו. 
לא  מצילנו?  מידי  להוציאנו  ורוצים  באים 
הזכירו  ליבן,  על  שדיברו  אף  אתכם".  נלך 
ההורים,  אהבת  ואת  משפחותיהן  את 
הבנות  החליטו  להצילן,  כדי  נפשם  שמסרו 
והנזירה  הכומר  במקום.  להישאר  בנחישות 

אמרו שאי-אפשר לקחתן בכוח. 

שהילדות  בהרגשה  מהמנזר  יצא  ורהפטיג 
הפקיד  הוא  הפגישה.  בסוף  במקצת  התרככו 
בידי דרוקר את ייפוי הכוח של הדודה מארה"ב, 
מהמנזר.  להוציאן  ממאמציו  חדל  לא  ודרוקר 
כי  לוורהפטיג  הודיע  אחדים  חודשים  לאחר 
בזבז'ה.  הילדים  לבית  והועברו  הילדות הוצאו 
ורהפטיג  הגיע  נוספים  חודשים  כמה  כעבור 
לשטוקהולם, ושם קיבל לידיו את אניטה וילדות 
נוספות ומסר אותן לקרוביהן בארה"ב. אניטה 
ושריד,  פליט  )ורהפטיג,  מאושרת.  הייתה 

עמ' 425–426(.
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)שעל  נבנצל  לאה  המשוררת  של  סיפורה 
בפרק  קראתם  תינוקת  בהיותה  גלגוליה 
הראשון( מדגים את האתגרים הקשים שניצבו 

בפני האנשים שחילצו את הילדים. 

המלחמה הסתיימה, והוריה של לאה לא שבו, 
בלזן  בברגן  ששוחררה  אסתר,  דודתה  אולם 
כי אחותה השאירה  ידיעה  קיבלה  שבגרמניה, 
מצבה  למרות  פולנית.  משפחה  אצל  תינוקת 
באושוויץ  שהותה  לאחר  אסתר  של  הקשה 
ולמרות שהייתה אֵם לבת ששרדה עימה, היא 
אחייניתה  אחר  חיפושים  ערכה  לפולין,  שבה 
בבית השוטר שקיבל  לאה עד שמצאה אותה 
את לאה התינוקת מידי הוריה. בני הזוג סירבו 
חששה  הדודה,  אסתר,  הילדה.  את  למסור 
דרוקר  ישעיהו  של  ובעזרתו  לערכאות,  לפנות 
נוסף ששרד החליטו לחטוף את לאה.  ואחיין 
לחטוף  באה  יהודייה  כי  שמועה  נפוצה  בכפר 
לפועל.  יצאה  לא  והתוכנית  נוצרייה,  ילדה 
המשפט,  לבית  הדודה  פנתה  דבר  של  בסופו 
בתביעה  העליון  המשפט  לבית  עד  והגיעה 

שלאה תעבור לחזקתה. 

לאה בת החמש לא ידעה עד אז על יהדותה, 
דודתה.  לבית  למעבר  אותה  הכין  לא  ואיש 
היא זוכרת רק שאימּה המאמצת אמרה לה כי 
הם מוסרים אותה משום שאין להם עוד כסף 
לשלם על הוצאותיה. הפודים ניסו להקל עליה, 
המתינו לה בקרקוב במונית הדורה ויצאו עמה 

לאה  למדה  לאט  לאט  הילדים.  לבית  לזבז'ה, 
על יהדותה ועל ארץ ישראל. הדודה האמיצה 
מבית  אותה  לקחה  היא  בזאת.  הסתפקה  לא 
נסעו  דרכים  לא  ובדרכים  בפולין  הילדים 
ובשנת  ולגרמניה,  לאוסטריה  לצ'כוסלובקיה, 

1949 עלו לארץ ישראל. 

לאה חוותה קשיים לאחר הניתוק ממשפחתה 
עם  להתמודד  עליה  היה  ובארץ  הפולנית, 
ההסתגלות  עם  בעבר,  שעברה  הטראומות 
לזהות החדשה ועם היעדר זיכרונות מוקדמים. 
שיריה  בספר  ביטוי  לאה  נתנה  אלה  לחוויות 
"למי שאספני", ובעיקר בשיר "תסריט". השיר 
לאה.   של  השונות  חייה  תחנות  את  מציג 

)נבנצל, למי שאספני, עמ' 15-14(.

קרובי  את  אפיינה  הדודה  של  תגובתה 
המשפחה של ילדים רבים, שראו בגאולת ילדי 

המשפחה חובה מוסרית ומשפחתית. 

לאה נבנצל תיארה בשירה את רגשותיה כלפי 
הדודה, רגשות כעס, שפגו רק לאחר שנים, כפי 

שביטאה בשיר "חבילה":

ּבְבֹקֶר חָרְּפִי מְעֻרְּפָל
ְ הַּמְהּומָה. הִתְעֹורַרְּתִי לְתֹוך

הַחֶדֶר הַּקָטָן הָיָה טָעּון 
ּבַאֲנָׁשִים.

ּבְזָוִית הָעַיִן נִקְלַטְּתְ לִי,
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אִּׁשָה זָרָה
מֹורִידָה מְעִיל יָרֹק

ּפֹורֶׂשֶת אֹותֹו ּכְמַּפָה עַל ׁשֻלְחָן
ִי לִי אֶת ּבְגָדֶיהָ ּומַצְהִירָה: "אִם לֹא ּתִּתְנ

אֶעֱטֹף אֹותָּה ּבִמְעִיל וְאֶּקַח אֹותָּה".
קָרַבְּתְ אֵלַי ּכְמֹו לִגְרֹר אֹותִי

וְיָדַי הַּמְבֹהָלֹות ׁשֶהִלְּבִינּו ּפֶתַע
ָאחֲזּו

ּבִׁשְלַּבֵי מִּטַת הַּבַרְזֶל הַּלְבָנָה
עֵת הָפַכְנּו לְגּוׁש קָׁשִיחַ אֶחָד.

ְ לְהָרִים אֹותִי ּכִי ּבְנִסְיֹונֵך
הִתְרֹומְמָה ּגַם הַּמִּטָה

וְהָיְתָה ּבִי הַּצְעָקָה:
"ַאּבָא אִּמָא, ַאל ּתִּתְנּו אֹותִי".

.ְ ּבְעֹוד יָדַי נֶאֱחָזֹות ּבַּסְבַך
)למי שאספני, עמ' 6(

האחיות,  שתי  של  סיפורן  הוא  נוסף  סיפור 
ניצול  אביהן,  של  בסיפורו  ששזור  ושוש,  תמי 
כדי  לעשות  היה  יכול  כל אשר  שואה, שעשה 

להשיבן אליו. 

תינוקות  היו  )שוהם(  ואחותה שוש  )רם(  תמי 
לווילנה.  סמוכה  בעיירה  שחיו  שנתיים  בנות 
לחסּות  הוריהן  אותן  הביאו  הגטו  חיסול  לפני 
היה  שלא  ליטאיות,  משפחות  שתי  של 
הליטאית  למשרתת  נמסרה  תמי  קשר.  ביניהן 
ליטאית  ילדה  נראתה  שוש  בביתם.  ששירתה 
וילדים.  משפחה  בעל  ליטאי  לעגלון  ונמסרה 

הקושי  בשל  אימו  עם  נשאר  החמש  בן  האח 
והילד נהרגו בפונאר  יהודי. האם  ילד  להסתיר 
והבנות  השואה(,  לאחר  לבנות  זאת  )נודע 

נותרו אצל הליטאים.

התעללויות  עברה  קשה,  תקופה  חוותה  שוש 
בי ברגל  וספגה מכות. "הוא היה אוחז  שונות 
וכך  מטה,  כלפי  הראש  למעלה,  מונפת  אחת 
אותה  מסר  המלחמה  לאחר  אותי".  מכה  היה 

האיכר לבית ילדים פולני־יהודי.

חשה  שזו  עד  המשרתת  בבית  הסתתרה  תמי 
סכנה ופחד שימצאו את תמי בביתה. 

אותי  וקשרה  סמוך  ליער  אותי  לקחה  היא 
לעץ כדי שלא אברח ויקרה לי משהו רע... 
מתרחש.  מה  לראות  וצפתה  עמדה  אבל 
בשעות אחר הצהריים מצאו אותי איכרים 
שחזרו מהשדות, ומסרו אותי לזוג ליטאים 

חשוכי ילדים.

את  ספגה  אך  הוגן,  ליחס  זכתה  זה  בבית 
הרוח הנוצרית וזכרה את טעם "לחם הקודש" 

בכנסייה. בהשוואה לשוש, חיה תמי כנסיכה.

בדכאו  שוחרר  האב  הסתיימה,  המלחמה 
את  לעזוב  רצה  לא  אך  לאיטליה,  ויצא 
בנותיו.  את  למצוא  לנסות  בלי  אירופה 
החלטתו לשוב לליטא למרות המצב המסוכן 
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שם גמלה בליבו ביום הכיפורים תש"ו. בדרך 
לא דרך מצא את האיכר שאליו נמסרה שוש, 
והוא מסר לו את שם בית היתומים שבו היא 
נמצאת. האב הגיע כשהילדים ישבו במעגל 
הראשונות  מילותיה  בתו.  את  זיהה  ומיד 
התחברה  והיא  יחזור",  שאבא  "ידעתי  היו 
ויצא  שם  אותה  השאיר  הוא  מיד.  אליו 
כבר  תמי  המשרתת.  בבית  תמי  את  לחפש 
את  לאב  מסרה  והמשרתת  שם,  הייתה  לא 
חשש  האב  הובאה.  שאליה  המשפחה  שם 
שמא  וחשש  הסכנה,  מפני  בכפר  להסתובב 
איתו  לקח  ולכן  בתו,  את  לו  להשיב  יסרבו 
מאחוריו.  עמדו  והם  חזקים  בחורים  שני 
מ"הקואורדינציה"  בחורים  על  השמועה 
מבתים  ילדים  בהוצאת  ציוני שעסק  )ארגון 
פולנים, ראו בהמשך בפרק 7( שבאים לחפש 
ילדים הגיעה למשפחה, והם ברחו עם תמי. 

הייתי  אותי,  הלבישו  הלילה  באמצע 
עטופה ונסענו ברכבת. ה'אימא' הליטאית 
ברחה איתי אל אחותה בעיר סמוכה, ושם 
ופנה לעורך  גילה אותנו  הסתתרנו. אבא 
דין. היה משפט, הוא הפסיד, הגיש ערעור 
וזכה. אני זוכרת את עצמי יושבת אצלה 
על הברכיים, היא מחבקת אותי, ואומרת 
שעלי  בלחישה  לי  ואומרת  להצטלב  לי 
היהודי  עם  ללכת  רוצה  לא  שאני  לומר 
המלוכלך הזה... אני זוכרת שבמשך ימים 
שלמים רק בכיתי ואמרתי שאני לא רוצה 

קנה  הוא  מלוכלך.  יהודי  הוא  כי  אותו, 
רציתי  לא  אני  וממתקים, אבל  לי מתנות 

לדבר איתו...

כדי לעורר את רגשותיה של בתו כלפיו, עשה 
אל  שוש  את  שלח  הוא  נוסף.  ניסיון  האב 
לשתיהן  וסיפר  ירק  עמוסת  בעגלה  אחותה 

שהן אחיות. 

שוש שמחה ללכת עם האב, אך תמי המשיכה 
הורים  ּבַּמְַאּמְצֵיה  ראתה  היא  מפניו.  להירתע 
שלא  האיש  עם  ללכת  רצתה  ולא  דבר,  לכל 
ושתי  סירובה,  למרות  הּוצאה  תמי  הכירה. 
האחיות נמסרו לבית ילדים של הקואורדינציה. 
לתקופה  ונשלח  המלחמה  לאחר  חלה  האב 
בין  החם  הקשר  בפריז.  חולים  לבית  ארוכה 
עם  לארץ  עלו  הן  במהירות.  נוצר  הילדות 

קבוצת ילדים ב־1947. 

והתהליכים  האחיות  שתי  של  השונה  תגובתן 
בשיבתה  מהן  אחת  כל  שעברה  הייחודיים 
המורכבות  הנסיבות  את  משקפים  למשפחה 
תגובתם  על  שהשפיעו  השונים  הגורמים  ואת 
לפדותם  לרצון  הילדים  ושל  המצילים  של 
תלויה  הייתה  תגובתם  עמם.  לחיק  ולהשיבם 
בגילם, במצבם בבית המצילים, בערכים שספגו 
בבית מציליהם, ובמציאותם של קרובים שדאגו 
של  הקשה  התהליך  עם  להתמודד  ויכלו  להם 

חיפוש קרוביהם ופדיונם. 
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ד. מחסום החוק והממסד 

בכל המדינות באירופה נחקקו חוקים שהגבילו 
להשיב  המצילים  על  לכפות  האפשרות  את 
שיש  החוק  קבע  בפולין  לעמם.  הילדים  את 
למרבה  אך  להוריהם,  הילדים  את  להחזיר 
נאלצו קרובי  ואז  רוב ההורים לא שבו,  הצער 
בתי  עם  להתעמת  הצלה  פעילי  או  משפחה 
המשפט. כיוון שלא היו רשימות מסודרות של 
ילדים שהוסתרו, קשה להעריך כמה ילדים לא 

הצליחו פעילי ההצלה למצוא.

במערב  המסתור  ילדי  איתור 
אירופה ופדיונם 

ילדים  הסתרת  של  המאפיינים  אחד 
המשפחה  בני  של  פיזורם  היה  בהולנד 
מזה.  זה  וניתוקם  שונים  הולנדים  בבתים 
הפיצול נעשה כדי לצמצם את הסכנה שכל 
המחתרת  סייעה  בכך  תיתפס.  המשפחה 
עם  קשר  לשמירת  גם  שדאגה  ההולנדית, 
לעקוב  ביניהם.  גם  ולעיתים  המסתתרים 

אחר מצב הילדים. 

מסתור  למקומות  פוצלו  המשפחה  שבני  כיוון 
שונים היו ראשי המחתרת ההולנדית היחידים 

שיכלו לאתר את הילדים. מבין ראשי המחתרת 
ההולנדית היו כאלה ששמרו על רשימה מדויקת 
של הילדים המסתתרים ועדכנו אותה בכל פעם 
הם  אך  למשפחה,  ממשפחה  עברו  שהילדים 
שהייתה  הרשימה  את  להעביר  בתוקף  סירבו 

בידי המחתרת לפעילי ההצלה ולרב הרצוג.

לנגה  דה  למשפחת  האחיות  שתי  של  סיפורן 
המסתור  ילדי  את  לאתר  הקושי  את  מדגים 
אוכלוסייה  ובקרב  בהולנד  הנידחים  בכפרים 

ששמרה על ה"סוד".

ראשונה  נמצאה  הגדולה,  האחות  לאה, 
הפגישה  הוריה.  בידי  הובאה  שאליו  בבית 
אל  הגיעה  האֵם  מרגשת.  הייתה  הוריה  עם 
בית המצילים, ולאה חשה כי משהו בפגישה 
צדדי.  בחדר  והסתתרה  חייה  על  מאיים  זו 
בחשש  לאה  הביטה  השתיים  נפגשו  כאשר 
בפני אימה. מה ששבר את הקרח היו הדברים 
'ישימך  ללאה:  האֵם  שאמרה  הראשונים 
לאה  ולאה'.  רחל  רבקה,  כשרה,  אלוקים 
מתפללת  אימה  שהייתה  התפילה  את  זכרה 
זו   ותפילה  הנרות  לאחר הדלקת  בערב שבת 
ואִפשרה את החיבוק  החזירה אותה לעברה 
החם האופייני לפגישה בין אם לבתה. לא כך 
התנהלו הדברים בחיפושים אחר אחותה של 
באופניים  רוכב  אביה  את  תיארה  לאה  לאה. 
רק  מתחנן.  מחפש,  שואל,  לכפר,  מכפר 
אופניו  ועל  הביתה  שב  שבועות  כמה  לאחר 
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המתנה הגדולה ביותר... אחות" )עדות בגנזך 
קידוש השם(.

מאידך, גם במערב אירופה היו המצילים שמסרו 
את הילדים למשפחותיהם בטבעיות, והמשיכו 

לנהל קשרים חמים עם המשפחה והילדים.

רבקה לוויסון )סיפור הפרידה מהוריה והצלתה 
בבית  חיה   )1 בפרק  נכתבו  המחתרת  בידי 
המצילים מגיל שלש וחצי עד שמלאו לה חמש 
חצי  בביתם  לחיות  המשיכה  היא  וחצי.  שנים 
כדי  עימה  נפגשו  שהוריה  לאחר  נוספת  שנה 
תתאחד  בטרם  בית  לעצמם  ימצאו  שההורים 
המשפחה. הסכם זה בין הצדדים נעשה מתוך 
לקושי  הולם  פתרון  למצוא  רצון  ומתוך  הבנה 
לנתק את הילדה ממציליה. מאז ששבה רבקה 
מ"דודה  גלויה  שבוע  מדי  קיבלה  הוריה  לבית 
למציליה  הילדה  בין  הקשר  המצילה.  נל", 
נמשך גם בדור של צאצאיה של רבקה, ונכדתה 
הראשונה נקראה על שמה של נל. "ככל שהזמן 
עשתה  איך  מבינה  ופחות  פחות  אני  חולף, 
במשך  גדול  כה  סיכון  תוך  שעשתה  מה  נלי 
סרט  רבקה,  )תפילת  זו".  מתקופה  רגע  כל 

עדות, יד ושם(.

בהולנד, בבלגיה ובצרפת נשתמרו רשימות של 
אלפי ילדים שהמחתרת ההולנדית או ארגונים 
על  למקום  והעבירו ממקום  צרפתיים הסתירו 
לכאורה  היה  קל  אלה  במקומות  הצורך.  פי 

לאתר את הילדים, אולם בניסיון שעשו לאתרם 
מערכת  ושל  הממסד  של  עקשנותם  התגלתה 
המשפט באירופה, והתברר שהם היו אלה שלא 
אפשרו למסור את הרשימות לארגונים יהודיים. 

ההולנדים  מצד  כזה  נוקשה  ליחס  גרם  מה 
ההולנדית  המחתרת  אנשי  והצרפתים? 
הילדים  טובת  לדעתם  כי  טענו  והצרפתית 
בידי  להישאר  היא  המלחמה  בזמן  שהסתתרו 
הולנדים  כאזרחים  ולגדול  המקומיים  מציליהם 
הילדים  חיי  על  להקל  יוכלו  בכך  צרפתים.  או 
ממשלת  מהאנטישמיות.  סבלם  את  ולצמצם 
הולנד נעשתה שותפה לעיכוב בהחזרת הילדים 
היהודים לעמם וקיבלה החלטה מדינית, ולאחר 
משפחה  מצד  בקשה  שכל  חוק,  חוקקה  מכן 
יהודית תוצג בפני "ועד ליתומי מלחמה". הוועד 
יהודים,  שאינם  מאנשים  הגדול  ברובו  הורכב 
והוא היה זה שהכריע אם היתומים יישארו אצל 
יהודים.  יימסרו לאפוטרופסות של  המצילים או 
ילדים   1540 ומהם  ילדים,   3,481 נרשמו  בוועד 
היהודים  מהם(.  לאחד  )או  להוריהם  הוחזרו 
הילד"(,  )"לעזרת  אפוטרופסות  ועדת  הקימו 
בכל  מלחמה  ליתומי  הוועד  עם  נאבקה  והיא 
לאפשר  כדי  המשפט  בבתי  גם  זה  ובכלל  דרך 

אפוטרופסות יהודית על הילדים. 

זרח ורהפטיג סיפר על אחד המשפטים בהולנד 
שבהם היה נוכח:
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קיבוץ  איש  החברים,  אחד  את  פגשתי 
בית  פתח  על  יושב  כשהיה  מהארץ,  ותיק 
משפט  רבה  בעקשנות  ניהל  המשפט. 
בשואה.  שנספה  אחיו,  בת  הוצאת  על 
המשפחה הנוצרית סירבה, טענה לאימוצה 
ערער,  במשפט,  הפסיד  הדוד  הילדה.  של 
הפסיד בערעור, המשיך בהתדיינות. כשנה 
עשה בהולנד, נלחם בכל כוחו על שריד של 
רצה  בשואה.  שנספתה  גדולה  משפחה 
למשפחה  ושארית  זכר  ולקיים  להשאיר 
יהודית מפוארת. לא הצליח, ועיניו רואות 
וכלות.   – הגויים  בין  נטמע  אחיו  זרע 

)ורהפטיג, פליט ושריד, עמ' 421(

ארגון עליית הנוער גם כן פנה בבקשה להעלות 
עליהם  ולקבל  ישראל  לארץ  היתומים  את 
אפוטרופסות, אך הוועד ליתומי מלחמה טען כי 
המצב המדיני־בטחוני בארץ לא יאפשר לילדים 

חיי שלווה. 

יהודים  ילדים   360 נשארו  דבר  של  בסופו 
אצל משפחות הולנדיות שאינן יהודיות. בשני 
המצילים  סירבו  רב  לפרסום  שזכו  מקרים 
החזירו  לא  המשפט,  בתי  החלטת  את  לכבד 
את הילדות והבריחום אל מחוץ להולנד. אחת 
למשפחה  בת  אבל האחרת,  נמצאה,  משתיהן 
דתית, הסתתרה בדרום צרפת עד שהגיעה לגיל 

בגרות והצהירה על עצמה כעל קתולית.

על יחסם של ההולנדים להשבת הילדים אמר 
הרב הרצוג:

כיוון  ביותר,  המשימה  קשתה  בהולנד 
סירבו  "הומניים"  מטעמים  שההולנדים, 
אנשים  המחנות,  ניצולי  לידי  ילדים  להחזיר 
שאין לדעת מה מצבם הנפשי. כאן קרא הרב 
את המדרש על הפסוק: "הצילני נא מיד אחי 
מיד עשו" – בין שהוא בא כאחי ובין שהוא 
שההצלה  הרצוג,  הרב  והוסיף  כעשו.  בא 
קשה היא ביותר אם הרודף בא כאח. )ש"ז 

שרגאי, מסע ההצלה, ירושלים תש"ז(

הרב הרצוג מוקף בניצולי שואה בביקורו במחנות 
העקורים באירופה

לעומת זאת בבלגיה, שכנתה של הולנד, הוצאו 
בסיוע של  הנוצריות  הילדים מהמשפחות  רוב 
כי  ורהפטיג העריך  זרח  כנסייה במקום.  אנשי 
בבלגיה  נוכרים  בידי  שהיו  ילדים   435 מתוך 
והם  לפדותם,  הצליחו  שלא  ילדים   82 נותרו 

אבדו לעם היהודי.
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ובמיוחד  מנזרים,  אנשי  שבהם  מקרים  היו 
למצוא  לילדים  סייעו  פרוטסטנטיים,  מנזרים 

את בני משפחתם.

במנזר  מסתור  ילד  פרידלנדר,  שאול  ד"ר 
פרוטסטנטי בצרפת, תיאר את געגועיו להוריו 
וסיפר שיצא לתחנת הרכבת יום יום כדי לבדוק 
אם ישובו. אחת מידידות המשפחה באה לבקרו 
שאל  כאשר  המלחמה,  ובתום  לפעם,  מפעם 
אתה  שלי,  המסכן  "פול  לו:  השיבה  הוריו,  על 
בעקבות  מתו?"  שלך  שההורים  מבין  לא  עוד 

הידיעה על מות הוריו הוא התנצר. 

אליו,  קרוב  שהיה  כומר  אצל  ביקר  אחד  יום 
ודווקא הכומר היה זה שדיבר עימו על יהדותו, 
ושח  מההיסטוריה  ספרים  קטעי  בפניו  קרא 
עימו על פגעי האנטישמיות והאכזריות שהפנו 
עבר  הצעיר  הנער  היהודים.  כלפי  הנוצרים 
הרגשתי  הראשונה  "בפעם  עמוקה:  חוויה 
או  כורחי  בעל  לא  הפעם  יהודי,  עצמי  את 
בחשאי, אלא מתוך דחף של הזדהות שלמה". 

)פרידלנדר, עם בוא הזיכרון, עמ' 130-126(.

בין ילדי המסתור היו שנחשפו לזהותם היהודית 
התגובות  משפחות.  והקימו  כשהתבגרו  רק 
לגילוי זה היו שונות מאדם לאדם. היו שנותרו 
אדישים לתגלית, אחרים החלו במסע גנאולוגי 
)חקר שורשי המשפחה( לאיתור בני משפחה, 
אך  הנוצריים,  חייהם  באורחות  שדבקו  והיו 

גם  בקרבם  היו  היהדות.  על  ללמוד  ביקשו 
יצאו  יהודים,  לאחר שגילו שהם  אנשים אשר 
מסע  של  ובסופו  זהותם,  לבירור  ארוך  למסע 
וחזרו  הנוצרית  זהותם  את  מעליהם  השילו 
ליהדות. החזרה להוויה היהודית הייתה קשה 

ונדרש זמן להשלים אותה.

השבת הילדים לעמם החלה לאחר השואה, אך 
סיפורה לא תם עד היום.

שאלות למחשבה

← "לאורך הדרך הביע הילד כעס 
רב ומרי...והיה זקוק לתקופת הסתגלות 

לא קלה"- מדוע לדעתך מוישי 
נזקק לתקופת הסתגלות, הרי חזר 

למשפחתו ולעמו? 

← איזה סיפור נוסף של ניסיון הצלת 
ילדים יהודים לאחר המלחמה, נגע לליבך 

בפרק? מדוע? 

← "החלטתי שמעולם לא הייתי 
יהודייה, שאינני יהודייה ושלעולם לא 

אהיה יהודייה. שיחקתי עם ילדי החצר, 
וקיללתי כל מי שעבר ברחוב ונראה 

יהודי. המשכתי ללכת לכנסייה והתפללתי 
בדבקות. לא רציתי שום קשר לעם 
היהודי". )בת כזו רצינו, מרטה גורן(
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מרטה הייתה אחת מאותם ילדים שלא 
רצו לחדש את הקשר עם העם היהודי. 
מה לדעתכם, הביא אותם להחלטה זו?

← נחישותם של פעילי ההצלה 
הצליחה במקרים רבים לשנות החלטה זו. 

איך הייתם אתם מנסים לשכנע נערה זו 
לשוב לעמה?
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שרוחם  יהודים  של  דמותם  אחר  המעקב 
יהודים  ילדים  כדי להציל  לפעול  עוררה אותם 
מיד נוכרים, מעורר השתאות. רובם ככולם היו 
עברו  להם,  היקרים  ניצולי שואה שאיבדו את 
לחורבן  נחשפו  השחרור  ובעת  קשה,  סבל 
הטוטלי של משפחתם, קהילתם ועמם. למרות 
לחיים  יצאו  הם  הגוף,  וחולשת  הלב  שברון 
עם  של  מחודש  ובניין  שליחות  תחושת  מתוך 
שעם  הדדית,  ערבות  מתוך  ופעלו  ישראל, 

ישראל התברך בה.

ולהתמסר  להתגייס  אלה  יהודים  הניע  מה 
זה  היה  ובראשונה  בראש  הילדים?  להשבת 
המניע הרגשי, התחושה כי הילדים שייכים לעם 
שבה  הנוראה  השואה  לאחר  במיוחד  ישראל, 
אִיבֵּד העם כה רבים מילדיו. לכך נלוו מחוייבות 
מוסרית לקיים את רצונם של ההורים שהסתירו 
הצדק  ותחושת  זעם"  יעבור  "עד  הילדים  את 

שזכותו של עם להשיב אל חיקו את ילדיו.

ברור  היה  דתי.  ממניע  גם  פעלו  מהם  רבים 
להם כי מי שנשאר בפולין יהיה נוצרי קתולי 
זאת.  למנוע  רצו  והפעילים  קומוניסט,  או 
נתפסה  הנפש  איבוד  כדי  תוך  הגוף  הצלת 
שומרי  רק  לא  רבים,  יהודים  בעיני  כאסון 
הלאומי  לעתידו  הדאגה  ולבסוף,  מצוות. 
בחיים  שנותר  לנוער  להמשכיותו,  העם,  של 
וזקוקים לו בארץ, לעתודה של דור חדש – כל 
זו  קודש  במלאכת  העוסקים  את  הניעו  אלה 

להשיב את הילדים לעמם.

בתום המלחמה היו ילדים שהגיעו בעצמם או 
הובאו  הם  יהודיות.  לידיים  מציליהם  בעזרת 
לוועדים שהקימו פליטי השואה בערים שבהן 
הנוער  תנועות  שרידי  פליטים.  ריכוזי  היו 
והקימו  נוער  בבני  בעיקר  טיפלו  הציוניות 
עבורם "קיבוצים" – מקומות מגורים משותפים 
הנוער  ובני  חינוכית  פעילות  התקיימה  שבהם 

קיבלו הכשרה כדי שיוכלו לעלות לארץ. 

פרק 7
"מגלגלין זכות על ידי זכאי"

פעילי פדיון הילדים
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יציאת פולין 1946: ילדים במסלול הבריחה בדרך 
לארץ ישראל

הצורך לפדות את הילדים שנמצאו בידי נוכרים 
הלך והתברר ככל שנחשפו העוסקים במלאכה 
שהתברר  וככל  לעמם,  ששבו  הילדים  למצב 
מספרם הרב של ילדים יהודים שנספו בשואה. 
תוך זמן קצר הוקמו ארגונים ומוסדות יהודיים 
לחיק  הילדים  השבת  נושא  את  שהעמידו 
אלה  ארגונים  מעייניהם.  בראש  היהודי  העם 
עסקו בשיטתיות בפדיון הילדים, ולצידם פעלו 
או  אישית  ביוזמה  שפעלו  מרשימות,  דמויות 
בשיתוף עם הארגונים. פעילים אלה ראו בכך 
את משימת חייהם בשנים הללו. הדחף להשיב 
אך  לכולם,  משותף  היה  לעמם  הילדים  את 
תפישת העולם, המניעים ודרכי הפעולה שלהם 

היו לעיתים שונות. 

ארגונים ופעילי הצלה למען הילדים

את הפעולות העיקריות להצלת הילדים בפולין 
יכלו לעמוד מנגד  עשו פעילי הצלה, אשר לא 
בידיים  מוחזקים  יהודים  שילדים  ביודעם 
נוצריות, והם התארגנו בארבעה גופים עיקריים. 

הארגונים היו:

בחברה  הוועד היהודי, שדגל בהשתלבות  א. 
הפולנית ובקומוניזם 

בשיבה  שדגל  הדתיות,  הקהילות  ועד  ב. 
לחיים דתיים )להלן: "ועד הקהילות"(

בחינוך  שדגלה  הציונית,  הקואורדינציה  ג. 
ציוני )להלן: "הקואורדינציה"(

ד.פעילים חרדים שפעלו במסגרת פא"י )פועלי 
אגודת ישראל( ואגו"י )אגודת ישראל( בשיתוף 

עם ועד הקהילות 

העל־ היהודי  המוסד   – היהודי  הוועד  א. 
השחרור  לאחר  שהוקם  הראשון  קהילתי 
יהודים  של  ועד  היה  פולין  ממשלת  בחסות 
ראו עצמם חלק מהחברה  רוב חבריו  ששרדו. 
לתפיסות  שנטתה  המתחדשת,  הפולנית 
הייתה  מטרתם  וקומוניסטיות.  סוציאליסטיות 
של  והתרבותיים  הכלכליים  בחיים  להשתלב 
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פולין החדשה ולהיטמע בה. תחילה נמנו עימם 
גם ציונים, אך תוך זמן קצר שלטו בוועד היהודי 
חברים שהייתה להם תפיסת עולם קומוניסטית 
או קרובה לתפיסה זו. חשיבותו העיקרית של 
כתובת  ששימש  מכך  נבעה  היהודי  הוועד 

לניצולים הראשונים וגשר לממשלת פולין. 

ילדי  עיסוקם של אנשי הוועד היהודי בהצלת 
המסתור החל באקראי: הראשונים שהגיעו אל 
הוועד היהודי היו המצילים הפולנים, שהביאו 
מרצונם את הילדים לסביבה יהודית, בדרך כלל 
– כדי לקבל תמורה עבור אחזקתם של הילדים 
בזמן המלחמה או משיקולים אחרים. גם ילדים 
הוועד  אל  הגיעו  ועזובים  משוטטים  יהודים 

היהודי בכוחות עצמם. 

כדי לחפש את  יזם פעולות  הוועד היהודי לא 
בלחצם  זאת  לעשות  נקרא  אשר  עד  הילדים 
כגון:  הארגונים  החופשי.  בעולם  יהודים  של 
הציעו  העולמי,  היהודי  והקונגרס  הג'וינט 
היהודי  בוועד  הוקמה  וכך  פעילותו,  לממן את 
מחלקה מיוחדת שעסקה באיתור ילדים יהודים 

ובהוצאתם ממשפחות פולניות.

הקול הקורא לפולנים להשיב את הילדים לעם 
יצא ממחלקה  בפרק הקודם,  היהודי, שהוזכר 
זו, והיא הציעה למצילים הפולנים תשלום עבור 
אחזקתם של הילדים בתקופת המלחמה. נקבע 
סכום מרבי הולם, ואכן היו פולנים שהחזירו את 

הוועד  זה. תפיסתו של  פרסום  לאחר  הילדים 
היהודי הייתה פולנית יותר מיהודית, והוא לא 
פולנים  בבתים  להיות  ימשיכו  שילדים  התנגד 
בסיועו ובמידה מסוימת בפיקוחו. למען הילדים 
שנפדו או שהיו חסרי בית הקים הוועד היהודי 

בתי ילדים.

פעילותו של הוועד היהודי נעשתה רק במשא 
להגיע  מיעטו  אנשיו  החוק.  במסגרת  ומתן 
להתדיינות משפטית. הם ראו עצמם אזרחים 
קשר  על  השומרים  הפולני,  לממסד  נאמנים 
רק  לפעול  התכוונו  ולכן  השלטונות,  עם  טוב 
את  לחטוף  נחרצות  והתנגדו  החוק  במסגרת 

הילדים מבתי מציליהם. 

ששבו  ילדים  גם  הגיעו  היהודי  הוועד  אל 
המלחמה,  לאחר  המועצות  בברית  מגלותם 
רובם יתומים. הם שולבו בבתי הילדים שהקים 
קיומם  זמן  במשך  היו  בהם  היהודי,  הוועד 

כ־3,800 ילדים. 

המימון לוועד היהודי הגיע מהג'וינט, מהקונגרס 
היהודי העולמי וממשלת פולין.

הוועד  של  האידיאולוגית־חינוכית  גישתו 
את  לחנך  שבחרו  הדרך  על  השפיעה  היהודי 
פולנית,  דיברו  שלהם  הילדים  בבתי  הילדים: 
או  דת  מסורת,  של  הסממנים  מהם  נעדרו 
שהילדים  הייתה  והמטרה  יהודית,  לאומיות 
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ישתלבו במערכת החינוך הפולנית כדי שיגדלו 
להיות אזרחים נאמנים לפולין, ואכן ילדים רבים 
התבוללו בחברה הפולנית. לעיתים נקלעו לבתי 
והם  ציונים,  מדריכים  או  מחנכים  אלה  ילדים 
לתפיסתו  בניגוד  הילדים,  על  בדרכם  השפיעו 

של הוועד היהודי.

של  הגדול  הילדים  בית  בראש  שעמדה  מי   
הוועד היהודי הייתה לנה קיכלר־זילברמן.

פסיכולוגית,  מחנכת,  מורה,  הייתה  לנה 
בשנת  נולדה  היא  אימא.   – מכול  ויותר 
לאחר  בפולין.  בוויאליצ'קה,  וגדלה   1910
העברית  בגימנסיה  הלימודים  את  שסיימה 
בפילוסופיה,  לימודיה  את  השלימה  בקרקוב 
בפסיכולוגיה ובפדגוגיה. בימי השואה איבדה 
את בִּתה, ולאחר שיהודי עירה גורשו לבלז'ץ 
בזהות  חיה  ושם  לוורשה,  להגיע  הצליחה 
ילדים מהגטו. אחרי  להבריח  וסייעה  שאולה 
המלחמה הגיעה לבית הוועד היהודי בקרקוב, 
ילדים  עשרות  פגשה  היהודי  הוועד  ובבית 
להקים  החליטה  היא  קשה.  במצב  יהודים 
אזורי  שני  ובזקופנה,  בראבקה  בית  להם 
נקלטו  יתומים  ילדים   120 ידועים.  נופש 
בבתים אלה, התאוששו וחיו במסגרת חינוכית 
ולימודית. למרות שהמגמה של הוועד היהודי 
חתרה לשלב את היהודים בקומוניזם הפולני, 
בילדים  מהמדריכים  ורבים  לנה  הטמיעו 

אווירה ציונית שלא על דעת הוועד היהודי.

לנה ניהלה את בית הילדים בזקופנה, ובו שהו 
עד שנת תש"ז מאה ילדים שקראו לה "אימא".

סיפרה  הילדים,  עם  הראשון  המפגש  על 
לנה קיכלר:

היו  הם  הילדים.  כל  עם  לבדי  נשארתי 
וכי אפשר היה  יותר מזה.  כחמישים, ואולי 
לספור אותם? הם התרוצצו על פני החדר 
כמטורפים. נתקלו זה בזה. הרביצו זה בזה 
אל  ברחו  שפגעו,  ולאחר  בשערות,  וסחבו 
הפינות להתחבא... בפינה אחת היו מוטלות 
מלוכלכות,  שמיכות  כמה  הרצפה  על 
ובשמיכות אלה התחפרו הילדים והתחבאו, 
הסלקציה  לפני  הסמרטוטים  בערמות  כמו 
במחנה... עכשיו הקיפו אותי הילדים בידיים 
'לאכול!  וצעקו:  רעבות  ובעיניים  שלוחות 
תני מרק!' ילדה קטנה שרטה אותי מתחת 
לשמלה, שרטה ומשכה את שמלתי וצעקה: 
'לי תני מרק!' ... פניתי אל הילדים ואמרתי: 
'בואו אליי, ילדים! נעשה מעגל, נשחק'. אבל 
שום  הייתה  לא  יד...  לי  שלח  לא  ילד  שום 
הילדים  עם  לשחק  שאנסה  בזה  תועלת 
האלה. הם היו רעבים. )קיכלר, מאה ילדים 

שלי, עמ' 146–147(

דיירי שני בתי הילדים של הוועד היהודי ואנשי 
הצוות סבלו מתקיפות אנטישמיות מהתושבים 
בראבקה  הבית  בסביבה.  שהתגוררו  הפולנים 
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נסגר בעקבות תקיפות אלה, והילדים ששהו 
בעלונים  מאיומים.  סבלו  בזקופנה  בבית 
כי  נכתב  פולנים  אליהם  ששלחו  אנונימיים, 
שנרצחו.  היהודים  כל  כגורל  יהיה  גורלם 
בעקבות הסבל הרב שעברו הילדים בסביבת 
מזקופנה  להבריחם  צורך  היה  הילדים  בית 
אל מחוץ לפולין. מבצע ההברחה היה נועז 
ונעשה בעזרתה של רחה שטרנבוך, פעילת 

הצלה חרדית משווייץ. 

את  שחר  עם  הילדים  עזבו   1946 במארס 
זקופנה יחד עם לנה וצוות המטפלים. חלק 
הוריהם  שני  או  מהוריהם  מהילדים, שאחד 
חצו  והילדים  לנה  בזקופנה.  נשארו  שרדו, 
ומשם  לפראג  הגיעו  פולין־צ'כיה,  גבול  את 

הגיעו לצרפת, דרך גרמניה.

הפעילים  נגד  מאבק  לנה  ניהלה  בצרפת 
ונגד  מפולין  הילדים  את  שחילצו  הדתיים 
וועד  שטרנבוך  שביקשו  הדתי  החינוך 
ההצלה של הרבנים להעניק לילדים, ובשלב 
מסוים הבריחה אותם לבית בחסות האוז"ה 
התחנכו,  שם  בצרפת(.  יהודי  הצלה  )ארגון 

למדו עברית וצרפתית וציפו לעלות לארץ.

ועזבו  משפחה  קרובי  שמצאו  ילדים  היו 
עלו  הגדולים  מהילדים  כמה  הקבוצה.  את 
הגדולה  הקבוצה  "אקסודוס".  האונייה  על 
הילדים  ורוב   1949 באפריל  לנה  עם  עלתה 

נקלטו בקיבוץ קבוצת שילר. את חיי הילדים 
בזאקופנה תיארה לנה בספרה "מאה ילדים 
שלי", ואחר כך השלימה את סיפורם בספרה 

"המאה לגבולם". 

והילדות  הילדים  עם  קשר  על  שמרה  לנה 
נוספו  ונחמה  עידוד  כשבגרו.  גם  שהצילה 
לחייה בארץ כשנולדה בתה. היא נהגה לומר 
 1987 ילדתה המאה ואחת. בשנת  שזו היא 

הלכה לנה לעולמה.

לאחר  כעשור  שבגרו,  הילדים  עם  במפגש 
שעלתה לארץ, כתבה לנה: 

לחוף  הסמוכה  הירקון,  ברחוב  "בדירתנו 
פתוחות  הדלתות  אביב...  תל  של  ימה 
למאה  בביתנו  פנים  היום קבלת  לרווחה. 
הילדים שלי. זה עשר שנים שאני איתם, 
אחרי  שנים  עשר  היום,  חייהם.  את  חיה 
מאושרים  הם  הראשונה,  פגישתנו 
איש  חייהם.  לקראת  בבטחה  ופוסעים 
מוכים  ילדים  אותם  שאלו  יאמין  לא 
היהודי  הוועד  בבית  שמצאתי  ואומללים 
השיבה  פלא  בקרקוב.   38 דלוגה  ברחוב 
תחת  כאן  התרחש  החיים  אל  המלאה 
כשזכו  ישראל,  ארץ  של  הכחולים  שמיה 
לבניה  לתת  יכולה  מולדת  שרק  לחירות 
מאה  )קיכלר,  כנפיים."  לשאת  חירות   –

ילדים שלי, עמ' 261(
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)"ועד  בפולין  הדתיות  הקהילות  ועד  ב. 
הקהילות הדתיות"( 

במסגרת הקשרים של ניצולי השואה בפולין עם 
ממשלת פולין הוקם גם ועד הקהילות הדתיות 
אשר קיבל את הסמכות לטפל בצרכים הדתיים 
של הניצולים ובשיקומם בקהילות. מטרת ועד 
הקהילות הדתיות הייתה לאפשר חיים דתיים, 
דאג  הוועד  בפולין.  לשורדים  זמנית,  ואפילו 
במקומות  השורדים  לקהילות  רבנים  להעמיד 
סיפק תשמישי קדושה  פולין,  ברחבי  מרכזיים 

וקבורה ונתן מענה לצרכים נוספים.

בראש ועד הקהילות עמד הרב דוד כהנא, ניצול 
בתפקיד  במלחמה  שכיהן  לבוב־למברג,  העיר 
"אחרי  בספרו  הפולני.  בצבא  ראשי  צבאי  רב 
שבהן  הקשות  המשימות  את  תיאר  המבול" 
היו  והניצולים  חרבו  שהקהילות  לאחר  טיפל 
לאורחות  לחזור  ורצו  רוחני  לשיקום  צמאים 

חייהם היהודיים. 

שראה  הראשון  היה  הדתיות  הקהילות  ועד 
פעילות  ויזם  עליונה  מטרה  הילדים  בהצלת 
הילדים  את  לחנך  כוונה  מתוך  ונועזת  רחבה 
חינוך יהודי וציוני. גם פעילים מקרב "המזרחי" 
ו"אגודת ישראל" שלא קיבלו את הזכות להיות 
מיוצגים בוועד, נהנו מחסותו. בזיכרונותיו תיאר 
זו  משימה  להציב  מניעיו  את  כהנא  דוד  הרב 

בראש משימותיו: 

בגטו לבוב, באוגוסט 1942, הייתי עד ראייה 
לאחת האקציות המחרידות ביותר בתולדות 
מכנים  ראיתי מה שאנו  עיני  במו  הגטאות. 
'אקציות־ילדים'. ראיתי את החיות הנאציות 
הוריהם...  מידי  הילדים  את  בכוח  עוקרים 
עבודת  )מחנה  ינובסקי  מחנה  אל  להובילם 

כפיה והשמדה בפאתי לבוב(. 

תמונות מחרידות כאלה פוקדות אותי בחלומי 
עד עצם היום הזה, ועודני שומע את הזעקות 
המבט  ואת  האימהות,  של  הלב  קורעות 
האילם, הרווי צער וייסורים, של ילדי ישראל. 
או אז נדרתי, כי אם יצילני ריבון עולם ואשאר 
להצלת  ומרצי  כוחי  את  אקדיש  החיים,  בין 

ילדים ולהשבתם אל חיק עמם. 

נסתיימה  בטרם  עוד  זה  נדרי  את  קיימתי 
 1944 בשלהי  לבוב  שחרור  עם  המלחמה. 
התחלתי לפעול כהבטחתי, ופתחתי בילדים 
האוקראיני  הארכיבישוף  שבשליטת 
בגליציה  המנזרים  לכל  שהורה  שפטיצקי, 
ילדי  לקבל  למרותו,  הנתונים  המזרחית, 
צורך  היה  עתה  ולהחביאם...  יהודים 
ולחלקם  מהמנזרים  אלה  ילדים  להוציא 
בין משפחות היהודים הניצולים. פעולה זו 
ללא עזרה מבחוץ ובלי כסף רב הייתה קשה 
במסירות  בלהט,  פעלתי  אבל  ההם,  בימים 
את  לקיים  עז  רצון  מתוך  בנאמנות,  נפש, 

נדרי. )כהנא, אחרי המבול, עמ' 51(. 
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כהנא  הרב  בראשות  הדתיות  הקהילות  ועד 
משמעית:  וחד  ברורה  מטרה  לעצמו  הציב 
לא  אך  נוצריות,  מידיים  הילדים  את  להוציא 
להם  להעניק  אלא  הפיזית  בהצלתם  להסתפק 
למוסדות  או  למשפחות  להעבירם  יהודי,  חינוך 
בעיקר  יהודיות,  לקהילות  ולהוציאם  יהודיים 
בארץ ישראל. תפיסה זו עמדה בניגוד לתפיסת 
בין  ומתחים  עמדות  ניגוד  ויצרה  היהודי,  הוועד 
הוועדים. את פדיון הילדים נטל על עצמו בעיקר 
ישעיהו דרוקר בקיץ תש"ה )1945(. דרוקר, איש 
"המזרחי", היה אף הוא קצין בצבא הפולני, ומדיו 
המניע  הילדים.  את  לפדות  במשימתו  לו  סייעו 
להתגייסותו לתפקיד זה בכל נפשו ומאודו היה 
נדר שנדר באחת האקציות בגטו – כי אם יינצל 
יקדיש את עצמו להציל ילדים יהודים ולהשיבם  
לעמם. להוציא את הילדים מידיים נוצריות, אך 
להעניק  אלא  הפיזית  בהצלתם  להסתפק  לא 
או  למשפחות  להעבירם  יהודי,  חינוך  להם 
למוסדות יהודיים ולהוציאם לקהילות יהודיות, 

בעיקר בארץ ישראל.

ליד  בעיירה  ב־1914  נולד  דרוקר  ישעיהו 
ילדיו  את  שחינך  דתי  ציוני  בבית  וגדל  קרקוב 
על פי רוח תנועת "המזרחי". בילדותו התחנך 
עצמו  את  הכשיר  ובבחרותו  עברי,  ספר  בבית 
להוראת מקצועות היהדות. בתקופת המלחמה 
המועצות  ברית  למעמקי  התגלגל  פליט,  היה 
והתגייס לצבא הפולני העממי. ביחידתו התבלט 
בפעילותו למען שמירת הגחלת היהודית בקרב 

חבריו היהודים. במסגרת שירותו בצבא הפולני 
ארגן ישעיהו דרוקר תפילות בימי חג וערך סדר 
פסח. שמו הגיע לאוזניו של הרב כהנא, ובקיץ 
1945, עם סיום המלחמה, מינה אותו הרב כהנא 
בדרגת  הצבאית  ברבנות  השדה  מרבני  לאחד 
קפטן )סרן(. ישעיהו דרוקר המשיך לשאת את 
התואר "הקפיטן" בכל תקופת פעילותו בפולין.

היהודים  הילדים  של  לטרגדיה  נחשף  דרוקר 
שהתגוררו בבתי נוצרים במקרה. באחד הימים, 
כאשר שהה במשרד הרבנות הצבאית בוורשה, 
הגיע לשם יהודי וביקש את עזרתו של דרוקר 
משפחה  מידי  משפחתו,  קרוב  ילד,  להוציא 
פולנית. דרוקר עדיין לא ידע מה עושים במקרה 
עם  לפגישתו  ליהודי  להתלוות  והחליט  כזה 
מצילי הילד. לאחר כמה פגישות עם המצילים 
את  להשיב  אותם  לשכנע  הצליח  הפולנים 
הילד. במקרה זה לא התעוררו בעיות מיוחדות 
הילד,  את  לקבל  רצה  המשפחה  שקרוב  כיוון 
תשלום  תמורת  לשחררו  הסכימו  והמצילים 
לסייע  המשיך  דרוקר  בו.  הטיפול  הוצאות 
ילדיהם  את  להוציא  שהתקשו  לקרובים 
פולני  כקצין  הופעתו  נוצריות.  ממשפחות 
ואת  השררה  את  מייצג  שהוא  תחושה  יצרה 
יהודים רבים שביקשו  ולכן פנו אליו  הסמכות, 
סיוע להוציא את בן משפחתם מהפולנים. תוך 
ילדים  על  ידיעות  גם  אליו  הגיעו  כדי פעילותו 
בכפרים  נוצריות  משפחות  אצל  שנמצאים 
מתוך  דורש.  להם  שאין  ילדים  השדה,  ובערי 
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מאודו  ובכל  ביוזמתו  נרתם  שליחות  הרגשת 
להוציאם מדי אותן משפחות. כך נעשה דרוקר 

לפודה הילדים מטעם היהדות הדתית. 

לא הרתיעו את  הקשיים הרבים שנתקל בהם 
של  מפעל  של  אופי  נשאה  פעילותו  דרוקר. 
איש אחד. מפעל פדיון הילדים של דרוקר, נעזר 
הקהילות  ּובוועד  הצבאית  הרבנות  בשירותי 
תמך  הוא  "המזרחי".  תנועת  את  גם  וייצג 
עצמית  ביוזמה  שפעלו  הצלה  בפעילי  גם 
שרה  כמו  ישראל,  אגודת  לפועלי  והשתייכו 
לפדות  נכון  והיה  ואחרים,  זמוש  לייב  לדרמן, 
ילדים בכל מחיר ובכל דרך שהיא )ראו להלן(. 
וטיפל  פולין  ברחבי  נסע   1947–1946 בשנים 
בעצמו במאות מקרים של פדיון ילדים יהודים 

מיד מציליהם. 

דרוקר הקדיש את כל זמנו לילדים – לחיפושם, 
ובאהבה.  בחום  ולחינוכם  לעמם  להשבתם 
בבתים  הנמצאים  ילדים  על  המידע  פעמים 
נוכריים הגיע אליו משוערי הבתים אשר בדרך 
בידיהם  הניח  הוא  התושבים.  את  הכירו  כלל 
מסתור  ילדי  לאתר  לעודדם  כדי  כסף  סכום 
את  לקבל  כדי  חזר  זמן  פרק  וכעבור  יהודים, 
ה"תמורה". דרוקר הקים מערכת שליחים ונעזר 
השליחות  אחת  הילדים.  את  לפדות  בהם  גם 
"מרישיה".  שכונתה  פליישר,  דבורה  הייתה 
כשפנה  שלה  החמישים  בשנות  הייתה  דבורה 
בעלה  את  בשואה  איבדה  היא  דרוקר.  אליה 

הילדים.  להצלת  ונרתמה  היחיד,  בנה  ואת 
דבורה שיוותה לעצמה חזות של אישה פולניה. 
פולנית,  דיברה  ומרשימה,  גבוהה  הייתה  היא 
הסתובבה בכפרים לבושה כאיכרה, ויצרה קשרי 
אמון וידידות עם אנשים ובעיקר עם ילדים תוך 
כדי מכירת דברי סדקית וממתקים בימי השוק. 
היא דרבנה, שאלה, חקרה וניווטה את השיחות 
מקום  את  לגלות  כדי  המקומיים  הפולנים  עם 
הימצאם של ילדים יהודים. העובדה שדבורה-
הפולנית  בתרבות  מעורה  הייתה  מרישיה 
את  לגלות  עליה  הקלה  הנוצריים  ובמנהגים 
מקומם של ילדי המסתור גם במקומות נידחים. 
עשרים  של  פדיונם  את  לזקוף  יש  לזכותה 
בחסדי  )בוגנר,  יהודים  מסתור  ילדי  וארבעה 

זרים, עמ' 258(.

היה  הנוכרים  מבתי  הוצאו  שהילדים  לאחר 
ולהוציאם  לחנכם  לקיימם,  כדי  לפעול  צורך 
הקהילות  ועד  הקים   1945 בקיץ  מפולין. 
הדתיות בראשות דרוקר שני בתי ילדים שפעלו 
באווירה מסורתית, והגדול והמפורסם שבהם 
היה בז'בז'ה )Zabrze(, סמוך לקטוביץ. לבית 
ילדים  נוספו  ואליהם  מסתור  ילדי  הובאו  זה 
ששבו מרוסיה וילדים יתומים. בראשו עמדה 
ד"ר נחמה גלר. בית הילדים השני של דרוקר 
נועד בעיקר לילדים שהגיעו מברית המועצות 
עם הרפטריאציה )החוק שאפשר את שיבתם 
של יהודי פולין שהוגלו לסיביר ולמרחבי ברית 

המועצות( ופעל כשנה וחצי.



      128

"אל תשכחו שאתם יהודים"

ביתית  לתחושה  זכו  בזבז'ה  הילדים  בית  ילדי 
מן  בעצמה  יצאה  גלר  נחמה  ד"ר  מיוחדת. 
רבה.  בחמימות  הילדים  כלפי  ונהגה  המסתור 
שכינוהו  כפי  "הדוד"  או  "הקפיטן",  דרוקר, 
הילדים, שימש דמות האב, שכה חסרה להם. 
בעיקר  לילדים,  פנוי  זמן  כל  הקדיש  הוא 
בשבתות ובחגים. הוא היה מומחה גדול לספר 
סיפורים, הסיח את דעתם של הילדים מעברם 
הקשה והרחיב את דמיונם. כשראו הילדים את 

דמותו מתקרבת, הם רצו לקראתו וחיבקוהו.

הילדים  את  לקרב  הייתה  החינוכית  תפיסתו 
ובלי  בהדרגה  היהודית,  לזהותם  האפשר  ככל 
להפעיל עליהם כל לחץ. את הטקסים הדתיים 
קיימו בזבז'ה כבימים ימימה, אך לא לחצו על 
התעוררו  לאט  לאט  בהם.  להשתתף  הילדים 
שהוסיפו  ילדים  היו  העבר.  זיכרונות  בילדים 
ללכת לכנסייה בימי ראשון לתקופה קצרה עד 
יצליח  שאם  האמין  דרוקר  מרצונם.  שחדלו 
הם  דתיים  יהודיים  תכנים  בילדים  להטמיע 
יחליפו את התכנים הנוצריים שהורגלו אליהם, 

והיהדות תיטמע בהם. 

של  בפעילותו  שתמך  הדתיות,  הקהילות  ועד 
של  ההצלה  ועד  ידי  על  בעיקר  מומן  דרוקר, 
הראשי  הרב  וקרן  הג'וינט  באמריקה,  הרבנים 
של לונדון, שבראשה עמד הרב שלמה שונפלד. 
הראשי  הרב  ידי  על  הועבר  מהמימון  חלק 
שביקר  הרצוג,  הלוי  אייזיק  יצחק  לישראל 

בפולין בשנת 1946 והיה מעורב בפדיון הילדים. 
לוועד הקהילות במימון התשלומים  סייע  הוא 
שנועדו למצילים הנוצרים ובמימון בתי הילדים.
אחדות  פעמים  ביקר  מלונדון  שונפלד  הרב 
ילדים  ללונדון כמאתיים  והעביר  הילדים  בבית 
"המזרחי"  כאיש  פעל  שדרוקר  אף  מז'בז'ה. 
הוא לא זכה כמעט בתמיכה מכספי ועד ההצלה 
של הסוכנות שהועברו לקואורדינציה הציונית 
כיוון שלא הצטרף אליה מסיבות אידיאולוגיות. 

מצילי הילדים דרשו מהפעילים סכומים גבוהים, 
שהלכו ותפחו. אך לא המחסור בכסף הקשה 
על פעילותו של דרוקר אלא הקושי למצוא את 
הילדים  להשבת  הפולנים  של  יחסם  הילדים, 
פעילי  של  חייהם  את  שסיכנה  והאנטישמיות 
מעולם  כי  והדגיש  חזר  הוא  בעדותו  ההצלה. 
הוא לא נמנע מלפדות ילד בשל מחסור בכסף. 

ומסירותו  והנועזת של דרוקר  אישיותו החמה 
השפעה  השפיעו  לעצמו  שהציב  למטרה 
הרב  הילדים.  בבית  האווירה  על  משמעותית 

דוד כהנא, שדרוקר פעל בחסותו, כתב עליו:

אלו  במילים  זכאי".  ידי  על  זכות  "מגלגלין 
חשובה,  משימה  התלמוד  חכמי  מציינים 
מוסרית  אישיות  בידי  המבוצעת  מוסרית, 
כזאת,  אישיות  גבוהים.  אחריותו  שרגשי 
דרוקר  ישעיהו  היה  כזאת,  רמה  בעלת 
ישראל  ילדי  כפודה  שליחותו  את  שעשה 
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הרגש,  עדינת  האצילה,  נפשו  הניצולים. 
את  למצוא  אלה,  לילדים  להתמכר  ידעה 
הילדים  והם,  בהם.  לטפל  הנכונה  הדרך 
אליהם  מתקרבת  כי  הרגישו  האומללים, 
לו  רחשו  ואכן  ונאמנה,  מסורה  נשמה 
הכהונה  את  לו  הציע  לא  איש  מלא.  אמון 
התנדב  בעצמו  הוא  והאחראית,  הקשה 
אותה  והוציא  והקדושה,  הקשה  לעבודה 
עד  בהצלחה,  הקהילות  ועד  מטעם  לפועל 
אחרי  )כהנא,  הילדים.  בית  של  סגירתו 

המבול, עמ' 52(

הילדים  בית  של  קיומו  שנות  שלוש  במשך 
בז'בז'ה, בשנים 1949-1946, התגוררו בו כ־700 
דרך  מפולין  ברכבת  יצאו  מאות  כמה  ילדים. 
צ'כיה עם הרב הרצוג ועלו לארץ, שם פוזרו בין 
יצאו  ילדים  כ־250  ומוסדות אחרים.  קיבוצים 
ללונדון בחסות הרב שלמה שונפלד. הם הובאו 
לבתי משפחות יהודיות ולמוסדות יהודיים והיו 
בהם שעלו לאחר זמן מה לארץ ישראל. הבית 
ולקח  נסגר בשנת 1949 כשדרוקר עלה לארץ 

עימו את אחרוני הילדים.

הוקמו  דתית  ברוח  יותר  קטנים  ילדים  בתי 
מטעם "המזרחי" ו"פא"י" גם במקומות אחרים 

בפולין, כמו בלודז'.

דפים מאלבומו של ישעיהו דרוקר:
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ג. הקואורדינציה הציונית לגאולת ילדים 
יהודים )"הקואורדינציה"(:

של  המאוחד  הגג  ארגון  הייתה  הקואורדינציה 
השומר  )דרור,  ציוניות  ומפלגות  נוער  תנועות 
גורדוניה, הנוער הציוני, עקיבא( שנוצר  הצעיר, 
המסתור  ילדי  בפדיון  לעסוק  במטרה  בתחילה 
ובחינוכם, כמו גם בחינוך ילדי הפליטים בפולין. 
הארגון נעזר בשליחים שהגיעו מן היישוב בארץ 

לפי מפתח מפלגתי. 

מטרותיה החינוכיות של הקואורדינציה הוגדרו 
מציליהם  מידי  הילדים  את  להוציא  מראש: 
הנוכרים, להקים קיבוצים ובתי ילדים ולהעניק 
את  לעלות  היה  היעד  חלוצי.  חינוך  לילדים 

הילדים לארץ ישראל. 

למען  לפעול  החלו  הציוניות  הנוער  תנועות 
והכשרות  קיבוצים  והקימו  הנוער  בני  שרידי 
עד  שלהן.  האם  תנועות  ידי  על  שנתמכו 
בילדים  בנפרד  לטפל  הצורך  הורגש  מהרה 
קיום  מסגרת  כל  הייתה  לא  שעבורם  קטנים, 
להוציא  וכן למלא את הצורך הדחוף  וחינוך, 
ילדים ממשפחות נוכריות וממנזרים. הראשון 
שריד  אריה  היה  זאת  לעשות  אותם  שעורר 
יגור  מקיבוץ  מהארץ  שליח  גולדברג(,  )לייבל 
בבית  כשביקר   .1945 בשלהי  לפולין  שהגיע 
ילד  עם  פולנייה  אישה  פגש  היהודי  הוועד 
יהודי שגדל בביתה, והדבר עורר את סקרנותו. 

היהודי  והוועד  כבנה,  לגדלו  רצתה  הפולנייה 
לתפיסתו.  בהתאם  לכך,  הסכמתו  את  נתן 
קיבל  מכן  לאחר  והתקומם.  הזדעזע  שריד 
הם  שאף  יהודים  ילדים  של  נוספות  כתובות 
הושארו בידי נוכרים בהסכמת הוועד היהודי, 
תשלום  באמצעות  לחילוצם  לפעול  והחל 

למשפחות הפולניות. 

לדבריו, כשנחשף למקרים אלה, הבזיק במוחו 
ובשיתוף  בנחישות  לפעול  יש  כי  הרעיון 
ילדים  פדיון  למען  הנוער  תנועות  בין  פעולה 
אלה מידיים זרות. מספר הילדים שהיה צורך 
לטפל בהם גדל כשהגיע זרם הפליטים מברית 
הסתערו  הנוער  תנועות  ופעילי  המועצות, 
על תחנות הרכבת כדי לקבל את פני הילדים 
את  למסור  ההורים  את  לשכנע  והשתדלו 
חינוך  להם  שיעניקו  כדי  לידיהם  ילדיהם 
סיסמתם  ארצה.  עלייתם  את  ויזרזו  ציוני 
הייתה "אלע יידישע קינדר מוזמן צוריקומען 
חייבים  היהודים  הילדים  )כל  פאלק!"  צום 

לשוב לעמם!(.

חברי הקואורדינציה סירבו לשתף פעולה עם 
ישעיהו דרוקר ועם תנועת "המזרחי" למרות 
התנגדותם  בשל  המשותף,  הציוני  הרקע 

לחינוך דתי.

רחב  צוות  עמד  הקואורדינציה  של  לרשותה 
מודיעין,  לשכת  ארגנה  היא  מנהלה.  ואנשי 
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לארגונים  יחסית  רבים  שליחים  גייסה 
והתחרו  באומץ  בכפרים  פעלו  והם  אחרים, 
את  סיכנו  הם  האחרים.  הארגונים  בשליחי 
עצמם בנסיעות ברכבת בשל ריבוי האירועים 
האנטישמים, הגיעו לכפרים עוינים, עמדו מול 
מפיצי השמועות על חטיפת ילדים, כל שליח 

ביוזמתו, במסירותו ובתושייה שגילה. 

מסודר  תיעוד  תועדו  הקואורדינציה  מפעלי 
של  הפעילות  כמו  שלא  אישיות,  בכרטיסיות 
ובלא  בספונטניות  שנעשתה  הקהילות,  ועד 
יותר  כי  היא  ההערכה  ומסודר.  רחב  מנגנון 
משלוש מאות ילדים נפדו מידיים זרות על ידי 
אנשי הקואורדינציה, מספר קטן יחסית לילדים 

שהוציאו תנועות אחרות. 

הסוכנות  מכספי  מומנה  הקואורדינציה 
נוספים  יהודיים  וגופים  הג'וינט  היהודית, 

מארצות הברית. 

שהתוו  הדמויות  אחת  הייתה  נשמית  שרה 
לילדי  המיוחדת  החינוכית  הפעילות  את 
למשפחה  בת  הייתה  שרה  הקואורדינציה. 
"תרבות"  ספר  בית  בוגרת  מליטא,  יהודית 
למדה  המלחמה  לפני  ליטאית.  וגימנסיה 
קובנה.  באוניברסיטת  חינוכית  פסיכולוגיה 
במלחמה  "דרור".  חברת  הייתה  מנעוריה 
אחרי  הפרטיזנים.  לשורות  הצטרפה 
מחנכת  ושימשה  לקובנה  חזרה  השחרור 

לפולין  עברה   1945 בדצמבר  יתומים.  בבית 
בלודז'  ארצה.  בדרכה  להמשיך  במגמה 
פגשה את אריה שריד שסיפר לה על כוונתו 
לעסוק בפדיון ילדים שנשארו בידי הנוצרים. 
הזמין  וכששריד  משותפת,  שפה  מצאו  הם 
הסכימה  החדש,  למפעל  להצטרף  אותה 
לפעול  כדי  מפולין  יציאתה  את  לדחות 
ליהדות  הילדים  את  להחזיר  במטרה  עימו 

ולהעלותם ארצה.

לייבל קוריסקי, יליד וילנה חבר השומר הצעיר, 
שנולדה  ובתו  אשתו  כי  ומצא  מרוסיה  שב 
בדרכו  נספו.  בווילנה,  נותרו  אשר  במלחמה, 
לפדיון  ונרתם  לפולין  נקלע  החופשי  לעולם 
בשנתיים.  בפולין  שהותו  את  והאריך  הילדים, 

הוא סיפר: 

שנולדה  הבת  עם  ורעייתי,  משפחתי 
בינתיים, לא נשארו בחיים... ההצעה לגאול 
במנזרים  גויים,  אצל  שנשארו  הילדים  את 
קסמה  היהדות,  לחיק  ולהחזירם  ובכפרים, 
לי... קסם לי גם מבחינה זאת שגם לי הייתה 
בת שלא הכרתי ולא ראיתי, שנולדה בגטו... 
אשתי  אולי  מישהו,  אמצא  אני  גם  אולי 
אם  הבת...  את  מסרה  למות  שהלכה  לפני 
נעשה  הבה  בלודז',  קצת  לשבת  צריך  כבר 
עבודה שהיא לרוחי ושאוכל לעזור במשהו 
זרים,  בחסדי  )בוגנר,  לעם.  מאוד  חיוני 

עמ' 236-237(
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אלבום הקואורדינציה

דופן,  יוצאי  אלבומים  שמורים  אחדים  בארכיונים 
ניבטים  ומהם  חומה  וכריכתם  שחורים  שדפיהם 
פניהם התמימות של יתומים קטנים שנותרו בפולין 
בלי משפחותיהם. האלבומים הייחודיים מתעדים 
את מיזם איתורם של ילדים יהודים שנותרו בחיים 

לאחר השואה ואת הבאתם לארץ ישראל. 

לפעילי  למזכרת  ניתנו  הילדים  אלבומי 
ולפעילים  ישראל  לארץ  שחזרו  הקואורדינציה 
אחרים שעדיין נותרו בפולין והמשיכו לאתר ילדים, 
או למי שתמך בפעילותם מרחוק. עד עתה מוכרים 
בית  בארכיון  נמצאים  מהם  כמה  אלבומים,  כ־15 
לוחמי הגטאות, ואחדים – אצל משפחות פרטיות 
במראם,  אחידים  אינם  האלבומים  הארץ.  ברחבי 
אך יש תמונות רבות שמופיעות באלבומים שונים.

בקפידה,  המעוצבים  האלבומים,  דפי  על 
מודבקות תמונות דיוקן של ילדים שאיתרו פעילי 
הארגון, לעיתים בליווי תעודות המגוללות את 
ביוגרפי  נכתב תיאור  כל תמונה  ולצד  סיפורם, 
קצר ביידיש, בכתב יד וצוין התאריך שבו אותר 
או "נגאל" הילד, כפי שכינו זאת אנשי הארגון. 
הילדים  גם תצלומים מחיי  באלבומים מובאים 
לאחר שעברו למוסדות הקואורדינציה בפולין.

 כריכת האלבום מאוירת באש סביב צוואת הוריה של 
הילדה ריסיה אדלר )שנפדתה מידי נוכרים(. הכותרת 

ביידיש: "השבים ליהדות".

 ארוחה בבית הילדים של הקואורדינציה הציונית בלודז' 

 יחיאל רבינוביץ )מסומן בתמונה( שאותר במנזר והועבר 
לקואורדינציה הציונית 
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 תעודת ההתנצרות של שלום וייץ ולצידה תמונתו. 
הכיתוב בצד מפרט שהילד נמצא אצל משפחה ארית. 
שלום נולד בשנת 1938 בלובלין. ההורים מענדל ורבקה 
התחבאו בעזרת תעודות אריות ונרצחו אחרי המלחמה 
בשנת 1945 בידי פולנים נאצים. שלום אותר ביולי 1946 

ד. פעילים חרדים 

ליטא – הרב אפרים אשרי

ואחרים   )5 בפרק  עליו  )קראתם  אשרי  הרב 
קרוב  בהוצאת  פעילים  היו  קובנה  מניצולי 
למאה ילדים מבתי נוכרים באזור קובנה. הסיכון 
להיכנס לכפרים ולמוסדות הליטאיים היה גדול: 
לפחות שניים מהפעילים בליטא בהם הפרטיזן 
לייב יוניסקי, שילמו בחייהם ונרצחו בידי גויים 

כשהוציאו את הילדים מידיים זרות. 

גם  להיכנס  צורך  היה  זו  פעילות  במסגרת 
שאלה  הובאה  אשרי  הרב  ולפני  למנזרים, 
הקפידו  שיהודים  כיוון  לכך.  הנוגעת  הלכתית 
מותר  אם  הרב  נשאל  לכנסיות,  להיכנס  לא 

פסלים  מלאים  שהיו  אלו,  למקומות  להיכנס 
ולנסות  ילדים  וצְלמים, כדי לבדוק אם יש שם 
אשרי,  )הרב  עמם.  לחיק  ולהשיבם  להצילם 

שו"ת ממעמקים חלק א, סימן לא(. 

הרב אשרי התיר להיכנס למקומות אלו משום 
על  לשמור  כדי  הרוחני:  במובנו  נפש  פיקוח 
נפשם של הילדים שעלולים לגדול כנוצרים אם 
לא ייפדו. זוהי הצלת הנשמה היהודית. בנוסף, 
הנוצרים  שגם  משום  השם  חילול  בכך  אין 
לאחר  נכנסו  שהיהודים  הבינו  היהודים  וגם 
לפדות  כדי  כמרים  ולבתי  לכנסיות  המלחמה 
לפיכך  זרה.  עבודה  לשם  ולא  הילדים  את 
התיר הרב אשרי להיכנס למקומות אלו ולחפש 

ילדים יהודים. 

פולין - קבוצת פועלי אגודת ישראל בלודז'

היהדות  שרידי  היו  הילדים  בפדיון  פא"י  פעילי 
החרדית, רובם ממוצא חסידי, שהתרכזו בלודז', 
מסתור.  ילדי  לאסוף  שהחלו  מהראשונים  והיו 
גרנטשטיין  יחיאל  ר'  עמדו  הקבוצה  בראש 
וחבריו, גד ברין ושמעון צוקר, שלושתם משרידי 
החסידים בפולין. יחיאל גרנטשטיין היה פרטיזן 
לאחר  ומיד  ובן,  אישה  איבד  לובלין,  ביערות 
הנשים  בין  ציבורית.  בפעילות  החל  השחרור 
גרנטשטיין,  מלכה  בלטה  הפעילים  בקבוצת 
דמות  הייתה  הבנות,  "קיבוץ"  בראש  שעמדה 
מחנכת וקלטה ילדי מסתור בבית ועד הקהילות 
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שיימצא  עד  ניצולים,  של  בדירות  או  הדתיות 
בקיבוץ  או  ילדים  בבית  מתאים  מקום  להם 
רחה  ידי  על  בעיקר  נתמכה  זו  קבוצה  מתאים. 
ידי  ועל  בארה"ב  הרבנים  ועד  נציגת  שטרנבוך, 

ועד הקהילות הדתיות. 

"קיבוץ"  לנערים,  "קיבוץ"  הקימו  פא"י  פעילי 
לנערות ובית ילדים זמני לילדים הצעירים בלודז' 
וזכו פעמיים  ובביטום, שהוקמו בעזרת שטרנבוך 
חינוך  הילדים  קיבלו  אלו  ילדים  בבתי  לביקוריה. 
ובסבלנות.  ּבְרַּכּות  למצבם,  הקשבה  מתוך  דתי, 
לדת היה  לדעת הפעילים הדתיים, המעבר מדת 
נקלטו,  התורה  וסיפורי  הטקסים  לילדים,  טבעי 
זיכרונות  הילדים  אצל  התעוררו  ובאמצעותם 
מדריכה  לב,  שרה  הוריהם.  מבית  חיים  ותמונות 
הילדים  הסתגלות  כי  התרשמה  הילדים,  בבית 
בחום  היה  תלוי  "הדבר  יחסית:  מהירה  הייתה 
תיאר  גרנטשטיין  מאתנו".  ששפעו  ובביטחון 
בעדותו את ההתרגשות של הצוות היהודי כאשר 
הצלב  את  להמיר  מסוים  בשלב  הסכימו  הילדות 

שעל צווארן במזוזה.

לארץ  הילדים  את  להעלות  הייתה  המטרה 
בעולם שיוכלו  גם לקהילות אחרות  ישראל, אך 
להעניק להם תמיכה, אורח חיים דתי ובית חם. 
בחסותו  לאנגליה  יצאו  ילדים  מאות  כמה  ואכן, 

של הרב שלמה שונפלד מלונדון.

בית הילדים של פא"י. במרכז - לייבל זאמוש

הילדים  פדיון  למען  הבולטות  הפעילות  אחת 
היא החלה את פעילותה  לדרמן.  הייתה שרה 
רחה  של  חסותם  את  וקיבלה  פרטית  ביוזמה 

שטרנבוך ופעילי פא"י. 

שרה, אישה חרדית ששבה מברית המועצות עם 
שני ילדיה, הבטיחה לעצמה כי אם תשרוד, היא 
תסייע לילדי השואה. היא קיימה את הבטחתה 
ונחלצה לפדות את ילדי המסתור. בזכות המראה 
ילדים  הוציאה  בכפרים,  שוטטה  שלה  הפולני 
בביטום.  היהודי  היתומים  לבית  והעבירה אותם 
כתובות  משווייץ  עימה  הביאה  שטרנבוך  רחה 
בעולם החופשי  ילדים שקרוביהם  על  מידע  או 
מימון  לדרמן  לשרה  והעניקה  אותם,  מחפשים 
הילדים  את  להעביר  שתוכל  כדי  ודרכונים 
שתאסוף מפולין לצ'כיה. לדרמן שיתפה פעולה 
בפעילותם  רחה שטרנבוך  ועם  הרצוג  הרב  עם 
להוצאת הילדים מפולין. בו בזמן נקלעה לדרמן 
לדרכה  שהתנגד  היהודי,  הוועד  עם  לעימותים 
הוציאה  היא  כי  טען  היתר  ובין  החינוכית, 
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והעבירה  שלו  הילדים  מבית  ילדים  בעורמה 
אותם לבית הילדים הדתי בביטום.

בין הילדים שיצאו ברכבת הילדים של הרב הרצוג 
שרה  גם  לדרמן.  שרה  של  ילדיה  שני  גם  היו 
אולם  זו,  ברכבת  מפולין  לצאת  אמורה  הייתה 
היא הורדה מהרכבת באשמת פעילות לא חוקית 
ונשפטה למעצר ל-14 חודשים. לאחר ששוחררה 
שהו  שלה  ילדיה  הילדים.  להצלת  לפעול  שבה 
באותה עת בבתי ילדים בצרפת, ומשם עלו לארץ 
ישראל. גם אבי המשפחה, שנפרד מהם כאשר 
המלחמה,  בתחילת  לליטא  בריחתו  בדרך  נעצר 
עלייתה  עם  התאחדה  המשפחה  בארץ.  נמצא 

של שרה לארץ בשנת תש"י 1950. 

 שרה לדרמן בביטום, מוקפת בנערות שהצילה. 

כתבה בעיתון "שערים" על שחרורה של שרה מבית 
הסוהר ועלייתה לארץ ישראל. 

מכתב מהרב הרצוג, רבה הראשי של מדינת ישראל, 
המתאר את פועלה של שרה בפולין.
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הבדלים עקרוניים בין הפעילים למען 
פדיון הילדים – סיכום 

העם  שעשה  הגדול  המאמץ  הוצג  זה  בפרק 
היהודי כדי להציל את ילדי המסתור. שותפים 
מהשואה,  שניצלו  אנשים  בעיקר  היו  למאמץ 
ועשו צעדים  יצאו מהתופת  אותם אלה שאך 

ראשונים לשקם את עולמם האישי.

הילדים  בהצלת  שעסקו  הקבוצות  ארבע 
מחויבות  ומתוך  לילדים  חם  רגש  מתוך  פעלו 
למשפחותיהם ולעמם. הקבוצות היו שונות זו 
מזו במטרתן ובתפיסתן החינוכית, ומתוך כך – 

גם בדרכי הפעולה שבחרו. 

מהמטרות  נבע  הקבוצות  בין  הבסיסי  השוני 
כשפעלו  הפעילים  בפני  שעמדו  והמניעים 
טובת  את  ראו  ובמה  הילדים  את  לחלץ 
לספק  הייתה  היהודי  הוועד  מטרת  הילדים: 
להכניסם  הילדים,  של  הפיזיים  צרכיהם  את 
הולם  קיום  להם  להעניק  חינוכית,  למסגרת 
הארגונים  הפולנית.  בחברה  ולשלבם  בפולין 
הדתיים, ועד הקהילות ופעילי העלייה הדתיים, 
לא הסתפקו בשיקום הפיזי של הילדים, אלא 
חתרו להשיבם לעמם ולאורח החיים המסורתי. 
לילדים  להעניק  הייתה  הקואורדינציה  מטרת 
מתוך  לארץ.  לעלות  ולהכשירם  ציוני  חינוך 
המניעים השונים הללו נבעו הגישות החינוכיות 
להקנות  האם  נקבע  ובעקבותיהם  השונות 

זהות  או  ציונית  זהות  פולנית,  זהות  לילדים 
יהודית דתית. 

מניעים אלו השליכו גם על האמצעים שנקטו 
הילדים  את  להוציא  כדי  השונים  הארגונים 
עד  ההחלטה  על  גם  והשפיעו  נוכרים  מדי 
כדי  לכת  להרחיק  מוכנים  הארגונים  היו  היכן 

להצליח במשימתם. 

אחת  שכל  כיוון  מתחים  נוצרו  הקבוצות  בין 
את  ויקבלו  לידיה  יגיעו  שהילדים  רצתה  מהן 
תוכניות  נעשו  לא פעם  בו.  החינוך שהאמינה 
אחד  ממוסד  ילדים  להעביר  כדי  מתוחכמות 
היה  ביותר  המפורסם  האירוע  למשנהו. 
הוועד  של  הילדים  מבית  הילדים  העברת 
הדתיים,  הפעילים  לידי  בזאקופנה  היהודי 
בסיוע רחה שטרנבוך ושרה לדרמן, והברחתם 

לצ'כיה ולצרפת.

שליחי ארץ ישראל 

הרב הרצוג וילדי השואה

הראשי  הרב  הרצוג,  הלוי  אייזיק  יצחק  הרב 
הצלה  בפעילות  מעורב  היה  ישראל,  ארץ  של 
השואה  לאחר  המלחמה.  תקופת  כל  במשך 
ומהמחשבה  הניצולים  ממצב  מאוד  הזדעזע 
ילדי המסתור שנשארו אצל  ועל  על היתומים 

נוכרים והחליט לפעול כדי לפדות אותם.
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ציבור  ראשי  בירושלים  לביתו  הזעיק  הוא 
והציג בפניהם שאלה נוקבת: איך מצילים את 
ישראל?  ומביאים אותם לארץ  היתומים הללו 
לרעייתו הרבנית שרה אמר באותם ימים: ''על 
זקן  מגודלי  יהודים,  אני  רואה  בלילות  משכבי 
כשהם  ובתפילין,  בציצית  עטופים  ופאות, 
דם  של  נחלים  אפר,  של  ערמות  מתוך  עולים 
וקוראים אלי: "רבי, הלא תוציא את הילד שלי 
מתוך המנזר הנוצרי?''. הרבנית הוסיפה כי גם 
לילה  באישון  מתעורר  הרב  היה  שנים  לאחר 
אחוז סיוטים, זיעה קרה מכסה את מצחו והוא 

מלמל: ''הילדים, הילדים''. 

 )1946 )מרץ  תש''ו  ב  אדר  חודש  בתחילת 
חצי  שנמשך  אירופה,  ברחבי  למסע  הרב  יצא 
שנה, במטרה לפעול בנושאים אחדים הנוגעים 
לניצולי השואה. בראש מעייניו הייתה המטרה 
למשפחותיהם  היהודים  הילדים  את  להשיב 

ולעם היהודי. 

לנסוע  הייתה  זה  בנושא  הראשונה  פעולתו 
פיוס  האפיפיור  עם  להיפגש  כדי  לוותיקן 
תש''ו  ב  באדר  בז'  הייתה  הפגישה  ה־12. 
על  לכפר  לאפיפיור  קרא  הוא   .)10/3/1946(
חטאי הנוצרים ליהודים, לטפל בהשבת הילדים 
הסביר  הרב  באנטישמיות.  ולהיאבק  לעמם 
לאפיפיור את גודל האסון שאירע לעם היהודי 
מיוחד(  )מכתב  איגרת  לפרסם  ממנו  וביקש 
את  לפדות  לו  שיעזרו  כדי  הכנסייה  לראשי 

''כל ילד פירושו בשבילנו אלף ילדים,  הילדים: 
היהודית'',  האומה  את  שפקד  האסון  לאחר 
אמר לאפיפיור. האפיפיור גילה עניין ואמפתיה, 
הוראה  למוסדותיו  שלח  לא  למעשה  אך 
שנמצאים  יהודים  ילדים  לשחרר  בקשה  או 
פעל  שבהם  המקרים  כלל  ומתוך  בידיהם, 
היו מקרים מעטים מאוד,  הילדים  לפדיון  הרב 
שבהם נעזר הרב בהסכמתו של האפיפיור. הרב 
אז  שהוחזקו  הילדים  מספר  כי  העריך  הרצוג 
במוסדות קתוליים ואצל משפחות נוכריות היה 

כ־10,000. 

דרך נוספת שבה פעל הרב הרצוג כדי לסייע 
שקיים  במפגשים  הייתה  הילדים  בפדיון 
משפיעים  אנשים  ועם  מדינות  ראשי  עם 
ובפולין.  וסמכותיים בצרפת, בבלגיה, בהולנד 
להוציא  שיסייעו  מהם  ביקש  אלה  בפגישות 
את הילדים היהודים מהמנזרים ומהמשפחות 
נרגשת  בקריאה  יצא  הוא  בהם.  שהחזיקו 
בבקשה  האומות  ראשי  של  למצפונם  ופנה 
לא  קריאותיו  אך  הילדים,  את  לפדות  לסייע 
שאושרו  או  שחוקקו  והצווים  החוקים  נענו. 
את  הגבילו  השחרור  לאחר  אלה  בארצות 
ורשימות  הילדים,  את  להוציא  האפשרות 
שונים  ארגונים  בידי  שהיו  מסתור  ילדי  של 
נפוצה  הייתה  זו  תופעה  לידו.  נמסרו  לא 
שהיו  מדינות  ובהולנד,  בצרפת  בעיקר 
שהוגדרו  ממניעים  ופעלו  הומניות  לכאורה 

"טובת הילדים".
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את  במרכז  הרב  העמיד  לפולין  בנסיעתו 
והגדיר  השואה  יתומי  את  להציל  המשימה 
שהיו  הסכנות  למרות  חיי''.  כ''שליחות  אותה 
הרצוג  הרב  בה  ביקר  השואה,  לאחר  בפולין 
חמה  פינה  אך  שם,  הניצולים  למען  ופעל 
 – הזמן  כל  ובליבו  בתודעתו  הייתה  ומיוחדת 

להציל את הילדים הנתונים בידי נוצרים.

ולאחר  הראשון,  המידע  שנאסף  לאחר 
משפחה  קרובי  של  רבים  מכתבים  בידו  שהיו 
הרב  נדרש  שניצל,  הילד  נמצא  היכן  שתיארו 
בכפרים  דלת,  אחר  דלת  לעבור  רבות  פעמים 
ובמנזרים, בהסתמכו על הרשימות שהיו בידו. 
סיפורים רבים נקשרו סביב הדרכים שבהן זיהה 
ביקש  במנזרים. באחד המקרים  יהודים  ילדים 
היהודים,  הילדים  את  אליו  להביא  מהנזירה 
ממאות  מי  תדע  ''איך  הרב:  את  שאלה  והיא 
שנים  חלפו  הרי  יהודים?  הם  במנזר  הילדים 
היו  מהם  וחלק  לשם  הביאום  שהוריהם  מאז 
פתרון.  לו  שיש  לנזירה  אמר  הרב  פעוטות". 
גדול,  באולם  הילדים  כל  את  לכנס  ביקש  הוא 
עלה לבמה וקרא בקול גדול: ''שמע ישראל ה' 
אלוקינו ה' אחד''. מיד מיהרו אל הבמה עשרות 
בעיניים  ''אבא!''  ''אימא!'',  וצעקו  ילדים 
דומעות. ילדים רבים בכו בלי שליטה, אף שרק 
הקודמים.  מחייהם  פרטים  זכרו  מהם  מעטים 
''שמע'' הם הוצפו בזיכרונות  למשמע קריאת 
עם  אמרו  הזה  הפסוק  שאת  ונזכרו  הילדות 

הוריהם לפני השינה.

שנה,  כחצי  שנמשכו  רבים  מאמצים  לאחר 
ילדים  כ־500  להוציא  הרצוג  הרב  הצליח 
ומרוחקות  שונות  מפינות  נקבצו  יהודים אשר 
שניצלו  ילדים  בהם  היו  וברוסיה.  בפולין 
ממחנות השמדה, ילדים ששהו בזמן המלחמה 
אצל גויים ויתומים שהוריהם נפטרו. הוא ארגן 
עבורם תחנה זמנית בצ'כוסלובקיה, ליד פראג, 
רכבת  לפריס.  ברכבת  הילדים  יצאו  ומשם 
"רכבת  או  ההצלה"  "רכבת  בשם  נודעה  זו 

הרב הרצוג". 

זרח ורהפטיג

של  הצעירים  מהמנהיגים  היה  ורהפטיג  זרח 
המשרד  יו"ר  סגן  ושימש  בפולין  "המזרחי" 
הארץ־ישראלי )נציגות של הסוכנות היהודית( 
בוורשה בשנות השלושים של המאה הקודמת. 
ועם  משפחתו  עם  ברח  המלחמה  בפרוץ 
ועסק  העצמאית,  לליטא  נוספים  צעירים 
בזכות  יפן.  דרך  הצלה  בפעילות  בווילנה 
וישיבות  מיר  ישיבת  תלמידי  יצאו  זו  פעילותו 

נוספות לשנחאי שבסין, ושרדו. 

השואה  ניצולי  אצל  ביקר  המלחמה  לאחר 
בפברואר  לפולין.  גם  והגיע  שונות  בארצות 
שבועות,  חמישה  שנמשך  לביקור  הגיע   1946
לשיקום  ומשאבים  מאמצים  הקדיש  ובמהלכו 
הקהילות הדתיות. במרכז ענייניו עמדו הילדים 
ולבסס  לפדותם  כדי  נוכרים.  בזרועות  שנותרו 
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הדתיות  הקהילות  ועד  של  הילדים  בתי  את 
הרבנים  ועד  שתרמו  כספים  עימו  הביא 
וגופים  בארה"ב  "המזרחי"  תנועת  בארה"ב, 
נוספים. כאשר שב מפולין לארץ קרא ליהודים 
בעולם החופשי להירתם לפדיון הילדים ולהקים 

קרנות לעזרת פעילי ההצלה.

ועד ההצלה המאוחד שליד 
הסוכנות היהודית 

הוקם  היהודית  הסוכנות  של  ההצלה  ועד 
ליהודי  ולסייע  הצלה  פעולות  ליזום  במטרה 
הוא  הנאצי.  השלטון  תחת  הנמצאים  אירופה 
השואה,  במהלך   ,1942 בנובמבר  ב-22  הוקם 
הוועד  נציגי  הסוכנות,  נציגי  בו  חברים  והיו 
משמאל  הציוניים  הארגונים  נציגי  הלאומי, 
הפליטים  וארגוני  ישראל  אגודת  נציגי  ומימין, 
קרן  עמדה  הסוכנות  ועד  לרשות  מאירופה. 
רחבה  מגבית  על  שנשענה  הצלה,  למטרות 
שנעשתה ביישוב, וממנה נהנו בעיקר פעילים 
חלוקת  בעקבות  הכבושה.  באירופה  ציוניים 
ביקורת  נמתחה  הסוכנות  קרן  של  הכספים 
בוועד  חברים  שהיו  אחרים  זרמים  נציגי  מצד 
של  ההצלה  ועד  של  שלוחה  החלוקה.  על 
)איסטנבול(  קושטא  מתוך  פעלה  הסוכנות 
אירופה.  ליהודי  בארץ  היישוב  בין  גשר  ויצרה 
הצלה  לארגוני  הכספים  את  העבירו  הם 
ההצלה  ועד  שליחי  שונות.  בדרכים  מקומיים 
הניטרליות  הארצות  מתוך  פעלו  הסוכנות  של 

ושימשו גשר בין היישוב בארץ ישראל ליהודים 
הלכודים באירופה.

של  ההצלה  ועד  התמקד  השואה  לאחר 
הסוכנות בשיקום פליטי השואה, שלח שליחים 
הבריחה  בתנועת  וסייע  לאירופה  מהארץ 
מסתור  ילדי  לאתר  הרצון  לארץ.  ובהעפלה 
המרכזיים  היעדים  בין  היו  ילדים  בתי  ולהקים 
היישוב  נציג  הסוכנות,  של  ההצלה  ועד  של 
בארץ. בפולין הועברו הכספים שנועדו למטרה 
זו דרך הקואורדינציה של הארגונים הציוניים. 

ארגוני הצלה חרדיים בעולם החופשי

רחה שטרנבוך 

רחה שטרנבוך הייתה אישה חרדית משווייץ, 
אשר יחד עם בעלה יצחק פעלה מסוף שנות 
השלושים להציל יהודים. ראשית פועלה משנת 
1938 היה למען פליטי גרמניה ואוסטריה, והיא 
בלא  השואה  בתקופת  זו  בפעילות  המשיכה 
הוכר  ובעלה  היא  שהקימו  הארגון  הפסקה. 
ההצלה  ועד  של  כזרוע  המלחמה  בתקופת 
של הרבנים בארה"ב )ראו בהמשך(, ופעילותו 
הלכה והתרחבה. לאחר השואה נרתמה רחה 
וערכה  השואה,  לניצולי  לסייע  מרץ  במשנה 
כדי  אירופה  ברחבי  הניצולים  בריכוזי  מסעות 
לעודד את רוחם של הפליטים, לתמוך בהשבת 
לחיים.  לחזור  להם  ולסייע  המסתור  ילדי 
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בתחילת 1946 יצאה רחה לפולין. היא עבדה 
פעילי  מראשי  גרנטשטיין,  יחיאל  ר'  עם 
פא"י, שמיקמו את מרכזם בלודז', ועם שרה 
ילדים  לאתר  כדי  לכפרים  שיצאה  לדרמן, 
ולשחררם. היא עודדה את הפעילים, ולאחר 
התנגדות  של  בחומות  הפעילים  שנתקלו 
יהודים  ילדים  מצד הפולנים סייעה להוציא 
שונות.  בתחבולות  יהודיים  לא  ממוסדות 
למטרה זו נעזרה ברב יצחק הרצוג. הילדים 
מחתרתי,  במבצע  לצ'כוסלובקיה  הוברחו 
וקבוצות של ילדים הוצאו מפולין כדי שלא 
מעורבת  הייתה  רחה  וייטמעו.  בה  יישארו 
ילדים מזאקופנה  גם בהוצאתה של קבוצת 
הילדים  היהודי(.  הוועד  של  ילדים  )בית 
שוחד  כספי  תמורת  הילדים  מבית  הוברחו 
של  לשוער  ששולמו  דולר,   10,000 בסך 
לצרפת.  הועברו  ילדים  כמאה  הילדים.  בית 
בעקבות אירוע זה, שנחשב חטיפה, נפתחה 
רחה  נעצרה.  לדרמן  ושרה  בפולין,  חקירה 
מפולין,  נוספים  ילדים  להוציא  כדי  פעלה 
לפולין  מחוץ  להוצאתם  שותפה  והייתה 

ברכבת ההצלה של הרב הרצוג.

ועד ההצלה של הרבנים בארה"ב 

אורתודוקסים  רבנים  ידי  על  הוקם  זה  ועד 
בנובמבר  המלחמה,  בתחילת  ובקנדה  בארה"ב 
עוזר  חיים  הרב  של  קריאתו  לאחר   ,1939
שכונה  מה  את  להציל  מווילנה  גרודז'ינסקי 

בשנים  ורבנים.  ישיבות  בני   – התורה"  "עולם 
לישיבות  בסיוע  הוועד  התמקד   1942-1940
לשנחאי  כך  ואחר  לווילנה  מפולין  שעברו 
בניסיונות  הוועד  תמך  מכן  לאחר  ולסיביר. 
ועד  ראשי  אירופה.  ברחבי  יהודים  של  הצלה 
אליעזר  הרב  קוטלר,  אהרון  הרב  היו  ההצלה 

סילבר והרב אברהם קלמנוביץ.

בשיקומם  הרבנים  ועד  עסק  השואה  לאחר 
תשתית  הקים  הוועד  הניצולים.  של  הרוחני 
ישיבות   – הניצולים  ריכוזי  בכל  דתיים  לחיים 
מאירופה  רבנים  של  בהגירה  וסייע  ספר  ובתי 
אחרות  ולקהילות  לארה"ב  ישראל,  לארץ 

ובקליטתם בארצות שאליהם היגרו.

הרב שלמה שונפלד

הרב  הרץ,  הרב  של  חתנו  היה  שונפלד  הרב 
המלחמה  ערב  ופעל  אנגלייה,  של  הראשי 
להוציא ילדים מפולין לאנגליה במסגרת מבצע 
נרתם  השואה  לאחר  מיד  הקינדרטרנספורט. 
נוספים.  ילדים  לאנגלייה  מפולין  להוציא  הרב 
שונפלד עמד בראש הקרן שהקים חמיו, תמך 
בפעילות פדיון הילדים והוציא מפולין לאנגליה 
כמאתיים וחמישים ילדים ובני נוער באמצעות 
בשגרירות  שהשיג  בריטיות,  כניסה  אשרות 
הבריטית בוורשה. בין מאה הילדים הראשונים 
שנמסרו למשפחות אומנה באנגליה הייתה גם 

קבוצת יתומים מבית הילדים בזבז'ה.
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בעין  ראו  לא  הציונית  הקואורדינציה  אנשי 
רצונו  ואת  שונפלד  של  פועלו  את  יפה 
ונאבקו  לאנגליה  מפולין  ילדים  להעביר 
המזרחי  חברי  גם  ישראל.  לארץ  להעלותם 
מתחו ביקורת על פעילותו של הרב שונפלד. 
כי  הייתה  וחבריו  שונפלד  הרב  של  תפיסתו 
ולחינוכם הדתי  הדאגה לשלומם של הילדים 
סדר  בראש  עומדת  שעברו  התלאות  לאחר 
העדיפויות של הארגון הפועל למענם, ולפיכך 
חיים  להם  שיספק  למקום  להביאם  ראוי 

רגועים וחינוך הולם.

יהדות ארצות הברית – הג'וינט

The American Jewish Joint( הג'וינט
ארגון   ,)Distribution Committee
הוקם  ארה"ב,  יהודי  של  היהודי  הסעד 
העולם  מלחמת  מאורעות  בצל   1914 בשנת 
הג'וינט  בין מלחמות העולם פעל  הראשונה. 
והמהגרים  אירופה  מזרח  יהודי  לרווחת 
שעלה  לאחר  החדש.  לעולם  ממנה  שהיגרו 
ארגון  של  חשיבותו  גברה  לשלטון  היטלר 
וסייע  מרכזי  תפקיד  מילא  והוא  הג'וינט 
בעיקר  פעלו  שליחיו  הארצות.  בכל  ליהודים 
שווייץ  )ספרד,  הניטרליות  המדינות  מתוך 
אף  לפעול  המשיכו  מנציגיו  וכמה  וטורקיה(, 
משענת  היה  הג'וינט  הכבושות.  בארצות 
ציבוריים  מטבחים  שם  פתח  בגטו,  ליהודים 

ותמך בניסיונות הצלה. 

לפעולות  הג'וינט  נרתם  המלחמה  לאחר 
בילדים  הטיפול  הפליטה.  שארית  של  שיקום 
של  בתקציבו  המרכזיים  הסעיפים  אחד  היה 
הג'וינט  הקציב   1948–1945 בשנים  הארגון. 
לממן  כדי  פולין  ליהודי  הסיוע  מתקציב  כרבע 
למשפחות  ולעזור  שונים  ילדים  בתי  ולהחזיק 
בידי  שנשארו  הילדים  בעיית  ילדים.  שאימצו 
הנוצרים לא נעלמה מעיניהם של אנשי הג'וינט. 
שהוקם  קרובים  לחיפוש  המדור  במסגרת 
במשרדי הג'וינט בפולין היה תא מיוחד שטיפל 
בחיפוש אחר ילדים אלה. בתחילת 1947 סייע 
מידי  ילדים  כשישים  להוציא  ישירות  הג'וינט 
את  לממן  עצמו  על  קיבל  הג'וינט  נוצרים. 
ושל  היהודי  הוועד  של  הילדים  בתי  החזקת 
הקואורדינציה ועשה זאת ברוחב לב. עם זאת 
התנגד הג'וינט עקרונית לכל פעילות שנעשתה 
והן  הילדים  פדיון  לצורך  הן  חוקית,  לא  בדרך 

לצורך הגירתם. 

שאלות למחשבה

← ליב זמוש, לייבל קוריסקי, לנה 
קיכלר, הרב דוד כהנא ישעיהו דרוקר, 

הינם גיבורים.
מה תרם לך פרק זה בהבנת 

המושג "גבורה"? 
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← לנה קיכלר איבדה את בתה בשואה 
ומצאה כוחות נפש לסייע למאה ילדים 
יהודים יתומים, תוך סיכון נפשה. היא 

נפטרה בארץ ישראל ב-1987 .על שמה 
יש רחוב בתל אביב. 

בשלטי רחובות נהוג לכתוב משפט קצר 
אודות האיש אשר הרחוב קרוי על שמו.        

מה הייתם מציעים לכתוב על השלט 
ברחוב לנה קיכלר?

← חלק מהאנשים שאיבדו את 
משפחותיהם בשואה, פעלו מתוך 

תחושת שליחות בהשבת הילדים לעמם.

ישנם בינינו אנשים שאיבדו את יקיריהם 
בנסיבות שונות, ויצאו מתוך האבל 
להיטיב ולתרום לחברה. האם אתם 

מכירים אנשים/מפעלים כאלו?
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שנקטו  הפעולה  בדרכי  נעסוק  זה  בפרק 
ובמחירים  הילדים  את  לחלץ  כדי  הפעילים 

שּגָבו פעולות אלּה. 

הילדים  את  לפדות  הפעילים  ניסו  כלל  בדרך 
את  בעצמם  שיזמו  מצילים  היו  שלום.  בדרכי 
לילדים  סיפרו  הם  שברשותם.  הילדים  השבת 
על זהותם היהודית, וחשוב היה להם להחזיר 
שיקבלו  כדי  יהודיות  לידיים  הילדים  את 
של  דבריו  עמם.  בני  בקרב  ויגדלו  יהודי  חינוך 
הזו:  הגישה  את  מלודז' משקפים  פולני  מציל 
הקהילה  לוועד  חינוכו  להמשך  אותו  "מסרתי 
ברוח  להתחנך  שיוכל  מנת  על  וזאת  בלודז', 
היהדות וכדי שלהוריו או לקרובי משפחתו לא 
יהיו טענות נגדי". כך אירע גם במערב אירופה: 
בהולנד,  לוויסון  רבקה  את  שהצילה  ויסר,  נֶל 
למרות  להוריה  בטבעיות  אותה  החזירה 
ממכתביה  באחד  ביניהן.  שנוצר  החם  הקשר 
השואה  לאחר  רבקה  של  להוריה  הראשונים 

כתבה שאינה רוצה כל תמורה והוסיפה שהיא 
שההורים  תפילתה  את  שקיבל  לא-ל  מודה 
רבקה,  )תפילת  יינצלו.  רבקה  של  והאחים 

סרט עדות, אתר יד ושם(

למען  היהודים  שעשו  הראשונה  הפעולה 
ובו  קורא  קול  פרסום  היתה  הילדים  פדיון 
מתוך  לעמם  הילדים  את  להשיב  בקשה 
היהודי.  ולעם  למשפחתם  מוסרית  מחויבות 
פעולה זו לא עוררה תגובה מספקת. תוך זמן 
זו יש צורך  קצר התברר שכדי להשיג מטרה 

ליזום פעולות נוספות.

א. תשלום כספי

להם  הוצע  לפולנים  שפנה  הקורא  בקול 
להם  על ההוצאות שהיו  נוסף  כספי  תשלום 
במסתור.  הילדים  של  אחזקתם  בעקבות 
העזרה הכלכלית, בעיקר במצב הקשה ששרר 

פרק 8
"ילדים יהודים – לעם היהודי!"

דרכי הפעולה לחילוץ הילדים
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בפולין לאחר המלחמה, הייתה מניע שפיתה 
את המצילים והביא אותם אל פתחי הוועדים 
היהודי  הילד  עם  הילדים.  בפידיון  שעסקו 
את  לממש  תבעו  רבים  בחזקתם.  שהיה 
הבטחותיהם של הורי הילדים לפצותם בכסף 
מרגשים,  מצבים  גם  היו  בזמן  בו  וברכוש. 
הפדיון  מפעילי  הילדים  ביקשו  שבהם 
היהודים לסייע כלכלית למשפחה המאמצת, 

שאת מצוקתה הכלכלית חשו על בשרם.

בין ארגוני ההצלה היו הבדלים ביחס לשאלה 
לשלם  ואפשרי  שראוי  התשלום  גובה  מה 
עבור השבת הילד לעמו. הוועד היהודי הגביל 
הקואורדינציה  מסוים.  לגובה  התשלום  את 
הדתיים  הפעילים  ואילו  יותר,  גמישה  הייתה 
העמידו  לא  לו  ומחוצה  הקהילות  ועד  מקרב 
כיוון  יהודי,  ילד  בהצלת  כשדובר  סייג  כל 
שמדובר היה במצווה שיש לה ערך עליון. הם 
קיבלו גיבוי לכך מהארגונים הדתיים מארה"ב 
לוותר  לא  זו אפשרה להם  ותמיכה  ומהארץ, 

על ילד יהודי גם במחיר הגבוה ביותר.

הרב דוד כהנא, ראש ועד הקהילות, תיאר את 
לקיים  שנאלצו  בשעה  אליו  שנקלעו  המצב 

משא ומתן כספי עם הנוצריםי: 

לעיתים  הגיע  הנוצרים  עם  ומתן  המשא 
את  להציל  באנו  אנו  נפש.  גועל  לדרגת 
תמורה  דרש  המוכר  אך  הילד,  של  נפשו 

התנהל  העסק  והנפש.  הגוף  בעד  כספית 
 – וממכר  מקח  של  הכללים  כל  לפי 
מתמקחים על ה'סחורה'. בדרך כלל תבעו 
הילדים.  עבור  דמיוניים  סכומים  הנוצרים 
במקרים אחדים נתנו קרובים תמורת הילד 
למציליו בתים ובתי חרושת. )כהנא, אחרי 

המבול, עמ' 53(. 

על  לוותר  נכונים  שהיו  מצילים  היו  זה,  בצד 
ייאלצו  שלא  ובלבד  להם  שהובטח  הכסף 
להיפרד מהילד, שחשו כלפיו רגשות חמים, והיו 
מצילים שהשיבו את הילד וסירבו לקבל תמורה. 
יוסף וזוסי שטרן, זוג צעיר מבודפשט, השאירו 
אחד  אצל  מריקה-צפורה  התינוקת  בתם  את 
בטרם  שלהם  המשפחתי  במפעל  העובדים 
ניסו לברוח לרומניה. הילדה נמסרה למשפחת 
ורעייתו  יוסף  לבודפשט.  סמוך  בכפר  שוֶוגש 
לאושוויץ,  ונשלחו  לרומניה,  כשברחו  נתפסו 
ושם נלקחו מהם שני ילדיהם הנוספים ונרצחו. 
בתם  את  מצאו  המלחמה  לאחר  שבו  כאשר 
סיכנה  שוֶוגש  משפחת  מצוין.  במצב  צפורה 
את עצמה, העניקה לה בית חם והשיבה אותה 
להעניק  ביקשו  וזוסי  יוסף  להוריה.  בטבעיות 
לפני שעזבו את  למשפחת שוֶוגש את רכושם 
המשפחה  מצד  בסירוב  נתקלו  אך  הונגריה, 
לקבל כל תמורה. רק לאחר שביקשו את עזרת 
את  לקבל  המצילים  הסכימו  המקומי,  הכומר 
טל  )פרבשטין,  שטרן.  משפחת  של  הפסנתר 

של תחיה, עמ' 41(
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ב. משא ומתן על שחרור הילדים

המצילים  עם  ומתן  משא  ניהלו  הילדים  פודי 
הנוכרים ובסופו חתמו על מסמך מסכם. מסמך 
הבקשה לתשלום והאישור שהתשלום התקבל 
היו הוכחה תקפה לכך שהילד הנמצא בחסותם 
דיון  ומתן  למשא  נלוו  לעיתים  יהודי.  ילד  הוא 
כספי או לחץ ואיומים. המטרה הייתה לעשות 
הכול כדי לסיים את המבצע בשלב המשא ומתן 
עם משפחות המצילים ולא להגיע לצורך לנקוט 
הילדים.  חטיפת  כמו  לכת,  מרחיקי  אמצעים 
הפעילים  נאלצו  בפולין  שנוצרה  במציאות 

השונים להשתמש גם באמצעים אלה. 

ג. הערמה

דרשו  בפולין  המשפטיות  שהרשויות  כיוון 
הם  הילדים  את  לפדות  שהמבקשים  הוכחות 
נפוצה,  לתופעה  הערמה  נעשתה  קרוביהם, 
ויהודים יצרו תעודות מזויפות כדי להציג עצמם 
כדודים של הילדים ולקבל את הילדים לרשותם 
או לדרוש אותם בבית המשפט. ישעיה דרוקר 
לבתים  הגיע  הוא  אחרת,  הערמה  בדרך  פעל 
במדי  הילדים  את  להשיב  שסירבו  פולניים 
הצבא הפולני כנציג השלטון, ותבע לקבל את 

הילד היהודי. 

הילדים לפעמים להערים  הנסיבות הביאו את 
על המצילים הנוכרים ביוזמתם. 

מירה ארליך־ברם, הייתה בת תשע וחצי בסיום 
סיפרה  היא  המסתור  בתקופת  המלחמה. 
יתומה  היא  כי  אותה  שהסתירה  למשפחה 
פולני  קצין  היה  ואביה  מרישה,  בשם  פולנייה 
שמו  נמצא  המלחמה  בתום  בשבי.  שנלקח 
המשפחה  ובני  הפולנים,  השבויים  ברשימת 
המאמצת סיפרו למירה על כך בשמחה. מירה 
ערב  יתגלו.  היהודיים  ששורשיה  בחרדה  חיה 
על  מספרים  המשפחה  בני  את  שמעה  אחד 
גילתה  ואז  לעיירה,  ששבה  יהודייה  משפחה 
להם מירה שהיא יהודייה, ומתוך חשש הוסיפה 
כי למשפחתה יש רכוש רב. המשפחה הפולנית 
הודיעה לוועד היהודי על הימצאותה של מירה 
לקחתה  שליח  שלח  היהודי  והוועד  אצלם, 
רָאבקה.  בעיר  הילדים  לבית  אותה  והעביר 

)נחמני, לבבות חצויים, עמ' 202(

ד. התדיינות משפטית

או  רישום  ההצלה  ארגוני  בידי  היה  כאשר 
המוסתרים,  הילדים  פרטי  של  כלשהו  תיעוד 
לידיהם  למסור  סירבו  הפולנים  המצילים  אך 
את הילדים, פנו הארגונים לרשויות המשפט או 
למשטרה. כאשר ההוכחות שבידיהם לא אפשרו 
הילדים,  ולקבל אליהם את  להשיג את מטרתם 
הם הערימו על בית המשפט. כדי לזכות במשפט 
הילדים  בין  משפחה  קרבת  לביים  צורך  היה 
בלב  המשפט  מבית  יצאו  רבים  לדורשיהם. 
שבור כאשר נדחתה בקשתם, וכל ילד שהצליחו 
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נציגי  ניצחון.  להוציא בעזרת בית המשפט היה 
מהתדיינות  האפשר  ככל  נמנעו  היהודי  הוועד 
משפטית מכיוון שרצו לשמור על קשרים טובים 
עם הממסד הפולני ולהימנע מעימותים. בנוסף, 
בעיני  טובים  היו  הילד  של  הקיום  תנאי  כאשר 
הוועד, והילד הביע את שביעות רצונו מהשהות 
היהודי  הוועד  ראה  לא  נוצרית,  משפחה  אצל 

סיבה להיאבק על הוצאתו. 

המשפט  במערכת  נעזרו  היהודים  הפעילים 
המקרים  המנזרים.  מן  ילדים  להוציא  כדי  גם 
מקרים  בעיקר  היו  המשפט  לבתי  שהובאו 
בזכותם  הכירו  לא  המנזרים  שבהם  מוגדרים 
לרשותם  אותם  לקבל  הילדים  קרובי  של 
ראשונה,  מִדרגה  קרובים  היו  לא  שהם  משום 
מספקות  הוכחות  להם  הוצגו  לא  כאשר  או 
הילד  לשלום  לדאוג  יוכלו  קרובים  שאותם 
פינאלי  ילדי  פרשת  היא  לכך  דוגמה  בעתיד. 
רוברט  פינאלי  למשפחת  שני האחים  בצרפת. 
שהוריהם  לאחר  לבדם  נותרו  )גד(,  וג'ראלד 
נרצחו בשואה והם הועברו למוסדות קתוליים. 
אביהם,  אחות  דודתם,  תבעה  המלחמה  בתום 
גרטה פישל, לשחרר אותם, אולם טקס הטבלה 
לאנשי  עילה  שימש  הילדים  שעברו  לנצרות 
המנזר להמשיך להחזיק בהם במוסד הקתולי. 
תושב  יהודי  של  כוחו  את  ייפו  המשפחה  בני 
בפני  אותם  לייצג  קלר,  משה  גרנובל,  העיר 
משפטי  במאבק  ופתחו  בצרפת,  הרשויות 
וציבורי קשה וממושך. במהלך המשפט הבריחו 

לגבולות  מחוץ  הילדים  את  הכנסייה  אנשי 
בחבל  למנזר  הובאו   1952 ובחורף  צרפת, 
חודשים.  כחמישה  בספרד, שם שהו  הבסקים 
בהתערבות הרב הראשי של יהודי צרפת, הרב 
ועניינם  לצרפת,  הילדים  הוחזרו  קפלן,  יעקב 
בסופו  העליון.  המשפט  בית  בפני  לדיון  הגיע 
 1953 וביוני  לוותר,  הכנסייה  נאלצה  דבר  של 
הילדים  את  להעביר  שיש  המשפט  בית  פסק 

לחזקתם של קרובי המשפחה היהודים. 

לצד  המשפט  מערכת  עמדה  רבים  במקרים 
הכנסייה. כך היה במאבק על בן ובת ממשפחת 
לוסטיגמן, אשר היגרה לבלגיה לפני המלחמה. 
היו צאצאים של משפחת הרב פרנק,  הילדים 
הדתית  בקהילה  החשובות  מהמשפחות 

בקובנה לפני המלחמה.

עוזרת  אצל  והבת  הבן  את  הפקידו  ההורים 
אותם  תשיב  כי  אתה  וסיכמו  הקתולית,  הבית 
לאחד מבני המשפחה שישרוד תמורת העברת 
להשיבם  סירבה  העוזרת  לרשותה.  ביתם 
היו  והילדים  אליהם  קשורה  שהיא  בטענה 
אימם  את  בה  ורואים  בביתה  מאושרים 
הדודות  אחת  כהן,  צילה  הרבנית  הביולוגית. 
למאבק  לצאת  נרתמה  מירושלים,  הילדים  של 
על הילדים בבלגיה. ההפלגה לבלגיה לא הייתה 
הרב  המשפחה,  וקרוב  ימים,  באותם  קלה 
הראשי לירושלים, הרב צבי פסח פרנק, התיר 
על האונייה שהפליגה בשבת בשל  לעלות  לה 
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מישראל.  נפשות  הצלת   – המקרה  דחיפות 
מאבק  צילה  הרבנית  ניהלה  וחצי  שנה  במשך 
היא  הפסידה.  אך  בילדים,  לזכות  כדי  משפטי 
שעדיין  היהודית,  מהבריגדה  לחיילים  פנתה 
הילדים,  את  לחטוף  תכננו  ויחד  בבלגיה,  שהו 
לתוכנית  מהסכמתם  בהם  חזרו  החיילים  אך 
החטיפה לבקשתם של יהודים יהודים מבלגיה, 
לפרוץ  העלול  אנטישמיות  מגל  חששו  אשר 
בעקבות פעולה כזו. שתי נשמות יקרות אבדו 

לעם ישראל בין הגויים. 

ה. חטיפה

של  בסירובם  ראו  הילדים  בחילוץ  הפעילים 
המצילים הפולנים להשיב את הילדים עמדה לא 
מוסרית. לכן במקרים רבים חטפו הפעילים את 
או  יהודיות  משפחות  לחסות  והביאום  הילדים 
לבתי ילדים, ובלבד שישובו. הרב דוד כהנא כתב:

היו גם מקרים של חטיפת הילד בכוח, לאחר 
כל האמצעים הרגילים,  שנכשלנו בהפעלת 
פעלנו כאנשי צבא. קבוצת חיילים חמושים 
ובידיהם  המציל  בית  לפני  במכונית  הופיעו 
פקודה מזויפת למסירת הילד. בשעת המשא 
ונמלטו  הילד  את  הבחורים  חטפו  ומתן 

מהכפר. )כהנא, אחרי המבול, עמ' 53(

ליב זמוש איבד את משפחתו בפולין. הוא היה 
אדם שבור, והאתגר להציל ילדים יהודים מידי 

חזותו  בזכות  בחיים.  אותו  החזיק  הפולנים 
הפולנית התערב בקרב הכפריים, הביא עימו 
וודקה ושתה עימם וכשהשתכרו הוציא מהם 
מידע על הילדים, לעיתים הצליח לקחת את 
הילדים עימו, בידו או בשק שנשא בידו, והביא 

אותם לבית הילדים של הקהילה הדתית. 

ר' יחיאל גרנטשטיין )הוזכר לעיל(, מהפעילים 
יהודי  ילד  גילו  כיצד  תיאר  בלודז',  הדתיים 
וחילצו אותו מידי כנסייה בצ'נסטוחוב בעזרת 
לייב זמוש. זמוש קיים משא ומתן עם שומר 
באמצעות  קשר  עימו  קשר  הוא  הכנסייה. 
שיחות על דא ועל הא, מידי פעם שתה עימו, 
ילד  נמצא  המקום  כותלי  בין  כי  לו  נודע  וכך 
לילד  מכינים  כי  מפיו  שמע  הייתר  בין  יהודי. 
הכנסייה  לשומר  הבטיח  זמוש  לטבילה.  בגד 
תשלום גבוה ושכנע אותו שהוא בן משפחתו 
הילד  את  להוציא  ניאות  והלה  הילד,  של 
עם  להגיע  כדי  לזמוש.  בעורמה  ולמוסרו 
הילדים החטופים לוועד הקהילה, זמוש משך 
הוא  כי  אותם  ושכנע  בממתקים  ליבם  את 

בן משפחה. 

עיניו  המשרד,  דלת  את  פותח  היה  הוא 
את  ומילאה  מתפרצת  שמחתו  מתנוצצות, 
יהודית  נשמה  עוד  גאולת  על  החדר  כל 
היה  לא  הרגעים  באותם  הגויים.  מִּׁשְבִי 
בעולם אדם מאושר ממנו. )גרנטשטיין, ימי 

בראשית, עמ' 22( 
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זכתה  שבו  מקרה  על  סיפר  דרוקר  ישעיהו 
דודתה של ילדה במשפט והייתה צריכה לקבל 
להחזירה.  סירב  האיכר  אך  הילדה,  את  לידיה 
ליווי  עימו  והביא  לביתו של האיכר  בא  דרוקר 
הכפר,  אנשי  את  הזעיקה  האיכר  אשת  אך 
לאחר  נפשם.  על  לברוח  נאלצו  והפעילים 
בחבורה  לכפר  הפעילים  שוב  יצאו  זמן־מה 
של תשעה אנשים, ובשעה שלוש לפנות בוקר 
הקיפו את בית האיכר ולקחו את הילדה, בטרם 
הבינו האיכר ואשתו מה קרה. )נחמני, לבבות 

חצויים, עמ' 201(

מלודז'  ילדה  על  סיפר  )יורק(  פלונסקי  דוד 
שמצילּה סירב להשיבה בכל תנאי. לאחר שביררו 
לבית  הגיעו  הם  הילדה,  לומדת  היכן  הפעילים 
אותה  ושכנעו  בממתקים  אותה  פיתו  הספר, 
ללכת עימם לדירה הסמוכה לבית הספר. המציל, 
בכיר בשלטון  ושימש בתפקיד  קומוניסט  שהיה 
הילדה  אחר  נרחבים  חיפושים  אירגן  המקומי, 
גם  נערכו  החיפושים  שנעלמה.  יום  באותו  עוד 
ברכבות שיצאו מלודז', בהנחה שהילדה תועבר 
החיפושים  שפסקו  לאחר  רק  לעיר.  מחוץ  אל 

הועברה הילדה לבית ילדים יהודי. )שם(

שחרור הילדים ששהו במנזרים היה שונה לגמרי 
משחרורם מבתי מאמציהם. כיוון שהמנזרים היו 
סגורים ושמורים ושיתוף הפעולה עם העומדים 
בראשם היה מצומצם, היה צורך ביצירתיות רבה 

כדי לשחרר את הילדים היהודים. 

דרכים  חפשו  הפדיון  ופעילי  משפחה  קרובי 
מקוריות כדי לחלץ את קרוביהם וילדים אחרים 
מהמנזרים. לעיתים שמעו על הימצאותם של 
את  לחלץ  שהצליחו  הורים  מפי  במנזר  ילדים 
ילדיהם מהמנזרים, ואז התייצבו במנזר והציגו 
במנזר  החוסים  לילדים  כהורים  עצמם  את 
קשר  כל  ביניהם  היה  לא  שלעיתים  אף  על 
משפחתי. הם הסתייעו במסמכים אמיתיים או 
מזויפים שמעידים על קרבת משפחה וטענו כי 
הילדים אינם מזהים אותם כיוון שהיו צעירים 
בעת הפרידה. היו גם מקרים שיהודים במראה 
וביקשו  למנזרים  הגיעו  לנוצרים,  התחזו  ארי 
לעיתים  כיהודים.  זיהו  שאותם  ילדים,  לאמץ 

ה"אימוץ" יצא אל הפועל. 

מדינות  ולראשי  לאפיפיור  פנייה  ו. 
שיפיצו קריאה להשבת הילדים לעמם

יהודים תלו תקווה בכך שקריאתו של האפפיור 
לעמם.  ילדים  של  המונית  להשבה  תביא 
עם  יהודים  ציבור  אנשי  כמה  נפגשו  כך  לשם 

האפיפיור פיוס ה־12. 

הכניעה  לפני  עוד   ,1945 אפריל  בחודש  כבר 
הברית,  לבעלות  הנאצית  גרמניה  של  הסופית 
המחלקה  ראש  )שרתוק(,  שרת  משה  נפגש 
האפיפיור  עם  היהודית,  בסוכנות  המדינית 
עניין  את  הנושאים  שאר  בין  בפניו  והעלה 
הילדים היהודים שנמצאו בחזקתם של קתולים. 
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בשנים 1945–1946 נערכו פגישות נוספות בין 
נציגים יהודים בכירים לראשי הוותיקן:

לאון  ד"ר  נפגש   1945 בספטמבר  ב־21 
מזכיר  קובובי(,  אריה  ד"ר  )לימים  קובוביצקי 
האפיפיור.  עם  העולמי,  היהודי  הקונגרס 
בפגישה זאת לא הושג דבר מלבד אמירות בלתי 

מחייבות של האפיפיור. 

בנובמבר 1945 נערכה פגישה בין גרהרט ריגנר, 
העולמי  היהודי  הקונגרס  של  המשרד  מנהל 
בז'נבה, עם ג'ובאני מונטיני, מעוזריו הקרובים 
של האפיפיור )ב־1963 התמנה ג'ובאני מונטיני, 
לעוזר האפיפיור פאולוס השישי(. הנציג הבכיר 
אכן  שבשואה  להאמין  התקשה  הוותיקן  של 
האווירה  למרות  יהודים.  מיליון  שישה  נרצחו 
הניבה  לא  היא  בפגישה,  שהייתה  החיובית 

תוצאות מעשיות. 

הפגישה השלישית והמפורסמת מכולן נערכה 
הראשי  הרב  בין   ,1946 במארס  ב־10  ברומא 
הרצוג,  הלוי  אייזיק  יצחק  הרב  ישראל,  לארץ 

לפיוס ה־12. )ראו עוד בפרק 7(

המדינות  ראשי  את  לרתום  ניסה  הרצוג  הרב 
עם  נפגש  הוא  החשובה.  בשליחותו  לו  לעזור 
בריטניה,  ממשלות  ראשי  עם  הולנד,  מלכת 
עם  וכן  וצרפת  צ'כיה  פולין,  בלגיה,  אירלנד, 
מהם  דרש  הוא  ואמריקאים.  בריטים  גנרלים 

לפרסם חוק המחייב מוסדות ויחידים לרשום את 
הילדים שנמצאים תחת חסותם ולציין את דתם 
של משפחות המוצא. מאמציו אלו לא נשאו פרי. 

לבטים ודילמות

לניסיונות  הילדים  של  הרגשית  תגובתם 
בבתי  ששררו  והתנאים  עמם,  לחיק  להחזירם 
הילדים שאליהם הובאו, עוררו לעיתים לבטים 

בקרב פעילי ההצלה. 

השאלות שניקרו בהם צצו מכיוונים שונים: 

אחת  בבת  הילדים  את  לנתק  נכון  האם 
ביטחון  להם  והעניקו  בהם  שתמכו  מבתים 
את  להחזיר  הרצון  האם  נוראיים?  בזמנים 
הילד  של  טובתו  אומנם  הוא  לעמו  הילד 
הסתגלות  של  ימים  לו  שנכונו  בידיעה 
בקרב  למנוחתו  שיגיע  עד  נדודים  ושל 

אחיו היהודים? 

שלאחר  היהודית  החברה  תוכל  עתיד  איזה 
יוכלו  האם  כזה?  לילד  להציע  השואה 
השכלה,  מקצוע,  לרכוש  שיוכל  לו  להבטיח 

עתיד בטוח?

נכון היה להעביר את הילד לארץ ישראל  האם 
נכון  או  עצמאותה,  על  נאבקת  שהיא  בידיעה 
היה להעבירו לקהילה תומכת בעולם? השאלה 
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בריטניה  שממשלת  העובדה  נוכח  החריפה 
ושתנאי  לארץ,  הכניסה  אשרות  את  הגבילה 
להם  להבטיח  יכלו  לא  לילדים  שהוצעו  החיים 
מה   - היתה  העיקרית  השאלה  רגועים.  חיים 
זה  בעקבות  ישלם  שהילד  הרגשי  המחיר 
שייצא ממקומו הבטוח? האם הניתוק הרגשי 

ממשפחת מציליו יפגע בילד? 

גישתו של הוועד היהודי, ובעיקר של הפעילים 
בחברה  מקומם  את  שראו  הקומוניסטים, 
הפולנית, הייתה שלא בכל תנאי צריך להוציא 
שבתנאים  ייתכן  הנוצרים.  מבתי  הילדים  את 
מסוימים )תנאי החיים בבית המציל הנוכרי או 
להניח  עדיף  לפדיונם(  שנדרש  הסכום  גובה 
גישתם של  גם  הייתה  זו  לשנותו.  ולא  למצב 
אירופה  במערב  לא-יהודים,  רובם  ארגונים, 
לילדים  לאפשר  יש  כי  שטענו  ובהולנד, 
בכך  ראו  הם  המקומית.  בחברה  להשתלב 
כדי  ונאבקו באמצעות החוק  הומנית  פעולה 

לממש אותה בארצם. 

שונה הייתה תפיסתם של פעילי הקואורדינציה. 
הם  מאוד,  אותם  הטרידו  אלה  ששאלות  אף 
מבתי  הילדים  את  להוציא  כלל  בדרך  הכריעו 
כי הילדים צריכים  מציליהם. תחושתם הייתה 
השתייכותם  בשל  הן  ולארצם,  לעמם  לחזור 
בשל  הן  היהודי,  לעם  והטבעית  האישית 
והן משום שהעם היהודי  להוריהם  המחויבות 

והיישוב בארץ ראה בהם את עתידו.

פעילי  עמדת  על  שהשפיע  נוסף  גורם 
בפולין  האנטישמיות  היה  הקואורדינציה 
עלול  בפולין  שיישאר  יהודי  שילד  והעובדה 
לעולם  גורלו  מאנטישמיות.  ולסבול  להיפגע 
חשש  וקיים  זו,  בחברה  מובטח  יהיה  לא 
להיות  ולהתחנך  לגדול  עלול  יהודי  שילד 

אנטישמי בעצמו. 

אריה שריד, פעיל הקואורדינציה, כתב על כך:

יותר  טוב  היה  לא  אם  אותי  השואלים  יש 
משפחותיהם  בחיק  הילדים  את  להשאיר 
המאמצות, ולא לזעזע את שלוותם, ובפרט 
אנחנו...  שנהגנו  כפי  בכפיה  נוהגים  אם 
על  נוקפני  מצפוני  אין  אם  השואלים  ויש 
סבל,  של  לגורל  אלה  ילדים  שהבאתי  כך 

פורענות וניסיונות חדשים...

במוחי  שחלפו  יש  כי  אודה  האמת,  למען 
הסבוכים  במקרים  בייחוד  כאלה.  הרהורים 
של גאולת ילדים שזכו לטיפול טוב ואהבה 
ברגע  בו  אך  הנוצרית.  המשפחה  מצד 
ייסרתי את עצמי על רגעי החולשה האלה. 
מבוקשם  את  ממלאים  אנו  דבר  של  בסופו 
האחרון של הוריהם: להשאיר להם ניר ונצר. 
אנו דואגים שילדם יישאר יהודי, שלא יהיה 
בין פורעים ורוצחי יהודים. זיקתו הביולוגית 
זקוקה  איננה  היהודי  לעם  האדם  של 
להתנצלות. )בוגנר, בחסדי זרים, עמ' 293(.
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ובפא"י  הקהילות  בוועד  הדתיים  לפעילים 
כל  משמעית:  וחד  ברורה  עמדה  הייתה 
יגבר  לא   – כלכלי  או  רגשי   – שהוא  שיקול 
יהודי  ילד  להשאיר  שאסור  ההחלטה  על 
טובת  את  ראו  אלה  פעילים  נוכרים.  בחיק 
רצונו( בהשבתו  )גם כשלא תאמה את  הילד 
לקבץ  נציגי העם  בהיותם  זכותם  ואת  לעמו, 
למשפחתו  המחויבות  על  לשמור  נידחיו,  את 
של הילד ולהמשכיותה, ובעיקר – את חובתם 
אחרת  לדת  להשתייך  מהילד  למנוע  הדתית 
בפדיון  ראו  הם  משמד.  רוחו  את  ולהציל 
הילדים "ייהרג ובל יעבור", ולמטרה זו היו כל 
האמצעים כשרים. הם הסכימו להפר חוקים 
שילד  ובלבד  חייהם  את  ולסכן  ומוסכמות 
נוסף ישוב אל עמו ואל אמונתו. זרח ורהפטיג 
מסכם את הדברים באומרו: "לאמיתו של דבר, 
מפני  הילדים  בפדיון  יותר  הצליחו  הדתיים 
זו".  במשימה  נפש  מסירות  יותר  שהוכיחו 

)ורהפטיג, פליט ושריד, עמ' 430(

הגדולים,  המאמצים  למרות  הצער,  למרבה 
בפולין  פדו  יחד  הארגונים  כל  כי  נראה 
כהנא(,  דוד  הרב  לדעת  )כך  ילדים  כ־2,500 
בעוד שההערכה היא כי לפחות 5,000 ילדים 
הוסתרו בפולין. לפי דברי זרח ורהפטיג 1,000 
מהם נפדו בידי הארגונים הדתיים, 1,000 בידי 
הקואורדינציה.  בידי  ו־500  היהודי  הוועד 
בפולין  נותרו  ילדים  אלפי   .)314 עמ'  )גפני, 
נותרו בשטחים שהיו  ורבבות  בזהות פולנית, 

בידי ברית־המועצות. עובדה קשה זו הותירה 
אך  ותסכול.  צער  של  תחושות  בפעילים 
למרות זאת, היה זה מפעל שלא היה לו אח 
ורֵע בתקופה שבה אסון השואה צרב צריבה 
היהודי  בעם  קשות  צלקות  והותיר  עמוקה 
כמותם.  ידע  לא  שאיש  בתנאים  והתקיים 
כל ילד שניצל היה נדבך בבניין העם, כל ילד 
את  להשמיד  הנאצים  כוונת  על  ניצחון  היה 
העם היהודי, כל ילד היה אור וביטחון לעתיד 

העם היהודי.

לאחר  תמה  לא  הילדים  של  התמודדותם 
זמן  היהודית.  הקהילה  לחיק  שהושבו 
החדשה,  לחברה  שהסתגלו  עד  נדרש  רב 
להם  הזרים  לטקסים  מוכרת,  הלא  לאווירה 
ולאורח החיים השונה לחלוטין מאורח החיים 
בשנות  מחסה  מצאו  שבה  הנוצרית,  בחברה 
בין  הגדולים  הפערים  למרות  אך  המלחמה. 
אורחות החיים של הילדים לפני שנפדו ולאחר 
הפדיון ולמרות האנטישמיות שספגו לעיתים 
המסתור  ילדי  השלימו  הנוצרית,  מהחברה 
הילדים  החדשה־ישנה.  היהודית  זהותם  עם 
שמחו על שזכו להמשיך את מורשת הוריהם.

תהליך  את  יום  יום  עימם  שעברו  האנשים 
ההסתגלות ופעלו כדי שהילדים יזדהו מחדש 
בתי  של  הצוות  אנשי  בעיקר  היו  עמם,  עם 
לאחר  באירופה  שנוסדו  היהודיים  הילדים 

המלחמה )ראו פרק 9(. 
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שאלות הלכתיות מאוחרות הנוגעות 
לילדי המסתור

גם עשרות שנים לאחר שהסתיימה המלחמה 
מעמדם  בתחום  הלכתיות  שאלות  התעוררו 
האישי של ילדים שנמסרו לנוכרים ורצו לחזור 
כאלה  לשאלות  דוגמה  יהדותם.  ואל  עמם  אל 
דוב  חנוך  לרב  שהוצגה  בשאלה  לראות  נוכל 
מעשרים  יותר   ,1966 בשנת  באנגליה  פדווא 

שנה מתום המלחמה:

השואה  בתקופת  שהיה  מקרה  על  נשאלתי 
בפולין. יהודי אחד מסר את בתו הקטנה, כדי 
שהכיר.  נוצרית  למשפחה  חייה,  את  להציל 
הזה  ליהודי  בשואה.  נספו  ואשתו  היהודי 
היה שותף במסחר והוא ידע על מסירת הבת 
למשפחה הנוצרית וגם הכיר את המשפחה. 
המלחמה  ולאחר  מהשואה  שרד  השותף 
את  כיתת  הוא  הילדה.  את  למצוא  החליט 
המשפחה  את  וחיפש  למקום  ממקום  רגליו 
המשפחה  את  מצא  לא  אך  הילדה,  ואת 
משום שהיא עברה למקום אחר, וכל מאמציו 
עלו בתוהו. עם השנים גדלה הילדה וחשבה 
שהיא בת המשפחה הנוצרית והלכה עם בני 
הילדה  שגדלה  לאחר  לכנסייה.  המשפחה 
מאוד  חלתה  אחד  יום  נערה,  ונעשתה 
ערש  על  כששכבה  רע.  בכי  היה  ומצבה 
מדברים  והנוכרית  הנוכרי  את  שמעה  דווי 
ביניהם – הנערה היהודייה הזו הולכת למות. 

הנה  רוחה,  בה  התפעמה  זאת,  כששמעה 
ה'  בחמלת  כך.  על  ידעתי  ולא  יהודייה  אני 
עם  דיברה  לאיתנה  וכששבה  הבריאה  היא 
האנשים שאצלם גדלה וביקשה מהם לגלות 
לה מי היא. הם סיפרו לה שהיא נמסרה להם 
בקטנותה כדי להציל את חייה ואמרו לה את 
על  לה  סיפרו  הם  כן  כמו  ואימּה.  אביה  שם 
השותף של אביה ומסרו לה את שמו. הנערה 
איתם  יצרה  בעיר,  הפליטים  לוועד  הלכה 
וגם  מפולין  יצאה  מאמצים  ולאחר  קשרים 
ידע  שכאמור  אביה  של  השותף  את  מצאה 

עליה ועל המשפחה שהצילה אותה. 

כשהתקרב  להינשא.  ועמדה  בגרה  הנערה 
אין  כי  העיר  הרבנים  אחד  החתונה,  מועד 
השותף  כי  הבחורה,  מי  ברורה  ידיעה  להם 
שנמסרה  משום  אותה  מכיר  אינו  אביה  של 
יתברר  אם  אף  תינוקת.  בהיותה  לנוצרים 
שסיפורו של השותף הוא אמת, התמלא הרב 
ספקות אם הבחורה יהודייה. כששמעה זאת 
מיררה  והיא  בקרבה  רוחה  נשברה  הבחורה, 
בבכי על שמטילים ספק ביהדותה. גם החתן 

נבהל קצת מהספק שהטילו בכלתו.

הרב לא הטיל ספק ביהדותה של הכלה והתיר 
את הנישואין, וכך כתב:

לכל  יהודייה כשרה  הוא שהבחורה  ברור 
דבר. כולנו יודעים שילדים רבים הסתתרו 
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הוריהם  כי  ביניהם  ונטמעו  נוצרים  אצל 
ולהחזירם  המלחמה  לאחר  לשוב  קיוו 
לא  כשההורים  לצערנו,  עמם.  לחיק 
דורש  ללא  האלה  הילדים  נשארו  שרדו, 
לגדלם.  המשיכו  והנוצרים  מבקש,  וללא 
אצל  שגדל  יהודי  ילד  על  נודע  לעיתים 
משם.  להוציאו  הכוח  נמצא  ולא  נוצרים 
מודים  הנוצרים  שבהם  מקרים  ויש 
רוצים  והם  יהודי,  ילד  אצלם  שנמצא 
שמקבלים  וברור  עמו,  לחיק  להחזירו 
את הילד בשמחה רבה ונותנים שבח לה' 
)שו"ת  לגבולם.  ששבו  הבנים  על  יתברך 

חשב האפוד, חלק ב', סימן כ"ח(

שאלה דומה הוצגה לרב יהושע זליג דיסקין, 
רבה של פרדס חנה: 

ובחורה,  לבחור  שנגע  מקרה  הובא  לפני 
לנישואין,  להירשם  שבאו  מצרפת,  עולים 
בצרפת  נוכרים  בבתי  גדל  מהם  אחד  כל 
נמסרו  כאשר   .)1940( ת"ש  שנת  מאז 
למסתור היה הבחור בן ארבע והבחורה – 
בת שלוש. אחר המלחמה הוחזרו לארגונים 
על  דבר  יודעים  אינם  הזוג  בני  יהודים. 
הוריהם ואינם זוכרים דבר מילדותם, אולם 

הבחור – מהול. 

אח  הם  שמא  הייתה  שהתעוררה  השאלה 
לחשוש  אין  כי  פסק  דיסקין  הרב  ואחות. 

אומנם  הנישואין.  את  והתיר  באחים  שמדובר 
לא מצוין במקור התאריך שבו נשאלה השאלה, 
ילדים קטנים,  היו  כיוון שבשנת 1940 הם  אך 
עשר  לפחות  הוצגה  להסיק שהשאלה  אפשר 
שנים לאחר תום המלחמה )התורה והמדינה, 

כרך ה-ו עמ' קע"ה(

אלו הן דוגמאות אחדות של הכרעות הלכתיות 
ודנות  השואה  לאחר  גם  להן  נדרשו  שרבנים 
בהשלכות שהיו להסתרת הילדים בבתי נוצרים 
בתקופת השואה. המלחמה על הגוף הסתיימה 
מנשוא,  כבד  במחיר  התותחים,  רעמי  בשוך 
אולם המאבק על הנשמה היהודית של הילדים 

המוסתרים לא תם. 

שאלות למחשבה

← חשבו על סיפור של פדיון ילד יהודי 
שריגש אותך במיוחד.

← נסו לבחור תובנה לחיים מפרק זה.
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בבלנקנזֶה  הילדים[  ]בית  "הקינדרהיים 
מילדותי האבודה, הוא הפך  לי חלק  השיב 
לביתי. המורים שלי וילדות אחרות שפגשתי 
זמן."  לאורך  ולמשפחתי  לחברי  הפכו  שם 
ילדים  בית  ילדת  באף(,  )רניה  קוכמן  )רנה 

בהמבורג, עדות באתר יד ושם( 

בית הילדים בזאבז'ה, פולין, 1946 )ארכיון יד ושם( לאה 
נבנצל בשורה האחורית, ראשונה מימין.

ואם  אב  אהבת  משפחה,  בית,  צריך  ילד  כל 
ואחים. ניתוק מהמשפחה, ואפילו קצר, מעורר 

השואה  ילדי  שקט.  וחוסר  געגועים  בליבו 
אבודים  ביתם.  את  איבדו  עמם,  אל  שהושבו 
שהקימו  האנשים  נמצאו  לולא  היו  ובודדים 

להם בית חלופי: בית ילדים.

יתומים  ילדים  ילדי מסתור,  הובאו  אלו  לבתים 
ריכוז,  במחנות  ששהו  ילדים  ביער,  ששהו 
המזרחית  בפולין  יתומים  בבתי  שחיו  ילדים 
ובברית המועצות. וכן קבוצה גדולה של ילדים 

שמשפחותיהם שבו מסיביר. 

לאחר  הילדים  בבית  לחיים  היו  פנים  שני 
בביטחון  הילדים  זכו  זה  במקום  השואה. 
להם  שדאגו  במי  ופגשו  באהבה,  מסויים, 
היומיומי  המאבק  נטל  את  מהם  והסירו 
בה  תקופה  זו  הייתה  בזמן  ובו  חייהם.  על 
שנותרו  הצלקות  רבה  בעוצמה  התעוררו 
בנפשם, והמצוקות הרגשיות החלו לעלות על 

פני השטח. 

פרק 9
"בית הילדים השיב לי חלק 

מילדותי האבודה"

בתי הילדים כבית וכמסגרת חינוכית לילדי המסתור
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חמלה  מתוך  פעלו  הילדים  בבית  הצוות  חברי 
ממלאים  שהם  תחושה  ומתוך  לילדים  ודאגה 
ועתידו.  היהודי  העם  לטובת  קודש  שליחות 
פסיכולוגיות  מערכות  היו  לא  אלה  בשנים 
ואת  ובמחנכים,  בילדים  שתמכו  וסוציולוגיות 
יחידים.  כלל  בדרך  עצמם  על  נשאו  האתגר 
רובם היו ניצולי שואה שכל מה שהביאו עימם 

לפעילות עם הילדים היה ליבם החם.

הקשיים של הילדים בבתים אלו היו שונים כשם 
שנתיב חייהם והישרדותם בשואה היה שונה, 
משימת  מאוד.  מורכבת  מציאות  יצר  זה  ודבר 
לחברה  והשיבה  נורמליים  לחיים  החזרה 
היהודית הייתה אחד האתגרים הגדולים ביותר 

של החיים לאחר השואה. 

ילדי  של  בחינוכם  שהתגלו  דילמות 
המסתור בבתי הילדים

ובלי  ומיידי  דחוף  כצורך  הוקמו  הילדים  בתי 
ילדים.  שרדו  שבו  מקום  בכל  מוקדם  תכנון 
ובמבנים  טובים  בתנאים  פעלו  מהם  חלק 
מפוארים, כמו בתי הילדים של הוועד היהודי 
פעלו  ואחרים  ובקרקוב,  בלודז'  באוטבוצק, 
בצנעה בבתים שכורים ונדדו ממקום למקום. 

כל בתי הילדים הקפידו לתת לילדים טיפול יום 
יומי ולספק את צורכיהם: לרפא, להזין, להשלים 
ותמיכה.  חום  ולהעניק  בלימודים  חסכים 

הפעילות  את  בקצרה  נדגים  הבאים  בקטעים 
שהייתה בבתי ילדים אלה ואת מאמציהם של 
בו־ שעלו  השאלות  עם  להתמודד  המטפלים 

זמנית ברוב בתי הילדים. 

שאלת הזהות 

היהודי,  מוצאם  את  שזכרו  ילדים  היו 
למועדים  יהודית,  לאווירה  שהתגעגעו 
ילדים  והיו  חונכו.  שעליהם  ולערכים 
בעקבות  בקרבם  התעוררו  אלה  שזיכרונות 
הילדים:  בבית  שחוו  הראשונות  החוויות 
זכרו  רבים  ועוד.  תפילה  שבת,  נרות  הדלקת 
את המשפטים האחרונים ששמעו מהוריהם, 
מחייבת.  כצוואה  באוזניהם  שהדהדו  מילים 
וגילו  מוצאם  את  זכרו  לא  רבים  ילדים  אולם 

התנגדות לזהות ה"חדשה". 

הסוגיה המרכזית שהעסיקה את אנשי הצוות 
בבתי הילדים הייתה הצורך של הילדים שנפדו 
לאחר  היהודית  זהותם  עם  מחדש  להתמודד 
המחנכים  בקרב  הנוצרית.  בחברה  שהתערו 
גישה אחידה  שעבדו בבתי הילדים לא הייתה 

לטיפול בסוגיה זו.

בבתי  והעובדים  המטפלים  שזהות  ככל 
השקיעו  הם  כך  יותר,  דתית  הייתה  הילדים 
לחיים  הילדים  את  להשיב  יותר  רב  מאמץ 
הקפידו  אך  היהודית,  והדת  המסורת  ברוח 
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לחץ.  או  כפייה  ובלא  בהדרגה  זאת  לעשות 
להקשיב  צריך  והיה  לסבלנות,  נזקק  הצוות 
של  להתנהלותם  וכבוד  הבנה  ולגלות  לילדים 
להתחבר  רצון  בהם  לטעת   – ומנגד  הילדים, 
ממנה.  הנגזרים  החיים  ולאורחות  ליהדות 
תקדים:  וחסרי  רבים  לבטים  עורר  זה  מצב 
כיצד ליצור אצל הילדים יחס חיובי ליהדות? 
כיצד להנחיל לילדים חוויות חדשות, יהודיות, 
במקום הערכים הנוצריים שאליהם התרגלו? 
לאחר  מיד  יהודיים  חיים  לקיים  נכון  האם 
התהליך?  להמשך  לחכות  או  נפדו  שהילדים 
מבלי  הבית,  לזיכרונות  זיקה  לעורר  כיצד 
ליצור  כיצד  צלקות?  ולפתוח  כאב  להוסיף 
תהליך שבו יבחרו הילדים בזהות היהודית לא 
נאלצו  שלעיתים  אף  על  וזאת  כפייה,  מתוך 
לחלצם  כדי  בכפייה  להשתמש  המטפלים 
ורצון  אהבה  לעורר  כיצד  נוכרים?  מבתי 
לעלות לארץ ישראל? השאלות היו מעשיות 
השכיחים  הלבטים  אחד  מידי.  מענה  ודרשו 
ענדו  מהילדים  רבים  שכן  לצלב,  בנוגע  היה 
צלב על צווארם. מתי וכיצד נכון להמיר אותו 
המטפלים  להסירו?  או  דוד  במגן  במזוזה, 
והמדריכים האמינו בתהליך איטי שיישא פרי. 
והמועדים  בשבת  הזמירות  התפילות,  ואכן, 
פעלו  הילדים  בבתי  שחוו  הראשונים 

את פעולתם. 

הדתי  הילדים  בבית  שהתחנך  דניאלסקי,  דוד 
בז'בזה, סיפר: 

בשבת  נזכרתי  השבת  מלילות  באחד 
בביתי. הבטתי בשתי השלהבות של הנרות 
הכי  לילד  נחשבתי  ואני  הופנטתי,  וכאילו 
קשוח במוסד. לא בכיתי מעולם. אני זוכר 
מהשולחן  קמתי  בעיני,  עלו  שהדמעות 
בכיתי  בבכי...  ופרצתי  לחדר  והלכתי 
כשעתיים וקמתי כאילו אדם אחר. פרקתי 
עול סמוי כלשהו, ואחרי זה היה לי טוב על 

הנשמה. )בוגנר, בחסדי זרים, עמ' 315(

אי-אמון וחשדנות כלפי חברת המבוגרים

המבוגרים  בחברת  האמון  אבד  הילדים  לרוב 
החל  האמון  אובדן  בשואה.  נדודיהם  במהלך 
שקיבלו  וביחס  ההורים  של  הנטישה  בחוויית 
והסתיים בדרך שבה  הילדים בסביבה הנוצרית, 
מצבים  חוו  הילדים  היהודית.  לקהילה  הוחזרו 
מצבים שבהם  ומחלות,  בדידות  פחד,  רעב,  של 
שבהם  ומצבים  אונים  חסרי  עמדו  המבוגרים 
רבים  לחייהם.  ארבו  והמקומיים  הגרמנים 
שגרמו  חוויות  ועברו  מתוחכמים  היו  מהילדים 
ולהישאר  אחד,  מצד  זמנם  טרם  להתבגר  להם 
ילדים פגועים מהצד האחר. רובם היו עצמאים 
מאוד, ולעיתים התאפיינו בעצמאות יתר. "היינו 
מבוגרים יותר מכם", כתב אלי ויזל למנהלת בית 

הילדים בצרפת )ראו בהמשך(.

המחנכים והמטפלים בבתי הילדים עבדו מתוך 
רגש ואינטואיציה, והתחבטו בשאלות לא קלות: 
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האמון  את  לחדש  הילדים  את  להביא  כיצד 
עלולים  מעשים  או  אמירות  אלו  במבוגרים? 

לחזק את אי-האמון וכדאי להימנע מהם? 

חסך רגשי 

הילדים חסרו דמויות יציבות של אם ואב, אחים 
של  מקור  בעבר  עבורם  שהיו  דמויות  ואחיות, 
וביטחון. החסך היה קשה מאוד בהיותם  חום 
במסתור, אך גם כאשר התקשרו למציליהם לא 
הייתה המערכת הרגשית שלהם יציבה, ואפילו 
שהילדים  ברגע  נקטעה  זו  מעורערת  מערכת 

הוצאו מבתי המצילים. 

איך  בשאלות:  התלבטו  והמחנכים  המטפלים 
הופכים את בית הילדים לבית שיש בו אווירה 
מתאימים  ומורים  מטפלים  אלו  משפחתית? 
בבתי  מורים  להם  ולשמש  בילדים  לטפל 
הילדים? איזה תהליך נדרש לצורך כך? באיזו 
לכל  אישי  ויחס  חום  להעניק  כדי  לפעול  דרך 

אחד מהילדים?

חרדה מפני רעב

נטשה  לא  בשואה  המתמשך  הרעב  אימת 
בהגיעם  גם  השחרור.  לאחר  הילדים  את 
שהארוחות  בחרדה  שרויים  היו  הילדים  לבית 
הּפַחַד,  בעקבות  זמניות.  הן  מקבלים  שהם 
צברו  הם  שחוו  התמידי  והרעב  לשרוד  הרצון 

את  שיבטיחו  וחפצים  מצרכים  אוכל,  לעיתים 
התבטאו  אלו  חרדות  הבאים.  לימים  מזונם 
שחווה  מי  של  חלקו  מנת  שאינה  בהתנהגות 

אורח חיים תקין.

נמצא  שהוא  ההבנה  את  לילד  להחזיר  כיצד 
וכיצד  עליה,  לסמוך  שיש  תומכת  במסגרת 
הכבד  האחריות  משא  את  מעליו  להסיר 
כדי  אמצעים  לנקוט  האם  היום־יומי?  לקיומו 
להשיג משמעת ולפרסם תקנון, או לתת לזמן 
לעשות את שלו, האם ניתן להעריך כיצד ומתי 

יקרה הדבר? 

בריאות והחלמה מלאה

פיזית,  פגועים  ילדים  לבתי  הגיעו  רבים  ילדים 
שנבעה  מחולשה  ממחלות,  סובלים  כשהם 
ואף  שונים,  באיברים  פגיעה  מתת־תזונה, 
עקמת שנבעה מישיבה כפופה במסתור במשך 
וממצוקות  מאלימות  סבלו  אחרים  שנים. 

שלא טופלו.

ערעור הקוד המוסרי 

לעולם  ההורים  מבית  הילדים  של  היציאה 
הערכים  ממערכת  גם  ניתוק  יצרה  אכזרי 
במסתור  חיו  הם  גדלו.  שעליהם  המוסריים 
במאמץ  בשקר.  בתחפושת,  אחרת,  בזהות 
בקודים  והשתמשו  בעורמה  נהגו  הם  לשרוד 
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בילדותם.  להם  רגילים  שהיו  מאלה  שונים 
גניבת אוכל הייתה מציאות נפוצה בזמני רעב, 
והיא לא תאמה כלל את החינוך שקיבלו בבית 
הוריהם. כדי לשרוד מותר היה לעשות כל דבר, 
ובנוסף, הושפעו מדמויות וממעשים שליליים 

שפגשו בסביבת המסתור ובדרכי נדודיהם. 

המטפלים התלבטו בשאלה מהי הדרך לבנות 
ילדים  של  המוסרית  אישיותם  את  מחדש 
ונערים. כיצד לסייע לילדים להפנים כי בחיים 
ודתיים,  אנושיים  מוסר  כללי  יש  נורמליים 
כיצד  לחיים?  בסיס  בהם  רואה  שהיהדות 
בכפוף  לחיות  עליהם  כי  התובנה  את  יפנימו 
ואיכותיות  יותר  נכונות  מוסריות  לנורמות 
בביתם  מקובל  שהיה  מה  את  להמשיך  יותר, 

ולבנות את החברה העתידית?

הרגלי חיים וכישורי למידה

היו  המסתור,  ילדי  ובהם  השואה,  ילדי 
אחד  מכל  יותר  טוב  להסתדר  ידעו  עצמאים, 
במסתור  בכפרים,  ביערות,  וחייהם  אחר, 
ובמחנות היו מנוגדים לחיים מסודרים בבית. 
ומשמעת  סדר  הרגלי  היו  לא  מהם  לרבים 
הרגלי  להם  היו  שלא  ובוודאי  כבוד  מתוך 
להכניס  אותם",  "לביית  צורך  היה  למידה. 
למסגרת  ולהכינם  חברתית  למסגרת  אותם 
ביתית ומשפחתית על כל הכרוך בה. גם כאן 
הייתה משמעות לגיל ולתכונות האישיות של 

הספיקו  יותר  הבוגרים  מהילדים.  אחד  כל 
ללמוד  זכו  לא  עדיין  ואחרים  בגטו  ללמוד 
הריכוז  שיכולת  ילדים  היו  חינוכית.  במסגרת 
שלהם נפגעה במלחמה. היו שהעדיפו לעבוד, 
ולהשלים  ללימודים  לשוב  חלמו  ואחרים 
מהם  שנמנעה  ההשכלה  את  במהירות 

במשך שנים.

מעשיות,  בעיות  התעוררו  המטפלים  בקרב 
היעדר  כגון  להתמודד  צריכים  היו  שאיתם 
ספרים  לימוד,  כיתות  חינוכית;  תשתית  כל 
ומורים ודאגה מהיכן יגיעו הכספים הדרושים 
למימון תשתיות אלה. גם כשמקורות המימון 
האם  רבות:  שאלות  נותרו  עדיין  קיימים  היו 
הניצולים  מקרב  ומטפלים  מורים  להעדיף 
בעלי  מורים  לייבא  שעדיף  או  עצמם, 
השכלה שאינם ניצולי שואה? מורים שאינם 
אך  הילדים,  לבתי  הגיעו  אכן  שואה  ניצולי 
מורים  להכשיר  כיצד  הראשון.  בשלב  לא 
לחלק  כדאי  האם  אלה?  לילדים  ומטפלים 
רמת  לפי  או  גיל  לפי  לקבוצות  הילדים  את 

ההשכלה שלהם?

הפעילים  בפני  שעמדה  אחרת  שאלה 
ולשפת  הלימודים  לתוכנית  נגעה  והמחנכים 
מי  היה  אלה  בסוגיות  שהכריע  ומי  הדיבור, 
נבעו  אלו  הכרעות  הילדים.  בית  את  שניהל 
הציונים,  לארגונים  המוסד  מהשתייכות 

הקומוניסטים או הדתיים.
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בתים למען הילדים 

לעתיד  ודאגה  חינוכיות-פסיכולוגיות  סוגיות 
המדריכים  של  דאגתם  במרכז  היו  הילדים 
אירופה  ברחבי  הילדים שהוקמו  בבתי  והצוות 
- בריכוזי הניצולים בצרפת, בהונגריה, בבלגיה, 
לדוגמה  נביא  נוספים.  ובמקומות  בגרמניה 

שניים מבתי הילדים.

הונגריה

בהונגריה היו תנאים שאפשרו להקים בתי ילדים 
כבר בתקופת השואה. בבתים אלה היו הילדים 

מוגנים בחסות הצלב האדום הבינלאומי. 

לאחר השואה הוקם בכפר דֶסק בהונגריה כפר 
לילדים  בית  שימש  והוא  עקיבא  בני  של  נוער 
של  לשיקומם  סייעו  במקום  התנאים  בדסק. 
הילדים: לידי המנהלים נמסר בניין מוקף חורשה, 
ובו היו בריכת שחייה ואגם מלאכותי. קודם לכן 
שימש המקום בית החלמה לילדים חולי שחפת.

היה  בדסק  הילדים  בית  של  הראשון  המנהל 
חבר מחתרת בתנועת הנוער הציונית בהונגריה 
בעת המלחמה, ירמיהו לביא בן התשע עשרה, 
הוא  אף  עשהאל,  דוד  היו  הצוות  חברי  ובין 
לבית  הביא  עשהאל  דוד  המחתרת.  פעיל 
מעון  ילדי   – הראשונה  הקבוצה  את  הילדים 
בני עקיבא, מעון שפעל גם בתקופת השואה. 

הוא  וייס.  לאצי  הצטרף  הילדים  בית  לצוות 
מונה לאב הבית, הרחיב את השימוש באחוזה 
והפך את הבית למעון שוקק חיים. אל הגרעין 
הראשון של בית הילדים בדסק התווספו ילדי 
מסתור, שהיו בבתי הונגרים או צוענים, וילדים 

ניצולי אושוויץ.

צעיר  לעיתים  צעיר,  היה  המדריכים  צוות 
זה.  בבית  להתגורר  שהובאו  מהנערים  יותר 
המדריכים התמסרו לשיקום הפיזי של הילדים, 
והעניקו  והנפשיים,  הפיזיים  פצעיהם  לריפוי 
למדו  בתחילה  שייכות.  ותחושת  חום  להם 
הילדים בבית הספר בכפר דסק, אך לאחר מכן 
ונפתח  מקצועיים,  מורים  הילדים  לבית  הגיעו 

בית ספר יהודי דתי בשפה העברית.

יותר מ־200 ילדים בני 6–17 עברו בבית הילדים 
בדסק בשנתיים שלאחר המלחמה וקיבלו חינוך 
היו  שלא  ילדים  גם  ולאומיים.  דתיים  לערכים 
דתיים נקלטו בו, וכולם הוכשרו לקראת עלייה 
המסורת  את  תאמה  במקום  האווירה  לארץ. 
היהודית – הקפידו לשמור שבת ומועדים והיו 
מסיבות  מצווה,  בר  מסיבות  תפילות,  במקום 
המיוחד  ההמנון  את  שרו  הילדים  שבת.  עונג 
כל   - עבריים  שירים  ולמדו  רקדו  זה.  בית  של 

אלו נשארו חקוקים בליבם.

ד"ר חיים גניזי, שהיה בן 11 כשהגיע מבודפשט 
לדסק עם אחותו ואחיו, סיפר: 
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דסק הייתה האנטיתזה של השואה. הגיעו 
לשם ילדים יתומים ויתומים למחצה ומצאו 
שם בית חם, הרגשה של משפחה. משחקי 
השירה  התחרויות,  הטבע,  בחיק  החברה 
והריקודים, כל אלה עשו אותנו למאושרים. 
ולמדריכים את חדוות  לחניכים  הם החזירו 
הילדות שאבדה להם. החינוך בבית הספר, 
אחר  בשעות  פורמלי  הלא  החינוך  ובעיקר 
היסודות  את  הניחו  והערב...  הצהריים 
לעולם של ערכים כמו דתיות, ציונות, אהבת 
הארץ, אהבת השפה העברית וחיי הגשמה 
בקיבוץ. החינוך בדסק התמקד בעלייה לארץ 
ישראל  ארץ  על  הרבים  השירים  ישראל... 
ואפילו המשחקים כולם כוונו למטרה זאת. 

)גניזי, תולדות משפחתי, עמ' 15(

ברור  ולא  מתבוללת  במשפחה  גדל  לבנון  זאב 
לבית הילדים  יהודי. הוא הגיע  ידע שהוא  אם 
בדסק לאחר שהבין כי הוריו לא ישובו. האווירה 
והוא נשאר במקום, שם למד  ליבו  שבתה את 

עברית ומעט תנ"ך עד שעלה ארצה. 

 ,15 בת  כשהייתה  לדסק  הגיעה  פולק  נעמי 
לאחר ׁשֶַאחֶיהָ כבר היו שם. היא תיארה בעדות 
הצעירים  המתנדבים  את  ושם  ביד  שמסרה 
ילדים  כדי לחפש  בין כפרים בהונגריה  שעברו 
ניצולי השואה שעבדו  ואת המדריכים  יהודים 
במסירות ועשו עבודת קודש בדסק. היא זכרה 

במיוחד את דמותו של המורה רחמן:

המורה רחמן דיבר עימנו רק בעברית. היו 
המלחמה,  לפני  עוד  עברית  שידעו  ילדים 
ביניהן  ודיברו  שהתאגדו  קבוצות  היו 
לתרגום  נזקקו  רבים  אך  בעברית,  רק 
אותנו  לימד  רחמן  המורה  להונגרית. 
שרנו  ואותם  פלמ"ח,  ושירי  עלייה  שירי 
שלנו  השבת  לילות  לקפריסין.  בדרך  גם 
ובדברים מפיו, הכול בעברית.  לוו בשירים 

)עדות ביד ושם(.

כפר הילדים דסק מומן בעיקר מכספי הג'וינט 
ופעל כשלוש שנים. הילדים יצאו משם לארץ 
)רישיונות  הסרטיפיקטים  לפי  בקבוצות 
בנתיבים  ארצה  ועלו  להם,  שהוקצו  העלייה( 
לקפריסין  נשלחו  אחדות  קבוצות  שונים. 
והמשיכו לקיים שם חיי קבוצה בדומה לחיים 

שניהלו בדסק.

צרפת

שברחה  מצרפת  צעירה  המנדינגר,  יהודית 
לצרפת  שבה  לשוויץ,  השואה  של  בעיצומה 
בבית  הבית  אם  של  המורכב  בתפקיד  ונשאה 
הילדים הדתי באמבלוא, ליד פריז. רוב הילדים 
בלזן,  וברגן  בוכנוולד  ממחנות  ניצלו  זה  בבית 
לאלו  דומות  בבעיות  יהודית  נתקלה  ובחינוכם 
בתי  וברוב  בדסק  המטפלים  בפני  שעמדו 
הילדים. את קורות בית הילדים תיארה בספרה 

"ילדי בוכנוולד".
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רחל מינץ, שהיתה אף היא מצוות הבית תיארה 
את מצבם הנפשי של הילדים ואת חשדנותם 

כלפי הסביבה: 

מסוגה,  הראשונה  ילדים,  קהילת  היו  הם 
הליברליות  הפדגוגיות  התפישות  שעליה 
איתם  הביאו  הם  יעילות.  היו  לא  ביותר 
חוסר אמון עוין בבני האדם. לא משנה מי, 
כשמישהו היה מנסה ללטף את לחייהם, הם 

היו קופצים ונרתעים.

הילדים  את  לפגוש  הגיעו  רבים  אורחים 
נותרו  הניצולים  בוכנוולד.  ניצולי  והנערים 

כלפיהם  ולמחוות  לנאומים  אדישים 
והמשיכו להסתגר. באחד הימים הגיע ניצול 
שואה מבוגר לפגשם. הילדים התיישבו על 
הדשא והאיש עמד לפניהם. הוא היה נרגש 
מדי ולא הצליח להוציא הגה מפיו. דמעות 
החלו לזלוג מעיניו... משהו השתחרר בתוכם 
סיפר:  הנערים  אחד  בבכי.  פרצו  הם  וגם 
'הוא השיב לנו את נשמתנו. הוא החיה בנו 
היה  בקרבנו.  רחשו  שעדיין  הרגשות  את 
ארצות  מצבא  מרכוס  היהודי  הקולונל  זה 
הברית, שהיה בין המשחררים של בוכנוולד 

ובא לבקר את הילדים.

הוקדשו  חייו  שכל  נובל,  פרס  חתן  השואה,  ניצול  היהודי  הסופר  ויזל,  אלי 
להנחלת זיכרון השואה ולהנצחתה, היה אחד מילדי המחנות שהובאו לבית 
נדיר למנהלת  בן 16. כעבור שנים רבות שלח מכתב  הילדים בצרפת בהיותו 

המוסד, יהודית המנדינגר, שעימה שמרו הילדים על קשר כל השנים: 

יהודית היקרה,

הילדים  את  ההמומים,  המדריכים  את   ,1945 בשנת  אותנו  רואה  אני  רוחי  בעיני 
המבולבלים. היודעת את? לגבינו, השתייכתם לעולם אחר. הכול הפריד בינינו: השפה, 

התנאים החומריים, ובעיקר – הזיכרונות.

יהודית? השתתפנו בצערכם... סבורים הייתם שבידכם לחנך אותנו, אך  היודעת את 
הצעירים שבינינו ידעו יותר מהמבוגרים על ערכם של דברים, על אפסות החיים ועל 
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נצחונו הברוטלי של המוות. לא הרשימו אותנו לא גילכם ולא הסמכות שבידכם... חשנו 
חזקים מכם.

כיצד עשית זאת, יהודית? כיצד עלה בידכם לביית אותנו? כמה קשה היה לכם הדבר, הלא 
כן, כמה קשה היה למצוא לעצמכם ולנו שביל משותף, אפשרות של הבנה...

הטיולים.  הראשונות.  השבת  סעודות  בהם.  להרהר  אני  מרבה  אלה...  ושנים  חודשים 
הערבים סביב המדורה. השירה. השיחות. לעולם לא אשכח את חודש תשרי ההוא שעשיתי 
יום הכיפורים. את השמחה, תחילה  באמבלוא. את הקדיש שנאמר במקהלה. את צום 

חיצונית ומלאכותית, ולבסוף שמחת אמת הפורצת את המחסומים – שמחת תורה...

שיעורי התלמוד... הוויכוחים הסוערים – האם עלינו לעלות לארץ ישראל או שמא נכון 
יותר להצטרף אל הדודן בברוקלין?...

אכן, כפול היה האתגר, ושלכם לא נפל משלנו. ההיגיון אמר שסופנו כישלון. וכי כיצד, 
ובשם מה, יכולנו לפעול יד ביד?

אובדי דרך היינו, חסרי מורשת, ונאמנותנו שמורה למתים בלבד. את ניצחונה על גרמניה 
של היטלר חגגה אירופה ושאר העולם בלעדינו... כל אימת שניסה מי מן העולם החיצון 

להתקרב אלינו, גבהה מחיצה סביבנו... עדיין שרויים היינו באבלנו.

ואף על פי כן, תוך זמן קצר נמצאנו כולנו בצד אחד. נס זה, למי אנו חבים אותו?

לכם, אתם ידעתם להפנות את פני הילדים אל האמון, אל הפיוס, אל העתיד והחברה... 
התדעי ביום מן הימים איזה תפקיד מילאת בחיינו?

בתוך: יהודית המנדינגר, ילדי בוכנוואלד, עמ' 1–3
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יהודית המנדינגר אלי ויזל 

שאלות למחשבה

אלי ויזל מציין שאת החזרה לחיים שלו 
ושל יתר הילדים בבית הילדים הם חבים 

למחנכים ולמדריכים.

← מה היו הכלים שבעזרתם 
הצליחו המחנכים בבתי הילדים 

להשיג את מטרתם?

← אילו מדרכי החינוך והטיפול נראים 
לך מתאימים גם לימינו?
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שאלות לסיכום

← נסו להציע מיצג, אנדרטה או כרזה המבטאים את פועלם 
ואישיותם של מצילי הילדים ופודיהם.

← כיצד לדעתכם אפשר לשַמר את סיפורי הצלת הילדים בקרב 
בני הנוער בימינו? 
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אומשלגפלאץ )כיכר השילוחים(

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

אקציה

וריכוז  לאיסוף  הנאצים  של  אלימה  פעילות 
למחנות  גירושם  לקראת  בגטאות  היהודים 
בוורשה  הגדולה  האקציה  וההשמדה.  הריכוז 

החלה בתשעה באב תש”ב, 22 ביולי 1942 .
בהן  הילדים,  אקציות  היו  ביותר  האכזריות 
רוב  פי  על  בגטאות,  ותינוקות  ילדים  נחטפו 

כשאמותיהם היו בעבודה, ונשלחו אל מותם.

מבצע ברברוסה

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

הכוחות הגרמניים.

הבריחה

ממזרח  ששרדו,  היהודים  של  המונית  יציאה 
 ,1944 בשנת  החל  מפולין,  ובעיקר  אירופה 
להגיע  במגמה  ודרומה,  אירופה  מערב  לכיוון 

לארץ ישראל.
זרם  הגביר את   , ביולי 1946  קילצה*,  פוגרום 
יזמו  ליגלית  הבלתי  התנועה  את  היוצאים. 
נטלו בה  ולאחר התרחבותה  הניצולים עצמם, 

חלק גם שליחים מהארץ.

המאוחד  החלוקה  )ועד  ג’וינט 
היהודי האמריקני(

ארגון יהודי שהוקם בארה”ב בשנת 1914 במטרה 
לסייע ליהודים נזקקים באירופה ובארץ ישראל 

בתקופת מלחמת העולם הראשונה ולאחריה.
ערב מלחמת העולם השנייה עזר הג’וינט ליהודים 
מארצותיהם,  להגר  ומאוסטריה  מגרמניה 
כספים  בהעברת  סייע  המלחמה  ובתקופת 
חבילות  ובמשלוח  בפולין  היהודית  למחתרת 
בגטאות.  אפשר(ליהודים  היה  עוד  )כל  מזון 
בשיקום  מאמציו  התרכזו  השואה  לאחר 

מושגים
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ובמחנות המעצר  הניצולים במחנות העקורים 
להעלאת  פעל  המדינה  קום  לאחר  בקפריסין. 

יהודים מאירופה ומצפון אפריקה לארץ.

ז’גוטה

להצלת  שפעל  פולני  מחתרתי  ארגון 
ועד   1942 מסוף  השואה  בתקופת  יהודים 

לשחרור ב 1945.
פולין,  יהודי  מרבית  נרצחו  כבר  הקמתו  בעת 
עוד  ויהודים  פולנים  בהם  הארגון,  פעילי  אך 
הצליחו להציל אלפי ילדים ע”י הסתרתם בבתי 
נוצרים, במנזרים ובבתי יתומים, זאת תוך סיכון 
כחסידי  הוכרו  מפעילי הארגון  כמה  רב.  עצמי 
פעילת  סנדלר  אירנה  ביניהם  העולם,  אומות 

הארגון בוורשה.

ילדי סלבינו

קבוצה של כ -800 ילדים יהודים, ניצולי שואה, 
ששהו לאחר המלחמה בבית שיזופולי, בית של 

עליית הנוער בעיירה סלבינו באטליה.
נצרכו  אלו  ילדים  גם  הילדים,  בתי  יתר  כמו 
לעבור תהליך של שיקום פיזי ונפשי מתלאות 
וציוני  יהודי  חינוך  על  הקפדה  תוך  השואה, 

שנועד להכינם לעלייה ארצה.
ראש  בארץ:  קיבוצים  שני  הקימו  סלבינו  ילדי 

הנקרה בצפון וצאלים בנגב.

ישיבת חכמי לובלין

הוקמה בעיר לובלין בפולן בשנת 1930 ע”י ר’
מאיר שפירא ,והפכה למרכז המפואר ביותר

של לימוד תורה בפולין עד מלחמת העולם
השנייה. הנאצים השמידו את ציוד הישיבה

ושרפו את ספריה הרבים, אולם בניין הישיבה
עומד עד היום וחזר לבעלות הקהילה.

מחנות ריכוז

מחנות שהקימו הגרמנים ובהם נכלאו אסירים 
בתנאים שלא אפשרו קיום אנושי. רוב האסירים 
בהם  נכלאו  אך  יהודים,  היו  הריכוז  במחנות 
הריכוז  מחנות  המשטר.  ומתנגדי  צוענים  גם 
ברגן  דכאו,  בהם:  בגרמניה,  הוקמו  הראשונים 
מחנות  הוקמו  יותר  ומאוחר  ובוכנוולד,  בלזן 
שהיו  האסירים  מספר  בפולין.  בעיקר  ריכוז 
במחנות הריכוז השונים נאמד במיליונים רבים.

מחנות העקורים

מחנות שהקימו בעלות הברית, ארה”ב ואנגליה
באזורים בהם שלטו לאחר המלחמה, בגרמניה,
התגוררו  אלו  במחנות  ואטליה.  אוסטריה 
מיליון  כרבע  בתוכם  הלאומים,  מכל  עקורים 
יהודים, ניצולי מחנות הריכוז וניצולים שהגיעו 
הבריחה*. תנועת  במסגרת  אירופה  ממזרח 
בהם  התקיימו  הקשים,  הקיום  תנאי  למרות 
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פעולות חינוך ותרבות, חיי דת וקיבוצי הכשרה
לקראת עלייה לארץ ישראל.

פוגרום קילצה

הפוגרום בעיר קילצה, ביולי 1946 , היה אירוע אלים 
כלפי היהודים שנבע מגלי השנאה  האנטישמיות 
שהיו בפולין לאחר המלחמה. בעיר נפוצה עלילה 

שילד נוצרי נחטף בידי יהודים לצרכי פולחן.
כ -40 צעירים יהודים נרצחו בדם קר בידי המון 
זרם  גבר  זה  פוגרום  בעקבות  משולהב.  פולני 

הבורחים מפולין.

פונאר

אתר רצח המוני ליד וילנה. הרציחות החלו עם 
תחילת מבצע ברברוסה*, )ביולי 1941( בירי על 

שפת בורות שהפכו לקברים המוניים.
בפונאר נרצחו כ 70,000 יהודים ע” אנשי ס.ס 

גרמנים ושותפיהם הליטאים.

פלוגות העבודה

לשרת  יהודים  בהונגריה  גויסו  החל משנת 1939 
למחצה.  צבאיות  ביחידות  העבודה,  בפלוגות 
המגויסים לא קיבלו נשק, אך ביצעו עבודות שירות 
הצטרפותה  לאחר  ומשפילות.  מסוכנות  קשות, 
הוחמר מצבם של  לחזית המזרחית  הונגריה  של 
היהודים בפלוגות העבודה. בשנה האחרונה של 

או  נספו  לאוסטריה,  מוות  בצעדות  המלחמה, 
 60,000- כ  ההונגרים.  בידי  מהם  רבים  נרצחו 
יהודים מפלוגות העבודה נרצחו או מתו בדרכים 

שונות ומשונות בשנות המלחמה.

הפתרון הסופי

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

על פי תורת הגזע. 

הצלב האדום

קרבנות  על  להגן  שמטרתו  בינלאומי  ארגון 
הומניטרי  סיוע  והגשת  ואלימות,  סכסוך 
לקרבנות אלה. הוא אמור להיות מתווך ניטרלי 
בתקופת  מלחמה.  בעתות  לוחמים  צדדים  בין 
לא  אך  נקודתי,  באופן  הארגון  פעל  השואה 

התערב במיוחד לטובת היהודים.

צעדות המוות

כאשר   ,  1945 בינואר  המלחמה,  סוף  לקראת 
ניתנה  אירופה,  למרכז  התקדם  האדום  הצבא 
הוראה של הס.ס לפנות את המחנות שבפולין 
בידי כוחות בעלות  ליפול  ולמנוע מן האסירים 
מהמחנות,  בחטף  פונו  האסירים  הברית. 
לדרך.  מספיקה  צידה  ובלא  הולם  ביגוד  בלי 
גג,  קורת  בלא  דחוסים  בקרונות  הובלו  הם 
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והוצעדו בקור מקפיא מאות קילומטרים לכיוון 
שהוצעדו  האסירים  רוב  ואוסטריה.  גרמניה 
נספו או נרצחו בדרך, הנותרים הובלו למחנות 
בעלות  בידי  שוחררו  ושם  בגרמניה  עבודה 
מותם  את  מצאו  יהודים  אלפי  מאות  הברית. 

בצעדות המוות.

הקונגרס היהודי העולמי

ארגון יהודי בינלאומי שנוסד בשנת 1936 כדי 
להבטיח את זכויותיהם של הקהילות היהודיות 
בעולם, לסייע להם ולייצג אותם בפני ממשלות 

וגופים בינלאומיים. 
להביא  המאמץ  התרכז  השואה  בתקופת 
היהודים  גורל  את  הברית  בעלות  לידיעת 
ולהביא  הנאצי  הכיבוש  תחת  באירופה 
]בהם  צלחו  לא  ניסיונותיהם  רוב  להצלתם. 
הפנייה להפציץ את אושוויץ[ לאחר המלחמה 
הקהילות  לשיקום  הקונגרס  פועל  היום  ועד 
היהודיות ברחבי העולם ובסיוע לניצולי שואה.

קינדרטרנספורט ]משלוח ילדים[

מגרמניה  ילדים  של  הצלה  למשלוחי  כינוי 
הנאצית, מאוסטריה ומצ'כוסלובקיה )שסופחו 
לגרמניה( בין דצמבר 1938 , אחרי ליל הבדולח, 

ועד פרוץ מלחמת העולם השנייה.

במשלוחים אלה הגיעו לבריטניה כ -10,000

יצאו  הם  הוריהם.  ללא  יהודים,  ילדים 
בקבוצות מאורגנות בלוויית מטפלים ומחנכים 
ולא  יהודיות  למשפחות  ונמסרו  מסורים 

יהודיות בבריטניה.

בילדים  שטיפלו  הארגונים  אחד  בראש 
לחינוכם  שדאג  שונפלד,  שלמה  הרב  עמד 
דתיות  לקהילות  שהשתייכו  ילדים  של  היהודי 

בארצות מוצאם.

רינגלבלום עמנואל 1940-1944

היסטוריון יהודי ופעיל סוציאלי שנודע בעיקר 
ב  בוורשה  שהקים  המחתרתי  הארכיון  בשל 
-1940 , שמטרתו הייתה לתעד את חיי היהודים 
קבל  הארכיון  ובמהלכה.  השואה  לפני  בפולין 

את שם הקוד “עונג שבת”.
בראש  השואה  בתקופת  עמד  רינגלבלום 
מחלקת הג’וינט בוורשה ועסק בפעולות סיוע 

רבות ליהודים בגטו ורשה.
הגרמנים  לידי  הוסגרו  משפחתו  ובני  הוא 
של  הארי  בצד  הסתתרו  כאשר   , ב-1944 

ורשה, ונרצחו.

רפטריאציה ]חזרה למולדת]

ברית  משטחי  יהודים  פליטים  של  חזרתם 
שיבתם  המלחמה.  לאחר  לפולין  המועצות 
פולין    בין  בעקבות הסכם שנחתם  התאפשרה 
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אזרחות  לבעלי  ואיפשר  המועצות  לברית 
לארצם.  לחזור  יהודים)  רק  (לא  פולנית 
מפולין  שברחו  יהודים  שבו  ההסכם  במסגרת 
בתחילת המלחמה והגיעו עד לסיביר ולארצות 
המוסלמיות באסיה התיכונה, כגון אוזבקיסטן.
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