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 קובץ זה של .״משואה״ מופיע לקראת יום השנה החמשים לפרח המרד הגדול
 בגיטו ורשה. הוא מוקדש לזכרם הקדוש של גיבורי כל המרידות בכל הגיטאות
 ומחגות ההשמדה, לזכרם של הלוחמים האלמוגים, אשד קראו לאחיהם לא לתת
 אימון בטכסיסי ההטעיה הערמומיים של בני השטן הנאציים; לזכרם של אלה,
 אשר נקטו בכל אמצעי ואחזו בכל כלי על מגת להתגגד, לשרוד ולהציל.
 המרמזת ומעשי ההתנגדות, אשר מבחינת סיכויי הצלחתם הצבאית נדונו מראש
 לכשלון חרח, הפכו לסמל של נצחון הרוח ואהבת החירות על עוצמה־ ברוטאלית
 בגיטו ורשה נישא המרד על כתפיהם של צעירים וצעירות, אנשי תנועות הגוער
 הציוגיות על כל גוגיהן, חברי ה״בוגד״ הסוציאליסטי, קומוגיסטים יהודים, דתיים
; מתוצרת  וכופרים בעיקר, משכילים ופשוטי עם. מצויידים במעט גשק קל, חלקו
 עצמית ומיעוטו, שהגיע לידיהם בעזרתה של המחתרת הפולגית (בעיקר מאגפה
 השמאלי), לחמו היהודים המעטים, כדי להציל את כבוד העם היהודי, אשר

 סברו — ולא היו רחוקים מהאמת — כי הושמד עד אחרון בגיו.
 מחשבתם האחרונה, בשעות האחרונות לחייהם היתה — להנציה את זכר העם
 היהודי וכבודו. ״אנחנו נלחמים על שלוש שורות בהיסטוריה״., . אמר • מפקד
 ״החלח הלוחם״ בקרקוב, דולק ליבסקינד. מרדכי אנילבח׳,, מפקד ״הארגון
ח המרד: ״חלום חיי קם והיה. ר  היהודי הלוחם״ בגיטוורשה, רשם לאחר פ
 ההגגה העצמית בגיטו הפסד. לעובדה.. ההתגגדות היהודית המזוייגת והנקמה
 הפכו ־למעשה״. והמחשבה הנוספת, שהדריכה אותם, היתה נתונה.לישוב בארץ.
 צוואתו-של יוזק קוזץך, מפקד הלוחמים .בזגלמביה היתה: ״אם גורלנו כאן
 יתרום לבגד, אחת להקמת מדיגה יהודית — דייגו. ואגי מקווה, כי קצב,בגין
. ׳_.::׳:/:: . . . .  האךץ יהיה מהיר יותר :מקצב ההשמדה.כאן״.-.... .

 ד



 מול המשרפות
 לציון יום זה יצאו לפולין נציגי יהדוח העולם, נציגי ישראל ומשלחות נוער
 מישראל ומהגולה, כדי להחייחד עם זכרם של קרבבוח השואה ולהצדיע לגיבורי
 הלחימה היהודיה. בגלל ההזנחה רבח־השנים ומיעוט לימודי השואה בבחי הספר
 נודעת חשיבות מיוחדת לביקורי הנוער באחרי ההשמדה. יש לכך כוח שכנוע
 והשפעה חזקים אלפי מונים מביקור באתרי הנצחה, כדוגמת יד ושם. תצלומים,
 תערוכות ותעודות מספרוה אח הסיפור הנורא, אבל אחרת נראים הדברים, כאשר
 אתה עובר ררך שער המחנה (״העבודה משחררת״), צועד לאורך הבלוקים המוקפים
 גדרוח חיל, ניצב בפני קיר המווח והמשרפות ורואה במו עיניך את ערימוח

 נעלי הילדים.

 לעולם לא עוד אושוויץ!
 הרשמים מחלחלים לעומק הנשמה וצעירי ישראל, שנולדו והתחנכו במדינה
 היהודים, החרגלו לראות בעוצמת צה״ל חלק אינטגרלי של ההוויה היהודית
 ודבר מובן מאליו, ובהשמדה 6 מיליון חאוגה היסטוריה בלחי מובנת, מחחילים
 רק שם להבין לאט לאט אח אשר קרה. מחחזקח בקרבם ההכרה, כי הגולה
 היא אסון וכי.מקומו של היהודי — בארצו. הם חוזרים ולקח השואה לא רק
 מובן יוחר, אלא גם מוחשי יוחר. והלקח הוא — לעולם לא יהיה עוד גורלם
 של יהודים גחון בידי זרים, לא לשבט ולא לחסד. לעולם לא יהיו עוד חסרי

 מולדת וחסרי מגן.
 טוב איפוא, שגם השנה, ובמיוחד השנה, יעלו שוב אלפי צעירים אל המקומוח
 הנוראים ההם, יחייחדו עם זכר קורבגוח השואה, יחאבלו — לא על ששה
 המיליונים האנונימיים — כי אם על סבים וםבתות, דודים ודודוח, קרובים וגם
 רחוקים, אנשים בשר ודם, אשר שמחו ובכו, חיו ויצרו, הקימו משפחות וניספו,
 דודוח דורוח של יהודים כמונו. ויתגאו ויתגאו בהם, בכולם ובמיוחד באלה

 מביניהם, שהגיפו אח נם ההתנגדות והמרד.

 הכשרת הלבבות
 עם זאת חובה להדגיש, כי חוויית הגסיעה לפולין כשלעצמה לא די בה. כדי
 שמפעל חשוב זה ישא פדי חיגוכי מעמיק, כדי שהלקחים ייחרתו בחודעה
 והמסע לא ייזכר רק כ׳7!פגיגג״, או כמצעד דגלים מרומם גפש, הכרח הוא
 שיתבסס על הכנה רציגית. צעיר, היוצא לאושורץ מהחממה הישראלית, לא
 יהיה מסוגל לקלוט את אשר יראו עיניו, מבלי שידע קודם, ולו רק על קצה
 המזלג, מה היחה יהדוח אירופה; מדוע לא עלחה רובה ככולה ארצה בטרם
 השואה; כיצד צמחה התנועה הנאצית; מה היחד. האגטישמיות; איר הצליחו
 הגרמנים ועוזריהם, (לאתר שמדינות גדולות וחזקוח, חמושות ומצויירות היסב,
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 קרסו ונכנעו למכונה המלחמה הנאצית), •"להשמיד• מיליוני יהודים חסרי מגן.
 הסמינרים, הנערכים ב״משואה״, הוכיחו, מה רב ערכה של הכנה כזאת, ובאיזו

 מידה יש בכוחם להכשיר את הנוער לקליטת רשמים בפולין.

 השינויים שמן הראוי ליישמם
 אין כל סיבה להגביל את טכסי ההתיחדות והאזכרה לאחרי ההשמדה לשטחה
 של פולין בלבד. אכן, שם עונו והומתו רובם המכריע של קורבנות השואה,
 אדמח פולין כלה רווייה דמם של יהודים והשנאה של תושבי ארץ זו המשיכה
 להפיל חללים יהודים גם לאחר שחרורה מהכיבוש הנאצי. אך מן הראוי, שנוער
 ישראלי ידע ויזכור, כי גם בשאר הארצוח, למעט יוצאוח מהכלל, לא חסו
 על חיי היהודים. כל עוד לא התקיימו יחסים תקינים בין ישראל ובריזד׳מ
 וגרורוחיה לא ניחן לחח לכך ביטוי. אבל כעח, מה מונע הליכחם של אלפי
 ישראלים אל באבי יאר, אל טרזיינשטדט, אל הפורט החשיעי ז ולמה ייפקד
 מקום עריסתו של הנאציזם,• קרקע גידולו של המוח השטגי ? למה לא יעלו
 משלחות הנוער הישראלי למאוטהאוזן שבאוסטריה, לבוכגוואלד, לברגן בלזן,

 לדכאו שבגרמניה י
 ועם זאת, שאלה נוספח: מדוע לא ייפגשו צעירי ישראל גם עם ״גויים״
 אחרים? בגרמניה ובפולין, באוקראינה ובצ׳כיה? עם אנשים, אשר אהבת האדם
 וערכי מוסר מקודשים הניעו אוחם, חוך סיכון חיי עצמם ושל יקיריהם, לתת
 מקלט ליהודים נרדפים ולהצילם? לפגוש אותם לא במסיבות חגיגיות בירושלים
 בעת הענקת התואר של ״חסידי אומות העולם״, כי אם בסביבתם הטבעית,
 בבתיהם, בכפריהם ובעריהם, במקום שלא פעם הוקעו והוחרמו על ידי שכניהם
 בתור ״אוהבי יהודוגים״. לפגישות כאלו יכול להיות ערך חינוכי־מוסרי רב.
 הן יכולות לא רק ליישר תפיסות מעוותות, הרואות בכל ״גוי״ שונא ישראל
 חשוך מרפא, כי אם גם לנטוע אמונה בערכי ההומניןם, סולידריות אנושית

 וחקווה בעולם טוב יוחר וביחסים חקיגים יוחר בין העם היהודי ועמי העולם.

 האמנם תסביכים ישנים!
 חלפו המשים שנה ואנו חיים בעולם שונה. אחד השינויים הבולטים ביוחר
 הוא קיומה של מדינה ישראל, שעוצמחה, עמידחה בפני אויביה, הישגיה המדעיים
 והכטנולוגיים, מצבור הידע והכשרונות שבחברחה, מעוררים הוקרה ואף הערצה;
 ומאידך גם קנאה ואיבה. מדינות רבות ואף מעצמות שעד לפניזמן־מה נמנעו
 לקיים קשרים אתה, דואגות עכשיו להידוק.יחסיהן אתה. גם מדינות ערב בחלקן
 הניכר מוכנות, בניגוד לעבר, לנהל אחה משא ומחן, כדי להגיע•'להסדר של
 ח־קיום בשלום. אף על פי כן יעוד רחוקה הדרך. למצב, שיבטיח שלום־אמת
 ובטחון לישראל ולאזרחיה. עוד רבים המכשולים ועוד .חזקים הכוחוח, אשר
 טרם השלימו עם עצם ?!יומה של ״הישות הציונית״ בלבו של ״העולם הערבי״.
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 .•הקביעה: הג״ל גתקלת לעתים בביקורת, לעתים לגלגגית, מצד גורמים שונים,
 הקובעים. ממרום יךעגותם. וחוכמתם ההיסטורית, המדיגית והפסיכולוגית; כי אגו,
 הישראלים, לוקים ב״תסביך. הגיטו״, ב״תםביך השואה״, או ב״תסביד מצדה״;
 כי אנו מוכי פאראנויה; רואים צל הרים כהרים; מפרשים כל ביקורת על מעשיגו
 כביטוי של אנטישמיות; רואים בכל מי, שדעתו איגד. כדעתנו, אויב מושבע;
 כי אגו מסתגרים ומתקפדים ואיננו מוכנים לצאת בזרועות פתוחות לקראת
 אחדים, ביגיהם דורשי טובתגו. בהתגהגות כזאת, טועגים ידידיגו המלומדים,
 גביא בסופו של דבר כלייה על עצמגו. מרד גיטו ורשה, כמו האפוס של מצדה,
 אומרים לגו, היו מעשים הידואיים, אבל תוצאתם היתד, חד־משמעית — חורבן

 ואבדון.
 . יש בוודאי גרעין של אמת בטענות אלו והן יכולות וצריכות לשמש נושא
 למחקר מעמיק של פסיכולוגים והיסטוריוגים. אך מה לעשות כאשר כל עם, ולא
 רק. העם, היהודי סופג במהלך.קיומו לא רק הישגים וגצחוגות, כי אם גם גסיוגות
 טראומטיים, שלא גיתן למחקם, שקשה לו להשתחרר מהם, והם הופכים לחלק
 מתודעתו. המפעל הציוגי, העצמאות המדיגית, צה״ל תרמו תרומה עצומה להחלשת
 המשקעים הטראומטיים, שאין להם אח ודוגמא בקורות עמים אחרים; משקעים,

 שחלחלו לתודעת עמגו במשך מאות בשגים ובמיוחד מאז השואה.
 אולם הבעיה היא, כי המדובר לא רק בטראומות של העבר, כי אם גם בתופעות
 של ההווה, המעוררות דאגה אף חרדה. וכפי. שאמר פעם הגרי קיסיגג׳ר ,—
ם לפאראנואיד יש לפעמים אויבים של ממש. כאן גזכיר לדוגמה ארבע תופעות,  ג
 המעוררות תגובתם של החיישגים המחודדים של העם היהודי בכלל ושל העם

 בישראל בפרט.

ה א ו ש ת ה ש ח כ  ה

 התופעה הראשוגה מסוג זה, הגושאת אופי מדעי ואובייקטיבי כביכול, היא
 הכחשת השואה. על ידי היסטוריוגים מוסמכים, דוגמת דייויד אירווינג, ומושכי
 עט למיניהם. אלה ״מוכיחים״ במצח גחושה, כי השואה, השמדת המיליונים,
 תאי הגאזים וכיו״ב, לא היו ולא נבראו והם רק פרי תעמולה יהודית שקרית.
 תופעה מזוויעה זו הולכת ומתפשטת, וככל ששרידי התקופה הנוראה ההיא

 ההולכים ומתמעטים, כך הולכים וגדלים הסיכויים להיקלטותה.

ם ז י צ א נ ״ ו א י  נ

 התופעה השגיה היא צמיחתם והתחזקותם של ארגונים פאשיסטיים, ניאו־נאציים
 בארצות אירופה ואמריקה. תהליך זה, שבתחילה התייחסו 'אליו כאל בדיחה או
 ״תופעה שולית״, תופס עכשיו תגופה. ״מגולחי' הראש״ עורכים בינתיים ״רק״
 מצעדי לפידים, מחקים את מיגהגי אליליהם'המקוריים, מפגיגים שריריהם, מתארגנים
 במפלגות, מחללים בתי קברות יהודיים ומפעילים אלימותי כלפי ״הזרים״, בשלב
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 זה כלפי צועגים, טורקים ומהגרים אחרים. אבל כל מי שזוכר, או למד את
 אשר קרה לפני ששים שנה בגרמניה הוויימארית, אינו יכול שלא להיות מודאג.
 לתופעות כאלו יש דינמיקה הרת אסון, אם לא בולמים אותן בעודן באיבן.
 מה שמנחם, הן הפגנות. הנגד ההמוגיות של מגיני הדמוקרטיה ומאמציהם
 הפאתטיים, לפעמים גאיביים, אך כגים ומעוררי הערצה, של גרמנים צעירים
 רבים לכפר על פשעי אבותיהם. אך השאלה התלויה ועומדת עדיץ היא, כיצד
 יגהגו מנהיגי גרמניה החדשה י הילכו בעקבות אבותיהם, שדבקו בפירוש דוקטרינרי
 במושגי חופש הביטוי וזכויות הפרט, ואיפשרו להיטלר לרמוס את הדמוקרטיה,

 או ידבירו את הסכנה עכשיו.

 ההשוואה: החזקת שטחים כבושים — נאציזם
 ההחלטה האו״מ־ללה, המשווה את הציוגות לגזענוח, בוטלה ונזרקה לפח האשפה
 של קורות האו״ם. אבל מסע השיסוי הדמגוגי, המסעיר כל יהודי וכל אדם
 שוחר אמת, והמשווה את השלטון הישראלי בשטחים המוחזקים מאז 1967,
 לשלטון הכיבוש והדיכוי הנאצי, גמשך ללא הרף. גם מי שמשוכנע, כמו כותב
 שורות אלו, כי האיגטרס הישראלי מחייב להעביד, במסגרת הסכם מדיני, את
 השליטה על רוב השטחים המוחזקים לידי האוכלוסיה הפלשתינאית, אינו יכול

 שלא להתקומם גגד ההשוואה הנבזית הנ״ל.
 אמנם התעמולה הערבית, המשתמשת בסיסמה זו מזה שנים, איבדה לאחרוגה
 את תמיכתן הטוטלית של בריה״מ וגרורותיה. פשיטת הרגל של הקומוניזם,
 התפרקותה של האימפריה הסובייטית, המשבר הכלכלי והחברתי העמוק, הקרבות
 שמתנהלים בין מרכיביה האתניים ואחרון אחרון — תהליך הנירמול עם ישראל —
 כל אלה השמיטו משענת חשובה מתחת רגלי התעמולה הערבית. גם יוגוסלביה,
 מנהיגת גוש ״הבלתי מזדהות״, אשר במשך שגים גינתה את ״הכיבוש והדיכוי
 הציוני האכזרי״, אינה קיימת עוד. הסרבים, הקרואטים והבוסנים עסוקים עכשיו
 בשחיטה הדדית. אף על פי כן לא אלמן אש״פ ולא יתום חמאם. רווח והצלה
 באים להם מצד מדינות אירופה הנאורות, המכריוות מדי פעם על ידידותן
 לישראל. לטענתן, מה שמפריע להן הוא הכיבוש הישראלי. האינתיפדה, הטרור,
 הקורבנות — כל אלה אינם אלא תולדה של הכיבוש. (כאילו הטרור והשאיפה
 להשליך את ישראל לים לא התקיימו עוד לפני 1967.) הןדעןעותן המוסרית
 ר״ל של-ארצות-אלו־ באה לידי ביטוי נוסף בהצבעתן ־במועצת הביטחון.בעד
 גינוי חד־ צדדי של ישראל על גירוש אנשי חמאם ובאיומן לנקוט בסנקציות
 כלכליות נגדה. גם נציגי ארצות, אשר טעמו טעמו של הנאציזם לא חשו נקיפות
 מצפון או בושה, כאשר נתנו את תמיכתן לחומייניסטים ערבים, אשד הציבו ליד

 אהליהם בלבנון את השלט — ״מחנה אושוויץ״.
 אין פלא, איפוא, אם לפעמים מתקבל הרושם, כי חלק ממדינאי אירופה התרגלו
 להספיד. ולהחאבל על יהודים מחים ולכעוס על יהודים חיים. אגו מתיחסים
 להזדעזעוחן ״המוסריח״ של מדינות אלו, אשר אתן.אנו מקיימים קשרים מגוונים
 וחשובים, .בצער ובקרירוח, אנו מצטרים.על נכונותן לנהוג בחד־צדדיות, הגובלת
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 לעתים בעוינות. עמדותיהן המדיניות מעמיקות שוב בקרב חלק מהציבור הישראלי
 את התחושה הבלתי רצויה, כי ״כל העולם נגדנו״. מבלי להרחיק אל העבר
 הרחוק קשה גם לשכוח כיצד גהגו מדינות ״ידידותיות״ אלו באוקטובר 1973,
 כאשד ישראל הותקפה ועמדה בפגי סכגה קיומית. כיצד מגעו כל עזרה ואף
 זכויות חגייה, תידלוק ומעבר ממטוסים אמריקגיים, גושאי ציוד הגגתי חיוגי.
 אלא שאגו די מפוכחים לראות את בעיותיה הקשות של אירופה, מוכת האבטלה,
 ולהבין את מניעיה; להבין את ״הטפות המוסר״ ואת האיגטרסים, את הצמאון
 לנפט ערבי ולעשרות (ואף יותר מזה) אלפי מיליארדים של דולרים מעירק,
 ואירן, מסוריה ולוב, מסעודיה ומצרים — והרשימה עוד ארוכה — עבוד מתקנים,
 ידע גרעיני ונשק מתוחכם ביותר. על אף הבנה זו עלינו לדחות בשאט נפש
 וללא היסוס, ללא רגשי גחיתות ואף לא מתוך צדקגות מזוייפת את המשוואות
 השחצגיות ושקריות. מצב הכיבוש, שבא עקב הדיפת המתקפה הערבית של
 1967, והשליטה על עם אחר, אינם משאת נפשנו. לא כאן המקום לחזור על
 התהוות המצב שכופה עלינו את הצורך להלחם בטרוריזם של אש״ף וחמאס.
 אך חובה לחזור ולשנן, כי תהום פעורה בין לחימה זו לבין הדוגמא המזוויעה
 של הכיבוש הנאצי. חיילי ישראל אינם מלאכי שרת, אבל הם ממלאים שליחותם
 באיפוק בלתי רגיל, במסגרת חוק, המושתת על עקרונות מוסריים. הם פועלים,
 כדי להגן על המדיגה ואזרחיה וכדי לאפשר לממשלתם להשיג פתרון מדיגי

 לסכסוך הדמים.

 מהרסין ומשמיצין
 הרטוריקה האנטי־ישראלית נכשלה בכווגתה להביא לדה־לגיטימציה של ישראל
 ולבידודה בקרב אומות העולם. וכראייה — נירמול היחסים עם מדינות ומעצמות
 ״מהודו עד כוש״ (ואף מעבר לזה), אשר ניתקו את יחסיהן אתה בעבר ואף
 כאלו, אשר מעולם לא טרחו לקיימם. גם חלק ממדינות ערב מוכן, בניגוד לעבר,
 לגהל מו״מ אתה כדי להגיע להסדר של דו־קיום בשלום. אף על פי כן רישומה
 של תעמולת השיטנה עוד לא פג בעולם, ומה שגרוע יותר — עקבותיה מורגשים
 לעתים גם בתוך המחנה. טיפות הרעל האנטי־ישראלי מחלחלות פנימה ומערערות
 את האמוגה ואת הבטחון בצדקת המפעל הציוגי. במקרים קיצוגיים ובודדים
 מתפתחת ״תסמונת בני הערובה״, אותו מהפך מנטאלי, המתחולל אצל קרבגות
 הטרור ותשבי לאחר ״שטיפת מוח״, שהם זוכים לה משוביהם. הסבל שלהם
 והרצון להשתחרר מביא להבנת מניעי שוביהם ולהצדקת מעשיהם. הטרוריסטים

 הופכים להיות ״אידיאליסטים״, ״לוחמי חירות״, ״אנשים נחמדים״.
 הסכנה להיות מושפע מתעמולת כזב כזאת אורבת בעיקר לאנשים צעירים,
 חדורי אידיאלים. הערכים, שעליהם מתחנכים צעירי ישראל, ערכי ההומניזם
 והשאיפה לשלום, מתגגשים עם המציאות הקשה, בעת המרדפים והחיפושים אחר
 ״המבוקשים״, הטרוריסטים למיגיהם וארגוניהם. המאמץ לשמור • על זכויות• האדם
 עומד לא פעם במבחן קשה, כאשר מולו עומדת החובה העליונה לשמור על
 זכות המדיגה ואזרחיה לבטחון ולחיים. ואילו תחושת הכוח מטשטשת את העובדה,
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 כי על אף כוחנו אנו המיעוט באיןוד, בין עמים ומדינות, אשר רובן טרם השלימו
 עם עצם קיומנו.

 נוכח מציאות זו מה שנדרש הוא חיווק המוטיבציה והאמונה בצדקת המפעל
 הציוני ולא נסיון — שנכשל בינתיים — להעניק פרם יוקרתי ביותר למי,
 שמתחרה בתעמולה אש״פיסטית בסגנונו הבוטה והמתלהם. עקרונות הדמוקרטיה,
 חופש המצפון והביטוי, זכותו של הפרט לחלוק על דעת הרוב, איגם מחייבים
 הצדעה, העלולה להתפרש כאור ירוק לדימויים, המחברים את ישראל לנאציזם,
 הפוגעים ברגשות העמוקים ביותר של שריח השואה ובחוסנם הנפשי של צעירים,

 המחרפים נפשם, כדי להבטיח את קיומה של הדמוקרטיה הישראלית.

ר ע ו נ ת ה ו ח ל ש מ ך ל ר ד ת ה כ ר  ב

 תיארנו לעיל ארבע תופעות מדאיגוח, שהן יוחד מאשר חםביכים גרידא. אין
 בהן כדי לגרום לנו לחרדה קיומית. מדיגת ישראל חזקה דיה, כדי לגבור עליהן.
 ואף על פי כן אסור לנו להתעלם מהן או להתיחס אליהן בביטול. אל נא נטפח
 לעצמנו על השכם מתוך בטחון עצמי מופרז ואל נא ״נתהלל כמפתח״. הגענו
 אל הנחלה, אבל טרם הגענו למנוחה. טרם ביססנו את קיומנו על יסודות משקיים

 וחברחיים איחנים. טרם הגענו לדו־קיום בשלום עם עמי ערב.
 וכאשר נציגי הנוער הישראלי יוצאים אל אחרי ההשמדה והמרד, הלווה אוחם
 ברכתנו, כי — ישאבו ממסעם זה את תחושת ההזדהות. עם העם. היהודי ועם
 קרבנות השואה; את הענווה וההערצה כלפי גיבורי ההתגגדות היהודית; את
 האמונה בצדקת הציונות; את הנכונות להתנדב ולתרום לבנין החברה והמדינה;
 את הרצון לסייע לקליטתו של העולה ולא רק לקליטה העלית; את הנחישות

 והעון להגן על המדינה ותושביה ולהביאה לקיום בשלום עם שכנותיה.
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ר נ ז ו א ן ה  גדעו

ן ו ר כ ז ם ה ו ל י ת ש י ת כ ל מ מ ה ה ח י ת פ ת ה ר צ ע ם ב ו א  נ

ו , , מ ש ת ן ה ס י נ ז ב ״ , כ ה ר ו ב ג ל ה ו א ו ש  ל

 התופעה המזעזעת של מתן הכשר למי שהיו פושעי מלחמה בתקופת הנאצים
 לא נחתה עלינו כרעם ביום בהיר. ניתן להבחין בבירור בשלבים בהתפתחות

 זו, אשר למעשה החלה מיד עם תום מלחמת העולם השניה.
 . ניצניה של התפתחות זו החלו, כשהסתפקו בדיבורים על ״גרמניה אחרת״,
 מבלי שייעשה נםיון רציני לברר, אם באמת מדובר ברוח חדשה, המשקפת שינוי
 יסודי בהלך חשיבתה של אומה שלמה י הרי השואה הגיעה לממדיה הנוראים,
 כי מצפונו של העולם הורעל בשיטנה, אשר גרמניה הנאצית הפיצה בעולם.
 המהפך, שקיווינו, כי חל בהלך רוחה של אומה זו, חייב היה להיות קיצוני
 מאין כמותו. סברנו, כי כשגוכחו הגרמנים, מה עוללו, יהא ההלם חזק די הצורך
 לחולל מהפך כזה, אך הגה מסתבר, כי השיגוי היה מן השפה ולחה וגם תקופת

 תחולתו היתה מוגבלת.
 שתיקתן של אומות גאורות לגבי פושעים גאצים מיד בתום מלחמת העולם
 השניה, כאשר ניתנו להם דרכי הימלטות ואף השתמשו בשירותיהם לצרכי
 מודיעין, היתד, סימפטום גוסף של אותה תופעה: הגורמים הקובעים באותן אומות

 לא ראו פגם בכך, שפושעים לא ייחשפו ויבואו על עוגשם.
 השלב הבא התבטא ביחס הסלחני במשפטיהם של פושעי מלחמה גאציים
 בגרמניה ובאוסטריה, אשר לעתים זוכו זיכויים מפתיעים ולעתים נפטרו בעונשים
 קלים עך כךי גיחוך. כל אחד ממשפטים אלה יכול היה לשמש הזדמנות חינוכית

 גוספת, אילו היתד, כווגה רציגית לכך.
 במחצית שגות השבעים השמעתי בפומבי את דעתי, כי שיקומה המוסרי של
 גרמניה לא הושלם, וכי עדיין יכול לקום בה ״פיהרר״, אם התנאים הכלכליים
 והחברתיים יסייעו לכך. דברי גתקבלו אז בגרמניה בהתנגדות חריפה ואף בלגלוג.
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 אז עדיין בושו גרמנים רבים להודות ברגשות המקננים בהם בסתר• אד עתון
פח אחד, Die Abendpost, ערך משאל בין קוראיו לברר, אם צדקתי. רבים  נ
 מאנשי הכמורה, השומעים דברים גלויים בתאי וידויים בכנסיות, השיבו, שהצדק
 אתי. כאמור, זה היה לפני כעשר שנים, הגרמנים בושו לומר בפומבי, כי

 אנטישמיים הם.
 כעת אט נמצאים בליבו של השלב הבא. המסוכן יותר. שלב הבושה חלף
 עבר לו. הגרמנים, וכעת האוסטרים, אינם חוששים עוד לבטא את מאוויי
 ליבם, כשהם מוכיחים, כי מלכתחילה אכן לא היה השיגוי בהלך מחשבתם אלא
 קוסמטי בלבד. הדרך לאנטישמיות הגלויה, החופשית, שאין להתבייש׳ בה, ־נפרצה:
 היא נפרצה במועל ידם של מיליונים, אשר לא בושו להטיל פתק הצבעה עבור
 ולדהיים, מועמד לנשיאות אוסטריה, שצל כבד מאוד רובץ על עברו בתקופת
 המלחמה ואף מתחילות׳ להצטבר הוכחות""כבדות משקל1 בדבר עברו האפל., היא
 נפרצה בהבל פיו של קנצלר גרמנלה, שיצא בדבר תמיכה לאותו מועמד,
 ובכך ביטל את שרידיה של חומת י הבושה, אשד חצצה בין רגשותיהם האמיתיים

 של מיליוני אנטישמיים לבין ביטוייהם החיצוניים.
 מה יהיה השלב הבאי האם התהליך המסוכן ניתן להיפוך אחורנית, או
 לפחות לבלימה? העם היהודי מוהיר, שעולם, בו משתוללת אנטישמיות, לא
 יהיה עוד בטוח לשום אדם. הרעלת האווירה מסוכנת והרסנית לא פחות מהרעלת
 האוויר לנשימה על ידי נשק גרעיני. העולם לא יוכל לטעון, שלא הווהר

 בעוד מועד.
 אחריות כבדה ביותר מוטלת על מגהיגי העולם. עליהם לעשות יד אחת להוקעת
 האנטישמיות, שהרימה ראש. לא עוד אווירת סלחגות והפגנה של שכחת העבר,
 שמצאה ביטוי אומלל בביקור בבית קברות של פושעי אס.אם. - אין די בכך,
 שמסגירים פושע גאצי לידיה של ישראל. יש לעקוד את הרע משורשו ולהפגין
 את הנחרצות המוחלטת של העולם במחוייבותו, כי לא יגתן דרור לרגשות

 אפלים ושטניים.
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 ד׳׳ר משה בייסקי

ה ש י נ ו ע ה א ל י ח , מ ה ח כ ם — ש י צ א ה נ מ ח ל י מ ע ש ו  פ

נלאומי נלאומי התשיעי של הארגון הבי נגרס הבי  (הרצאה, שהושמעה בקו
 של עורכי דין ומשפטנים יהודים, שנתקיים בירושלים וטבריה בימים

(1.1.93—28.12.92 

 נושא הדיונים, כפי שנקבע .להבוקר, הוא:• ״פושעי מלחמה נאצים — שכחה,
 מחילה או ענישה״.

 בדברי הפתיחה מבקש אגי לומר מספר משפטים לגבי כל אחד משלושת
 הקומפונגטים של הגושא, ואתחיל בראשון: שכחו*״

י היחיד  קומפוננט זה, ״שכחה׳/ יש לו שלושה אספקטים: א) שכחה על ל
 האינדיבידואלי, זה, אשר בעצמו ועל גופו עבר את זוועות השואה על כל הכרוך
 בכך, או שבני משפחתו הקרובים היו קרבנותיה; ב) השכחה על ידי העם היהודי —
 אשר בתור עם ולאום היה הקרבן העיקרי של ״הפתרון הסופי״, שתוכנן ובוצע
 על ידי השלטון הגאצי; ג) שכחה על ידי אומות העולם — בין אלה, אשד שיתפו
 פעולה עם הנאצים בביצוע מזימתם, בין אלה, אשר לחמו בהם והביאו למיגור

 שלטון הרשע.
י היחיד האיגדיבידואלי, מבקש אגי  לעגיין האספקט הראשון, שכחה על ל
 להביא מגסיוגי האישי, בתור אחד, אשר במשך חמש וחצי שגים עבר את כל
 זוועות השואה בגיטאות ובששה מחגות עבודה, הסגר והשמדה. דומגי, כי לא
 שוגים הם רגשותיהם של כל אלה הנמצאים במצבי, שלא לדבר על אלה שגםפו.
 מבקש אגי לומר, כי הייתי לאי אדם מאושר הרבה יותר, אילו יכולתי לשכוח
 ולמחוק מזכרוני את כל אשר עבר עלי בשנים ההן. ואיגגי מהסס לומד, כי

 זו ללא ספק הרגשתם של כל האחרים, אשד בדרך מקרה ניצלו ונותרו בחיים.
 אין אדם שולט על זכרוגו. אך מה לעשות, כאשד בל אשר עבר עלי ועל
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 יהדות אירופה בגיסאות ובמחנות, אליהם הוגליתי, אינו מרפה מאתנו, ובמודע
 ומתחת לסף ההכרה חוזר ומעמיד לנגד העינים את תמונות הזוועה, שבמלים
 קשה לתאר. אין אני מתכוון, והדבר איגו אפשרי, להתחלק ברגשות אלה. אומר

 רק זאת:
 יכול אתה לשכוח הרבה מקורותיך ואולי אפילו דברים חשובים; אך לעולם
 לא תשכח את הסלקציה, שבין רגע הפנתה את הוריך וכל בני משפחתך לצד
 אהד, על מנת שלעולם לא תראה אותם, אותם וכל בני עירך. לעולם לא יימחקו
 מעיניך תמונות המוולמגים וגוויות של שלדי אדם מורעבים, המכוסים בעתונים
 ברחובות הגיטאות ואין מי שיקבור. קורות יום אחד במחנה הסגר אינם ניתנים
 לתיאור; אך נגד העינים עומדות וחוזרות התמונות האיומות של הלקאה ציבורית
 של כל האסירים, ההוצאות להורג ההמוניות מרי יום ושעה שעה, הגרדומים,
 שחובה לעמוד מולם ולהסתכל, כיצד גתלים יךידיך; גם אני שואל, כיצד
 להשתחרר מהמראה של קברות אחים ענקיים, לתוכם נורים אלפים, כאשר
 עד היום מלווה אותך הריח האיום של גוויות נשרפות. גם אם מבקש אתה
 להדחיק מראות אלה, מזכירות לך הצלקות על גופך, כי אלה תוצאות המכות
 שקבלת במחנות ואלה בבחינת כתובת קעקע, על מה שעשה לך הצורר הנאצי.
 אכן עברו 50 שנה מאז ומרבית הניצולים השתקמו ולכאורה חיים את חייהם.
 אך מאומה מאשר עבר עליהם בגיטאות ובמחנות לא נשתכח, ולמרבה הצער
 אין לאום שליטה על כך. פסיכולוגים, פסיכיאטרים וסוציולוגים עורכים זה
 עשרות שנים מחקרים על ההשפעות והתוצאות של תקופת השואה על הניצולים.
 איש עדיין לא מצא תרופה או טיפול יעיל לשחרר את הניצולים מתוצאות הסבל

 שסבלו ולגרום להם לשכוח, את אשר עבר עליהם.
 ואין הדבר תמוה כלל. נזדמן לי לקרוא את הדיון המקיף בבית הלורדים
 הבריטי, שהתקיים ב־4.6.90, כשדנו בעניין תיקון החוק, שיאפשר לשפוט פושעים,
 החיים בבריטניה, שביצעו פשעי מלחמה ונגד האנושות. לדיון זה עוד אחזור
 בהמשך. כאן אני מבקש להןכיר, כי רבים מבין הלורדים המכובדים הצדיקו
 את התנגדותם להצעת החוק בין היתר בכך, כי העדים האמורים להעיד במשפטים
 כאלה הם מבוגרים ומאז האירועים עבר זמן רב. בדיון השתתף גם הלורד
 קמפבל אוף קרוי (Lord Campbell of Сгоу), אשר העיד על עצמו, כי כחייל
 צעיר היה בין משחררי המחנה ברגן בלזן. הוא תיאר בנאומו את הזוועות

 שמצא במחנה ואת מצב האסירים, שעדיין היו בחיים באמרו:
"The survivors in April 1945 were skeletons hardly able to move 

their limbs..." 
 (הניצולים באפריל 1945 היו שלדים, שבקושי יכלו להניע את אבריהם״.)

 והלורד קמפבל מוסיף:
"I conclude that I might usefully contribute today mainly because 

I am in exactly that age which was old enough to be in the armed 
forces throughout the war but has not yet reached the age of 70. 
During the previous debates the phrase "old men forget" was 
repeated on several occasions. With all modesty I claim not to have 
reached that age quite yet 
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Speaking for myself, I certainly remember wartime occasions more 
than 45 years ago of extreme danger, death and destruction as 
well as if they had happened last week. Times of high tension, 
for example when instant decisions have to be taken, indelibly mark 
themselves in one's memory". 
 (״אני מגיע למסקנה, שאני יכול היום לתרום תרומה יעילה, בעיקר משום
 שאגי בדיוק באותו גיל, שהיה בוגר דיו להיות בכוחות המזויינים בזמן המלחמה,
 אבל טרם הגיע לגיל שבעים. במשך הדיונים הקודמים חזרה על עצמה בהזדמנויות
 שונות האימרה ״אנשים זקנים שוכחים״. עם כל העגווה אגי טוען, שבהחלט עוד

 לא הגעתי למצב זה.
 כשלעצמי, ודאי שאני זוכר מזמן המלחמה לפני למעלה מ־45 שגים מאורעות
 של סכנה קיצוגית, מוות והשמדה, כאילו ארעו רק לפגי שבוע. רגעים של מתח
 עצום ביותר, למשל כאשר צריך לקבל החלטות מידיות, נחרתים בזכרונו של

 ארם ללא אפשרות למחוק.״)
 כך מעיך על עצמו ארם, שלא היה קרבן לעינויים, לזוועות, שלא סבל בעצמו,
 שלא נפגע אישית, שמשפחתו לא הושמרה ולא עבר עליו כל אשר עבר על
 בני העם היהודי תחת השלטון הנאצי והוא לא היה אובייקט של הפתרון הסופי.
 הוא רק ראה מחנה אחד ביום השחרור ולאיזה מצב הובאו בני ארם, אשר עוד
 החזיקו מעמך בשנת המלחמה השישית. והוא מעיר על עצמו, כי זוכר הוא את

 המחזות הזוועתיים כעבור 45 שנים, כאילו אירע הדבר בשבוע שעבר.
 הניתן כלל להעלות על הדעת שכחה אצל ניצולי השואה י אלה ישאו את
 כאבם וזכרונם האיום עד סוף ימיהם, כי אין זה נתון לשכחה כלל וזה גם אינו

 בשליטתו של האדם.
 וכשם שהיחיד האינדיבידואלי אינו יכול לשכוח ולא ישכח, אסור כי השכחה
 תפעל כלפי מי שביצע את הזוועות; שכחה כזו תהא בגידה בזכרם של הקרבנות,
 תהא פגיעה ברגשות אגוש והתעלמות מהחובה של החברה האגושית כלפי מבצעי
 מעשים בלתי אגושיים ופשעים נגד האנושות. והעיקר הוא: איש אין ביכלתו או

 בכוחו לצוות על שכחה כזו, כי לא בידי האדם הוא.
 ומכאן לאספקט השני, היינו שכחה על ידי העם היהודי.

 זכרונו של הפרט או השכחה ממילא מוגבלים הם לתוחלת חייו. לא כן זכרונו של
 עם, שהוא זכרון היסטורי. עם, כל עם, חי לא רק את ההווה וצופה פני עתידו, אלא
 ניזון מהעבר שלו, ובעיקר מאירועים קרדינליים, אשר הטביעו את חותמם על
 חייו והתפתחותו. על אלה הוא מחנך את הדורות, אשר באו לאחר מכן. העם
 היהודי ידע בשנות קיומו הארוכות מאורעות רבים, מהם טראומטיים, אותם
 הוא מנציח במשך אלפי שנים בימי צום ותפילה, בשינון, אזכרה ובדרכים אחרות.
 לא רק את זכרו של עמלק נצטווינו לשמור לנצח, אלא אין אנו פוסקים להתאבל
 על חורבן בית המקדש, ואנו שומרים .בזכרוננו את האיגקביזיציה וגירוש ספרד,
 את שאירע ביורק שבאנגליה, את חמילניצקי ופטליורה ומאות אירועים דומים,
 אשר היו מגת חלקגו בדרכגו הארוכה, מאז גלינו מהארץ. הזאת, ושלא כאן

 המקום לפרטם. . . .
 ואולם כל אלה הם כאין וכאפס לעומת מה שעולל המשטר. הנאצי לעם
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 היהודי בדור שלנו, בגזרו כליה והשמדה על האומה כלה בכל המדינות, אותן כבש.
 הניתן להעלות על הדעת שכחה של השמדה מתוכננת של שליש מהעם, אותו
 מספר אפמרונוטי של 6 מיליונים ? לא רק השמדה גופנית, אלא חורבן טוטלי של
 הרוחניות היהודית. קרוב לחמשת אלפים קהילות מפוארות נחרבו עד היסוד,
 על כל אוצרות הרוח, מוסדות תרבות ואמנות ומסורת בת מאות בשנים. רק
 קהילות מעטות במערב אירופה הצליחו לכונן המעטים ששרדו: מרביתן — וכר
 לא נותר מהן. עיר ואם בישראל כמו ורשה שבפולין, מרכן קהילתי ותרבותי
 של כמחצית מיליון יהודים, בית כנסת אחד נותר בה מתוך מאות בתי כנסת
 ובתי מדרש, — וגם בו אין מניין לתפילה. אין שם עוד בתי ספר יהודיים ועבריים,
 כי אין גם תלמידים; כשם שאין עתונים, הוצאות ספרים, שספקו ספרות לעולם
 היהודי ברחבי תבל. ובדומה לכך במרבית המרכזים היהודיים, שחרבו ואיגם.

 נתדלדל העולם היהודי הרוחני ועל כך בוכה האומה.
 לאחר השמדת שליש מהעם והחרבת אלפי קהילות ותרבותן שוב לא יחזור
 העם היהודי להיות, מה שהוא היה לפני השואה. עם, שום עם, — ובוודאי לא
 העם היהודי — לא רק שלא יוכל לשכוח את הקטקליזם, אשר הביא עליו
 המשטר הנאצי והפושעים אשר ביצעו את המעשים, אלא חובה לאומית קדושה

 היא לזכור את שעוללו לנו. הצו הוא לזכור ולא לשכוח!
 ונותר עוד האספקט השלישי שהזכרתי, היינו, שכחה על ידי אומות העולם;
 אכן בשנים הראשונות לאחר תום המלחמה היה רובו של העולם הנאור תחת
 הרושם הישיר והבלתי אמצעי של הזוועות, שעוללו פושעי המלחמה הנאצים,
 כפי שאלה נתגלו במלואן במערומיהן, והיה נראה, כי קיימת הסכמה על כך
 לא רק שאסור לשכוח או להשכיח את שאירע, אלא קיימת חובה להעניש את
 פושעי המלחמה על המעשים הבלתי אנושיים שביצעו. זה הביא להסכם לונדון
 מאוגוסט 1945 בחתימת 23 מדינות, שאושר לאחר מכן על ידי ארגון האומות
 המאוחדות, בדבר הקמת בית המשפט הבינלאומי הצבאי בנירנברג, כדי לשפוט
 את הפושעים העיקריים, האחראים לפשעי המלחמה ולפשעים נגד האנושות.
 על פי התוספת להסכם לונדון פורסם ב־20.12.45 החוק מם׳ 1, לפיו ינהלו
 מעצמות הכיבוש משפטים נגד מבצעי הפשעים, כל אחת בשטח הכיבוש שלה,
(0Kontroiiratsgesetz N )10 ומכאן ינקו בתי משפט אלה את •סמכותם. חוק זה 
 גשאר בתוקפו עד 1955, גם לאחד שב־1.1.50 הוסמכו בתי משפט גרמניים לדון

 עבריינים על פשעים מסויימים.
 גם מרבית המדינות, שהיו תחת הכיבוש הנאצי, דאו חובה לדון ולהעניש
 את מבצעי־ הפשעים ־ במדינותיהן בשנות הכיבוש, ־שיד החוק השיגה אותם, יוכן
 משתפי פעולה מבין אןרחיהן, אשר ־עזרו לא מעט לשלטון הנאצי. לא אלאה

 אתכם במספרים, ודק למען ההדגמה אציין נתונים אחדים:
 ב־12 משפטי נירנברג ניחנו על ידי בית־הדין הצבאי הבינלאומי 184 פושעי
 מלחמה עיקריים. בתי דין צבאיים אמריקניים בשטח הכיבוש שלהם דנו ב־ 1941

 נאשמים, מהם הורשעו 1517.
 בתי־דין צבאיים אנגליים דנו בשטח הכיבוש שלהם (כולל איטליה והולנד)
 ב־1085 נאשמים. בתי־דין צבאיים צרפתיים דנו בשטח הכיבוש שלהם ב־2107

 ניחנים.
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 אין פרטים מלאים על פעילות בתי־ הדין הצבאיים הרוסיים, מלבד ההודאה,
 כי במאי 1950 נמצאו עוד במחנות ברוסיה 13532 נידונים.

 מלבד זאת היו עוד משפטים בבלגיה, דגמרק, לוקסמבורג, הולנד, נורבגיה.
 פולין הודתה, כי עד שנת 1977 נידונו 5358 פושעים גאציים.

 נתונים אלה אינם כוללים משפטים נגד משתפי פעולה; אין פרטים מספריים
 על משפטים גגד פושעי מלחמה וגגד האנושות לגבי צ׳כיה, רומניה, הונגריה,

 יוון, יוגוסלביה ואלבניה.
 אין תימה, כי גרמניה ומדינות הציר (axis) היו ועדיין מעונייגות לשכוח
 ולהשכיח את מעשיהן בפשעי המלחמה, גגד האנושות והגזעגות, שבהם השתתפו
N.S.D.A.F. Einsatzgruppen, Sonderkommandos S.S. מאות אלפים מאנשי 
 וכדומה. ספק, אם התאמצו להביא לדין את כל אלה, שלקחו חלק פעיל בפשעים
 ובמעשי הזוועה; — ושוב כדוגמה בלבד אציין, כי הפרקליטויות בגרמניה עסקו
 בחקירות עד סוף שנת 1981 ב־87765 אנשים ידועים בשמותיהם כמבצעי הפשעים
 האמורים. אד בפועל נשפטו ונידונו באותה תקופה רק 6456. 79638 לא נידונו

 כלל מסיבות שונות.
 על פי הסטטיסטיקה של ^Zentrale Steiie in Ludwigsbui-g נידונו והורשעו
 בגרמניה ממאי 1945 עד 1.1.92 בסד הכל 6487 פושעי מלחמה לעונשים שונים,
 לרוב למאסר לא ארוץ. כל היתר מסתובבים חופשיים. לא מעטים קיבלו מקלט
ל לאחר המלחמה בארצות שונות באמריקה הדרומית ובארצות ערב; אחרים  מ
 הצליחו להיכנס בזהות מזוייפת לארצות שונות, כולל ארצות הברית, אגגליה

 וקנדה.
 כיום שוב אין גטיה גדולה להעמיד לדין פושעי מלחמה, משום שהעולם רוצה
 לשכוח, והסיבות לכד רבות ומשוגות. אמגם גיתן להצביע על קגדה, אשר ב־1987
 חוקקה חוק, המאפשר להעמיד פושעים אלה לדין, וכד גם עשתה אוסטרליה
 ב־1988. ארצות הברית הקימה מחלקה מיוחדת לחקירת פושעים נאציים, שגכגסו
 למדינה זו שלא כחוק. אד מדכא היה לקרוא את הדיון בשנת 1989 בפרלמנט
 הבריטי בהצעת חוק, שיאפשר להעמיד לדין פושעי מלחמה נאציים החיים
י מכון.ויזנטל וכן ממשלת ברית  בבריטניה, ששמותיהם וכתובותיהם נמסרו על ל
 המועצות, 124 פושעים; ^House of commons אמנם עברה הצעת החוק
 ברוב קולות, אד נכשלה ^House of Lords, ב־1990, ברוב של 207 נגד 74.
 תקצר היריעה לפרט את הנימוקים המשוגים, שהביאו אחדים מהמתגגדים להכשלת
 החוק, כגון הנימוק, המביש לדעתי, כי עבר מאז זמן רב ואנשים אלה חיים
 כבד 45 שנים באנגליה בשלום. הלורד המכובד לא שאל את עצמו, אם הנרצחים
 גחים בשלום על משכבם. הוא גם לא שאל את עצמו, אם הרשלנות המורלית
 במשד 45 שגים מצדיקה המשד חיים שלווים למי שביצע פשעים איומים. ולורד
 אחר, Lord Mayhew, מתאר את שראו עיגיו בברגן־בלזן ועל פי ההגיון שלו

 הוא מוסיף:
If I had lost my family in Belsen there would be no end to my 

anger and sense of outrage. Yet I do not believe that I should want 
to see those horrors resurrected today in public trials in Britain. 
I should not want to see them exploited in the tabloid press. I 
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should not want noble Lords to think that in opposing the Bill they 
were somehow lacking in compassion for my family and myself." 
 (״אילו איבדתי את משפחתי בבלזן, לא היה קץ לזעמי וטעם לעלבוני. אף על
 פי כן אינני מאמין, שהייתי רוצה לראות את הזוועות האלה שבות לתוזיה היום
 במשפטים פומביים בבריטניה. לא הייתי רוצה לראות אותן מנוצלות בעתונות
 המאויירת. לא הייתי רוצה, שהלורדים האצילים יחשבו, שבהתנגדותם לחוק

 ייגרע משהו מהשתתפותם בצערי על משפחתי ועלי.״)
 והיה לו, ללורד המכובד, אילן גחל להיתלות בו, בהזכירו את דברי וינםטון

 צ׳רצ׳יל, שאמר בשנת 1948:
"Retributive persecution is of alll policies the most pernicious. 

Our policy should hence forward be to draw the sponge across the 
crimes and horrors of the past., and to look, for the sake of all 
our salvations, to the future." 
 (״הרדיפה אחר הגמול היא המסוכנת מכל דרכי המדיניות. המדיניות שלנו
 חייבת להיות מכאן ואילך להעביר מחק על פגי הפשעים והזוועות של העבר.״

 ולהביט, למען גאולתנו, לעבר העתה־.״)
 אותה נטיה אצל רבים להתעלם ולהשכיח את העבר הלא רחוק, הנורא, מתעלמת
 מכך, ששוב אין כל גורם מרתיע, כי פשעים גגד האנושות לא יחזרו על עצמם,
 כשאין חשש לאחריות משפטית ביגלאומית על ביצוע מעשים כאלה. ואכן
 בצורות שוגות ובממדים שוגים אלה חוזרים: ביאפרה, קמבודיה, איח אמין,

 הכורדים בעירק, בסרביה וקרואטיה, ואין זה סוף הרשימה.
 לא דק מול נסיונות שכחה אצל אומות שוגות אגו עומחם, אלא מול גםיוגות
ם וגוברים להכחיש את השואה מכל וכל. בעשור האחרון הופיעו ברחבי  דгלכי
 תבל מאות רבות של ספרים, חוברות, פרסומים ופמפלטים, המנסים לשכנע,
 כי שואה לא היתד! כלל. מקור הפרסומים אינו רק ״פאמיאט״ ברוסיה, ארגון
 ״גרונבלד״ בפולין או הניאו־נאצים בגרמניה. הם מופיעים משבחה עד לאורוגוויי
 ומרומניה עד יפן. בבריטניה הופיע זה מקרוב Leuchter Reports, המנסה
 להוכיח, כי קיום מחנות ההשמדה הוא מיתוס יהוח. לפרסום זר!, שנשלח לכל
 הספריות הציבוריות, לחברי הפרלמנט ולמוסחת, מקחם מבוא מההיסטוריון

 David Irving הכותב בין היתר:
"The infamous gas chambers of Auschwitz, Treblinka and Majdanek 

did not exist ever, except perhaps as a brainchild of Britain's 
brilliant̂  w^imeTP^chol^cal Warfare Executive/' 
 (״תאי הגזים הידועים לשימצה של אושוויץ, טרבלינקה ומייךנק לא היו קיימים
 מעולם, פרט אולי כיציר המוח של הסוכנוח ללוחמה פסיכולוגיה המזהירה של

 הקופח המלחמה של בריטניה.״)
 המו״ל של אוחו פרסום אף הודיע, כי הוא יישלח לכל בחי הספר בבריטניה.
 תופעות אלה הן מלוות בדרך כלל בהתפרצויות אנטישמיות מאורגנות, כולל

 חילול קברים ותקיפות פיסיות — ואלה מתרבות בצורה מדאיגה.
 שכחת השואה ונסיונות הכחשתה אינם רק עניין יהודי, זה נוגע לכל העולם
 החרבותי. אך הנפגעים העיקריים הם היהודים ועלינו לעמוד על המשמר ולפעול,
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 שהמעוניינים לשכחה ולהכחישה לא יצליחו בכך.
 לאור הדברים, שאמרתי עך כה לעניין שכחת השואה, דומני שאין צורך
 להרחיב ולנמק, מדוע אין מקום לדבר על מחילה למבצעי הפשעים האמורים.
 מחילה היא תכונה אלטרואיסטית יפה, שהיא אמנם באופיו של העם היהודי.
 אך הניתן להעלות על הדעת מחילה על רצח הורים והקרובים ביותר, על עינויים
 בלתי אנושיים של מיליונים, על השמדת מיליון וחצי ילךים שלא חטאו, על

 החרבת אלפי קהילות על תרבותן, על תכנונו וביצועו של הפתרון הסופי י
 מחילה על כל אלה היא בגידה בכל רגש אנוש ונוגדת את הטבע האנושי

 ולא תתקבל על דעתו של בן תרבות.
 פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות הם בגי עגישה מאז ומתמיד והמבצעים
 חייבים להיות נידונים ולבוא על ענשם; ואם לא מוצה הדין בצורה מתאימה
 עד כה, אין להצדיק זאת מבחיגת המדיגות הגוגעות בדבר, ולא מבחינה בינלאומית.
 אחרת אין להבטיח את חירותו ושלומו של המין האנושי. המחפש מקורות
 ואסמכתאות לזכות להעניש את המפירים של הוראות משפט הטבע או משפט
 העמים, יוכל ללכת אחורה עד הוגו גרוטיום, אשר כבר בשנת 1625 אמר בספרו
 De Jure Belli ас Pacis — על חוק המלחמה והשלום), כי זכות העגישה
 גובעת מעצם פשעו של העבריין. ואפשר גם להזכיר את הצהרתו של הקוגגרס
 הוויגאי מיום 13.3.1815, כי גפוליאון הוציא את עצמו מחוץ לחוק וכתוצאה
 מכך גמסר בהסכמת הקוגגדס לממשלה הבריטית, שהגלתה אותו לאי סגט הלגה.
 אך אין צורך ללכת אחורה עד כדי כך: גסתפק באיזכור מספר מקורות בלבך

 מהמאה הזאת:
 בחוזה ורםיי גכללו הסעיפים 227—230, הקובעים את הזכות להעמיד לךין
 בפני בתי דין צבאיים אנשים, אשר עברו על חוקי וגוהגי מלחמה וכן אגשים
 האשמים במעשים פליליים כלפי אזרחי מדינות הברית; אף נקבע, שיוקם בית
 דין בינלאומי מיוחד, לפניו יועמד לדין הקיסר וילהלם השני. מסיבות מדיניות
 שונות לא הופעלו סעיפים אלה והנסיון הרציני הראשון להקים בית דין ביגלאומי
 פלילי נסתיים בכשלון. אולם היתד, לנסיון זה ללא ספק השפעה רבה על

 כינונו של בית הדין הצבאי הבינלאומי בנירנברג אחרי מלחמת העולם השניה.
 הזמן אינו מאפשר להתעכב בכל הנםיונות והדיונים במוסדות הבינלאומיים
 תוך מגמה להקים בית־ךין מוסמך, שבסמכותו יהיה לדון בפגיעות בסדר הציבורי
 הבינלאומי ובהפרת משפט העמים ומנהגי האומות. האגודה הביגלאומית למשפט
 פלילי והברון דיקאמפ (Decamp) אף הכינו את ההצעה הידועה לכינונו של
 בית משפט פלילי בינלאומי, אולם היא לא זכתה לטיפול מתאים מטעם הממשלות

 והמוסדות הבינלאומיים.
 ההכרה בצורך להעניש את הפושעים הנאצים באה לידי ביטוי פומבי עוד
 במשך שגות המלחמה. גזכיר את הצהרת סן־ג׳יימם מינואר 1942 בוועידת
 הממשלות הגולות בלוגדון, בה גאמר, כי אחת המטרות של גיהול המלחמה
 היא גם עגישת העברייגים האחראיים לפשעים, שאיגם בבחיגת פעולות מלחמתיות
 רגילות וכי הגושאים באחריות יידוגו וייעגשו. בדצמבר 1942 פורסמה אןהרה
 נוספת על ידי שלוש המעצמות הלוחמות, המתייחסת לפשעים המבוצעים גגד
 יהודי האךצות הכבושות, תוך הדגשת ההחלטה להעניש את הפושעים. בי30.10.42
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 נתפרסמה הצהרת מוסקבה בחתימותיהם של רוזוולט, צ׳רצ׳יל וסטאלין, המודיעה
 על ןכותן של המדינות, שבתחומן בוצעו הפשעים, לעשות דין במבצעיהם.

 כתוצאה מכל אלה ומהצורך לדון את מבצעי הפשעים הושג הסכם לונדון
 והוקם בית הדין הצבאי הבינלאומי, שכאמור קיבל הכרה של המוסרות הבינלאומיים.
 בין אנשי המשפט התעוררה מחלוקת, אם במהותו היה זה בית דין בינלאומי
 במובן התפיסה המשפטית הטהורה והוטחה כלפיו ביקורת רבה על רקע עקרונות
 עיוגיים. אין בךעתי להתייחס למחלוקת ןו, אך אומר, כי דעתי עם הגורסים,
 כי במהותו היה זה בית דין ביגלאומי, לא רק משום שזכה להכרה כזאת על ידי
 אומות העולם וכן על ידי עצרת האומות המאוחדות, אלא בעיקר משום שעסק
 בפשעים ביגלאומיים, אשר הוכרו בפשעים במשפט העמים בכל החרות ואשר
 החברה האנושית כלה היתה מעוניינת בהענשתם. גם בהפעלת החוק במהלך
 המשפט התבסס בית החן על עקרונות המשפט הבינלאומי ואת סמכותו ינק
 מהמוסדות הבינלאומיים הקיימים. אולם המדובר הוא בבית דין ad hoc, משום
 שהוקם למטרה מוגדרת ועם השלמת תפקידו הפסיק גם את פעולתו וקיומו.
 ובדומה לכך בתי החן הצבאיים של כל אחת מהמעצמות, שפעלו בשטחי

 הכיבוש בגרמניה.
 עצרת האומות המאוחחת כוננה ועדה, שמתפקידה היה לגסה את העקרונות
 של המשפט הבינלאומי, שהוכרו בצ׳רטר, לפיו הוקם בית הדין הבינלאומי
 בגירגברג ולכוללם במסגרת של קודקס פלילי בינלאומי. ועדה זו סיימה את
 מלאכתה עוד בשנת 1950 והגישה לעצרת את מסקנותיה המגוסחות, אבל
 מחמת קשיים ביחסים הביגגושיים באו״ם לא הגיע הקודקס לידי אישור. אבל
 עצרת האומות המאוחדות התייחסה ואישרה לא פעם, ותמיד פה אחד, את
 האופי האוניברסלי של הזכות והסמכות לעגישה של עברייגים על פשעים לפי
 משפט העמים, שכן מדובר במעשים מחרידים, אשד זעזעו את החברה האנושית
 ולכל עמי התרבות יש עניין בהענשתם. ביום 11.12.46, כאשר העצרת אישרה
 את עקרונות החוק הבינלאומי, כפי שהוכרו בצ׳רטר של בית הדין הצבאי

 הבינלאומי בנירנברג, היו כל חברי העצרת בדעה, כי:
"The punishment of the crime of genocide is a matter of international 

concern." 
 (הענשת הפשע של רצח עם היא עניין של הסכמה בינלאומית).

 ובגוף ההחלטה מס׳ 96(1) נאמר:
"The General Assembly, therefore affirms that gencide is a crime 

under international law which the civilized world condemns, and 
for the commission of which principal and accomplices — whether 
private individuals, public officials or statesmen, and whether the 
crime is committed on religions, racial, political or any other grounds — 
are punishable ." 
 (״העצרת הכללית מאשרת לפיכך, כי רצח עם הוא פשע לפי החוק הבינלאומי,
 שהעולם התרבותי מגנה אותו ואשד על ביצועו מבצע הפשע או השותפים לכך,
 בין יחידים פרטיים, פקיח ציבור או מחניים, בין אם הוא בוצע מטעמי דת,

 גזע, פוליטיים או אחרים — הנהו בר־עונשין.״)
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 בית הדין הבינלאומי לצדק התייחס בחוות דעתו, לפי בקשת עצרת האומות
 המאוחדות, לאמנה בדבר מניעתו וענישתו של פשע השמדת עם ואמר בין היתד:

'"The genocide convention was therefore intended by the General 
Assembly and by the contracting parties to be definitely universal 
in scope." 
י העצרת הכללית והצדדים  (״משום כך כוונה האמנה בדבר רצח עם על ל

 בהסכם להיות כלל־עולמית בהיקפה באופן מוחלט.״)
 Cowles בספרו Jurisdiction over War Crimes כותב:

"...While the state, whose nationals were directly affected has a 
primary interest, all civilized states have a very real interest in 
the punishment of war crimes. "The unpunished criminal is itself a 
menace to the social order"; And an offence against the law of war, 
as a violation of the law of nations, is a matter of general interest 
and concern... War crimes are offences against conscience of civilized 
humanity." (33 University of California Law, Review 217). 
 (״בשעה שלמדינה, שהלאומים שלה נפגעו במישרין, יש אינטרס ראשוני, הרי
 לכל המדינות התרבותיות יש אינטרס ממשי מאוד בהענשת פשעי מלחמה. ״הפושע
 שלא נענש, הוא עצמו מהווה סכנה לסדר החברתי״; והעבירה על חוקי המלחמה,
 כמו פגיעה בחוק העמים, היא עגיין של איגטרס ודאגה כללית... פשעי מלחמה

 הם פגיעה במוסר של האגושות התרבותית.״)
 מאז מלחמת העולם השגיה לא רק ארגון האומות המאוחדות אלא גם מרבית
 המדינות התרבותיות מאוחדות בדעה וגתגו ביטוי לעמדה, כי פשעים גגד האגושות
 הם פשעים במובן המשפט הבינלאומי ומבצעיהם חייבים להיות נענשים על ידי
 החברה הבינלאומית: כפי שסיכם זאת המלומד Quincy Wright (בספרם של
 (Muller & Wise: International Criminal Law, 1965, p. 277, באמרו:
 ״הדעה הכלית, כי מלחמות תוקפניות והשמדה המונית הן פשעים, הוכרה רשמית
 במשפט הבינלאומי ולדעה זו ניתן תוקף על ידי שיפוטם והענשתם של הרבה
 אשמים. עוד רבות נותר לעשות, אולם הוחזר האמון לרעיון, כי המשפט הבינלאומי

 איגגו דבר גסתר וגם לא חסר ישע.״
 גיתן לומר, כי מבחיגה משפטית עיוגית ומבחיגת ההכרה הביגלאומית היתה
 התפתחות רבה ובשלה ההכרה, כי משום גודל הקטקליזם, אשר פקד את העולם
 ומספר הקרבגות האסטרוגומי, יש צורך להעגיש את האחראים למעשים אלה,
 וכן יש צורך ליצור מנגנון הרתעה, שסגקציה בצדו, כדי למגוע הישגות מעשים
 כאלה. ואולם מבחיגה מעשית יש לומר, כי האכזבה גדולה מהתקווה אשר הגו
 הוגים. הא ראייה, כי אפילו השמדות המוגיות, אמגם לא בהיקף מעשי השלטון
 הנאצי בתקופת השואה, מתקיימות באיזורים שוגים של העולם ואפילו במדיגות
 החברות באו״ם, אשר הצטרפו לאמנות בינלאומיות האוסרות זאת. ואין צורך

 לחזור ולהצביע, כלפי מי מכוונים הדברים.
 . לא רק עשרות ואולי מאות אלפים של פושעים נאציים מסתובבים חופשיים
 ולא נתנו את הדין על מעשיהם האכזריים, אלא כיום אף לא קיים בית־דין
 ביגלאומי פלילי, אשר בפגיו אפשר להביא לדין מבצעים של פשעים גגד האנושות,
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 הגובלים בג׳נוסייד, ויהיו חמורים ככל שיהיו, וכאלה אינם חסרים. מי שסבר,
 שיש בכוחו של ארגון האומות המאוחדות להחת בלם, שימנע השתלשלות
 מסוכנת באיזורים שונים של העולם, התאכזב. למרבה הצער אף אמנות ביגלאומיות
 בהקשר זה זוכות רק לרטיפיקציה מועטה. אין זאת אלא רק הרתעה בפני סנקציה

 פלילית במסגרת בינלאומית עשויה לשפר את המצב.
 נוכחנו, כי מאז שנת 1947 לא נתאפשרה הקמתו של בית־דין פלילי בינלאומי,
 אף שהצורך בו הוכר ואף נוסחה הצעה מתאימה ביזמת האגודה הבינלאומית
 למשפט פלילי. הדבר לא נסתייע מחמת סיבות, שלא כאן המקום לפרט, אך

 בעיקר מסיבות פוליטיות, הקשורות ביחסים הבינגושיים והמלחמה הקת־״
 יתכן וכעת, עם הרפיית המתחים הבינגושיים, כשהעולם פחוח יותר להבנה
 בין עמים, יש שעח רצון ואפשרוה להגשים אח דו״ח הוועדה למשפט בינלאומי,
 שהוגש לעצרה הכללית של האריים ביום 12.12.50, שהגיח עקרונות לקודקם

 בדבר עבירוח גגד השלום ובטחון האנושוח.
 העם היהודי סבל קשות ממעשי הנאצים בתקופת השואה ולו רגישות מיוחדת,
 כי מבצעי הפשעים גגד האנושות יידונו וייענשו על פי הדין והעקרונות של
 המשפט הבינלאומי בכל מקום בו הם חיים. בהיותנו מודעים ליחס הסלחני במדינות
 שונות, ניחן רק להצטער, שהמוסדות הבינלאומיים לא השכילו במשך חמשה
ת הקמתו של ביח־דין בינלאומי פלילי, על מנת שיהווה  עשורים בשגים להגשים א
 גורם מרתיע לאי־הישגות מעשים דומים; ואם חלילה יימצאו בכל זאת פורצי
 גדר, יבואו על עונשם, בין בבתי משפט של המדינות, בהן בוצעו המעשים או

 על ידי בית דין פלילי של החברה האנושית הבינלאומית.
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ל י ח י י נ ׳ ל פ ו ר  פ

* ״ ה י נ מ ר ג ן מ מ א ־ ב א ר ו ת ה ו ו מ ה  ״

 "Der Tod ist ein Meister aus Deutschland" — מימרה חוזרת זו מתוך
 שירו הגדול של פאול צלאן ״פוגה של מוות״ הוא שם הספר והסרט, שעיתונאית
 הטלוויזיה הגרמנית לאה דוש וההיסטוריון הגודע אברהארד יקל עשו כמשותף
 על ״שילוח ורצח היהודים, שיתוף פעולה וסירוב באירופה״, כגוסח כותרת המשגה
 של הספר, שיצא ב־1990. תוך הדגשה, שהיוזמה יצאה מגרמגיה, ביקשו לבדוק,
 מה היתד• מידת שיתוף הפעולה בביצוע השואה. לשם כך הם גסעו לאורכה ולרוחבה
 של אירופה, כדי לראיין גיצולים ועדים. בפתיחת המבוא קבע יקל את הגדרתו,
 המצוטטת לעתים קרובות, כי ״הרצח של היהודים האירופים במלחמת העולם
 השגיה היה ייחודי. אף פעם לפגי כן לא החליטה מדיגה להרוג באמצעי עוצמה
 מדינית, אם אפשר עד תום, קבוצת בגי אדם שהיא קבעה... והגשימה החלטה
 זו לא בלבד בהורגה בני אותה קבוצה בכל מקום שיכלה לתפוס אותם, אלא

 הביאם, לרוב ממרחקים גדולים, למתקנים, שהוקמו במיוחד למטרה זו.״
 בעקבות הגדרות אלה של החוקר הגרמני הגלוי והמעמיק ביותר של הגציוגל־
 סוציאליזם של היטלד ושל דרכי השמדת היהודים שיזם, ארשה לעצמי להעיר
 מספר הערות בדבר הוויכוח על ההתפרצות האלימה המחרידה של הגיאו־גאציזם,
 שאגו עדים לה. בין השאר גדון הגושא בהגגדה בין דן מרגלית (״השערים
 פתוחים״, ״הארץ״ 29.11.1992) ומשה צימרמן (״לשום אומה אין אופי״, ״הארץ״
 1.12.1992). אשר לבעיה, אם יש לעם כל שהוא ובפרט לגרמגים ״אופי מיוחד
 משלו״, אצטט את מי שמוסמך יותר לדון בטיב הגרמגים מדן מרגלית, ממשה
 צימרמן וממני בעצמי, שלא התגסיגו על בשרגו באלימות הגרמגים. בתשובות
 למספר מכתבים, שפדימו לוי האיטלקי קיבל מגרמגים בתגובה על התרגום

 * מאמר זה שפורסם בצורה מקוצרת ב״הארץ״ ב־13 בדצמבר 1992, מובא כאן במלואו
 ובתוספות אחתת, המתחייבות מן ההתפתחות, שחלה בינתיים בגרמניה.
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 לגרמנית של ספרו על אושוויץ, המיוהד במינו, ״האם זהו אדםי״, הוא כתב:
 ״מימי לא טיפחתי שנאה לעם הגרמני, ולו טיפחתי שנאה כזאת, מן הסתם
 הייתי מחלים ממנה כעת, לאחר שהכרתי אותך. אינני תופס, אינני יכול לשאת,
 שאדם יישפט לא לפי מה שהוא, אלא לפי הקבוצה, שנפל בחלקו להשתייך אליה.״
 ״מסוכן, אסור לדבר על ״הגרמנים״ או על כל עם אחר, כעל ישות אחידה,
 שאין בה נבדלים, ולהכליל את כל הפרטים בהערכה שופטת אחת. ואף־על־פי־כן,
 איגגי מסוגל להכחיש, שקיימת רוח של כל עם (כי אם לא כן, לא היה עם);
 גרמגיות, איטלקיות, ספרךיות: אלו הם סך של מסורות, מגהגים, היסטוריה,

 לשון, תרבות.
 ...אהיה כן: בדור, שעבר את גיל ה־45 (הספר יצא ב־1986), כמה גדמגים
 מודעים באמת ובתמים, למה שאירע באירופה בשמה של גרמניה? ...יחד עם
 קולות של עצבות ושל קולות של מבקשי חמלה אגי שומע קולות אחרים: חולקים,
 צורמים, גאים מדי בעוצמתה של גרמגיה כיום ובעושרה״. (השוקעים והניצולים,
 עם עובד, 1992, עמ׳ 135, 143). גראה, כי כאן גאמר כל מה שיש להגיד על
 אותו נושא: לכל עם דמות מסויימת: אין לשפוט אותו שיפוט כולל; אשר
 לגרמניה מתעוררים ספקות מסויימים על פי ״הקולות״ הנשמעים ממנה. כיום
 אגו גוכחים לדעת, עד כמה מוצדקים היו ספקות אלה, שפרימו לוי ביטא. ועם

 זאת: כיצד עלינו להתיחס למצב שנוצר?
 עצם הביטוי השגור בפי הכל לציון הניאו־נאציזם ״גזענות״ אינו מדויק.
 הגזענות של הנציוגל־סוציאליזם היתה מבוססת על אידיאולוגיה רשמית, שביסודה
 היתד• תורה מדעית מסולפת, שסיכמה ופיתחה תיאוריות פסוידו־מדעיות, שרווחו
 במאה ה־19, ושגתבטלו לחלוטין על־ידי המחקר הביולוגי המודרגי. מה שקיים
 היום — ולא רק בגרמניה — הם ניגודים אתניים, שאליהם מתלוות תופעות בעייתיות
 בתחום הכלכלה, החברה, התרבות והדת, שמשמעותן הכוללת המדיגית הן
 התנגשויות, לרוב אלימות. ויוגוסלביה תוכיח. אחת התוצאות הקשות של ״שגאה
 הזרים״ היא בעיית הפליטים, המטרידה היום את אירופה כולה, אך במיוחד
 את גרמניה. זאת לא רק בשל המספר הרב של מהגרים ופליטים פוליטיים,
 שהגיעו אליה מדרום־מןרח אירופה וגם מן העולם השלישי, אלא מצטרפת אליה
 הבעייתיות של. איחוד.החברה המתפוררת של מורח גרמגיה עם החברה הממוסדת
 והעשירה של המערב. ניתן לשער, שמנהיגי הרפובליקה הפדרלית אמגם ציפו
 לקשיים כלכליים, אך לא היו מודעים לעובדה, שבאיחוד טמון חומר נפץ חברתי
 ופוליטי, שיגרום למשבר פנים־גרמני מסוכן. כאן, לפי עניות דעתי, יש לחפש
 את ההסבר לתגובה האטית ולחוסר הנכונות להודות בחומרת'המשבר. הטרור
 של באדר־מיינהוף השמאלני היה מכוון נגד הממסד הפוליטי והכלכלי, אך לא
 חרג ממסגרתם, ועליו התגברו יחסית בקלות. הצעירים המתוסכלים מגרמניה
 המזרחית באו ״מבחוץ״ במובן החברתי והפוליטי, ולאחר פריצת חומת ברלין
 פרצו את סייגי הממסד המערבי. הקומוגיזם לא יכול היה עוד לשמש דוגמה
 וקרדום לחפור בו, וכך נאחזו בגילוי המהפכני הנגדי של המאה ה־20, ופירושו

 בגרמניה: נאציזם.
 הניאו־נאצים סיגלו לעצמם מתנועת המרד ״האם״ בעיקר את השיטה הטקטית.
 אין להם אידיאולוגיה כוללת וטזייכת, כפי שהיתה לדדטלר. גפ אין להט ״מנהיג״
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 והיררכיה של סמכויות, המבטלת את המערכת החברתית הקיימת. הם למדו מהיטלר,
 לבד מן השימוש בסמלים ובהפגנות ראוותניות, את הכלל, שבו נהג בתקופת
 ״המאבק״, ושלפיו •העיקר הוא לעורר תשומת לב על ידי דרכי תעמולה שוגים,
 שאחד מהם הם מעשים בוטים. ב״מיין קאמפף״ הגדיר היטלר את הכלל, לפיו
 גהג מראשית דרכו בפוליטיקה: ״אין דבר, אם מציגים אותנו כמוקיונים (כיום
 ביטוי הגנאי הוא ״אספסוף״) או כעברייגים, העיקר הוא, שמזכירים אותגו, שתמיד
 עוסקים בנו מחדש״. האנשים ״המוזרים״, כביטויו של צימרמן, למדו את התורה,
 שהיא, לדעת היטלר, תרמה תרומה חשובה לעובדה, שקומץ אנשים הפכו לתנועה
 כבירה. האמצעי של היטלר להביא את בשורתו אל ההמונים היה נאום ההסתה,
 שבו ביטא את יצר השנאה הנדחק ואת המאוויים הכמוסים של שומעיו, שהלכו
 ורבו. כיום מביאים צלמי הטלוויזיה את להבות המרד, תרתי משמע, אל תוך
 כל בית, אין עוד לאנשים צורך לחשוף את עצמם ואת התמיכה על־ידי הופעה
 אישית באסיפה. חובה זו מוטלת רק על המתגגדים לפורענות. מתחילת ההתקפות
 על מעוני הפליטים היה מדובר על התמיכה, שלה זוכים הניאו־גאצים מצד הקהל

 הדומם.
 אמנם קרה דבר, למעשה בלתי צפוי, והמוגי גרמגים יצאו בהפגנות מחאה
 גגד האלימות הניאו־נאצית וההתקפות על הזרים. הראשונים היו דווקא תושבי

 מיגכן, מרכז פעולתו של היטלר בראשית דרכו הפוליטית.
 גם האנטישמיות של הניאו־נאצים אינה מבוססת על האידיאולוגיה הגאצית,
 אלא היא פשוס שייכת לדגם השגאה, שרוצים לעורר. איגה גזעגית אלא מופיעה
 בדמות של האנטישמיות הטרום־היטלרית. אחד מסימניה הבולטים והקוגטרובר־
 םליים היא העובדה, שהניאו־נאצים שוללים את מסקנתה הקיצונית של שנאת
 היהודים הנאצית. לפיהם אושוויץ היא ״המצאה״ יהודית, וכלל לא הושמדו בה
 יותר ממיליון בני אדם, רובם יהודים. במזרח גרמניה הכריז פעם איש מגולח
 ראש בפני מצלמות הטלוויזיה, כי דברי היהודים על השואה הם ״ששה מיליון
 שקרים״. לבד ממקרים בודדים של אלימות גגד יהודים, או מי שמדמים שהוא
 יהודי(הךי כך נרצח גרמני), שנאת היהודים מתבטאת בהשחתת קברים ובהתנפלות
 בבתי כנסת, ואליהן מצורף כגוון חדש הרס אנדרטות ומוזיאונים, שהוקמו לזכר
 קדבנות השואה. סממנים אלה של האנטישמיות, ישנים כחדשים, מצביעים על

 סכנתה ומשמעותה עבורנו כעם יהודי וכמדינת ישראל.
 הוויכוח על כך, מה היא מצדנו התגובה הנאותה והנכונה למשבר הדמוקרטיה
 בגרמגיה, הוא מורכב מאוד. בלי ספק יש צורך במחאות גם של הממשלה והכנסת
 וגם של קבוצות ציבוריות למיגיהן. מאיךך, היחסים שלגו, המדיגיים, הכלכליים
 והתרבותיים, עם הקהיליה האירופית כרוכים קשר בל־יגתק עם היחסים שלגו
 עם גרמגיה. זאת ועוד. אין די במחאות, אלא אגו גם חייבים לקחת חלק קוגסטרוקטיבי

 כלשהו בוויכוח הגרמגי הפגימי.
 בדיוננו על הניאו־נאצים ושיטות הטרור, שהם משתמשים בהן, עליגו לזכור
 את המורשה האיומה, שהיטלר הוריש ושהיא פשטה בעולם כולו, הוא ההיתר
 למה שניתן לכנות ״הטרור הטוטלי״. מאן השואה נעשה אפשרי (ואת עצם
 התופעה ציין יקל בקביעתו, שצוטטה בראש מאמר זה) להרוג המוני בני אדם,
 זקנים, נשים, ילדים, תיגוקות, ללא אבחגה למען שאיפה פוליטית. היום אין,
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 בדרך כלל, שיטה זאת בשימוש ממשלות תוך כדי ניצול עוצמתן המדינית, אלא
 היא היתד. לאסטרטגיה של כוחות מאורגנים הנלחמים בממסד השלטוני. בין
 השאר משתמשים בה המחתרת האירית באגגליה והחמאס בארץ ישראל. לניאו־

 נאצים היה ממי ללמוד ואפילו לקבל הדרכה זאת במיוחד במזרח גרמגיה.
 זמן רב לא התגהל בגרמניה ויכוח רציני על טיב הניאו־נאצים ועל מקורותיו.
 אף מעט נשמע על התיחסות האינטלקטואלים למה שקורה, ולא נודע על מחאות
 הכנסיות, שהות במחדלן בתקופת היטלר. נשמעו הכתות, בין השאר מפי הנשיא
 פון וייצןקר, על החובה ״לשמור על הדמוקרטיה״ ולהגן על הורים והיהותם.
 נראה, כי מאז קום הרפובליקה הפדרלית לא ניסו לאפיין ולהבהיר במידה מספקת
 את טיבה של הדמוקרטיה הגרמנית המחודשת ולא הגתרו, מהן חובותיהם העצמאיות
 של אורחיה בימים כתיקגם ובשעת משבר. חקקו חוקים, בחלקם מרחיקי לכת,
 ברוח של שמירת זכויות האדם, הגרמני והזר. האם דאגו ליצירת מודעות דמוקרטית
 וביררו את הניגוד להלך־ הרוח, ששלט תחת השלטון הנאצי? כלום לא-התרגלו
 אנשים רבים מדי לכך, שהדאגה לדמוקרטיה היא עסקם של השלטונות, והאזרח
 לא חייב לחשוב על השינוי, הוא רק צריך למלא את מה שקובעים החוקים?
 מכל מקום, כעת, כשפרץ הערעור על אותם חוקים עצמם, נשמעה תרעומת,

 שחלק גתל של האוכלוםיה — דוק: לא כולה — מגלה מה שנקרא ״אדישות״.
 זאת ועוד. על ממשלת בון היה להודות, שבצבא הגרמני, הפועל במסגרת
 נאטו, נמצאים מבין קציניו וחייליו, המשתפים פעולה עם הניאו־נאצים בהתקפות
 ואף מספקים להם גשק ותחמושת הגנובים, כמובן, ממחסני הצבא. נשאלת השאלה,
 מהו החינוך לדמוקרטיה, שעליו שוקד הצבא? השלטונות התעוררו לבעיה רק

 עכשיו.
 לא זו בלבד שכנראה לא התברר בצורה משכנעת, מה מבתל את הרפובליקה
 החדשה מן הרייך השלשישי, אלא היו אפילו בין ההיסטוריונים הבולטים, שניסו
 לציין רציפות ולהראות, שבין ההסדרים, שהנהיג השלטון הנאצי, היו כאלה,
 שיש לראותם כמתקדמים מבחינה סוציאלית וראויים לשימוש חוזר במדינה
 המחודשת. אותה מגמה גם בלטה בחגיגה הגדולה, שחגגו לציון יכולתה המדעית־
, וזאת מבלי  הטכנית של גרמגיה דאן, שיצרה את הטיל לראשון, (1 ו־2)
 להזכיר, כיצד שיעבת וכילו במחנות תת־קרקעיים במודע המוני בני אדם לשם
 הביצוע. מדוע לא נשמעו בהתפארות צורמת זו קולות מחאה בשם הערכים
 הדמוקרטיים? הנכון הוא, שההיםטוריוגים הגרמניים חקרו את השואה ושנעשה
 מאמץ להקנות לדוד הצעיר מידע על השמדת היהודים, אך לאור המגמות,
 שבאו לידי ביטוי ב״ריב ההיסטוריונים'״, ספק אם נוצרה כאן תודעה כוללת חדשה.
 לדעתי פרשה זו הותירה השלכות וכיום מנסים ליטול מן הנאציזם את העוקץ

 המוסרי על ידי ״ההיסטוריזציה ללא מורליזם״.
 עם זאת יש לציין, כי הלחץ הציבורי היה מן הגורמים, שאילצו את הממשלה
 הגרמגית לגלות יתר החלטיות בפעולותיה נגד הטרור של הימין הקיצוני, בד בבד
 עם הנסיונות האדמיגיםטרטיביים והחוקתיים לבלום את ןרם הןרים לגרמגיה;
 מגמה זו שותפת לגרמניה ולעוד כמה מדינות בקהיליה האירופית. העובדה, שמעשי
 האלימות פחתו, אינה מבטיחה, כי התנועה של הימין הקיצוני בירידה. יש לזכור,
 שכאשר מורם של הניאו־נאצים, היסלר, נכשל בדרך האלימות, הוא גמר אומר
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 לכבוש את השלטון באמצעות השיטות הדמוקרטיות. סימנים מסויימים מצביעים
 על כך, שהימין הגרמני הקיצוני — הגלוי והמחתרתי — מנסה עכשיו לרכז
 סביבו כוח פרלמגטרי. שומה על הכוחות הפוליטיים ועל האוכלוםיה לעמוד

 על משמר הדמוקרטיה.
 אולם, על אף הכל שגת 1993 איגה שגת 1933. הטלוויזיה מביאה את תמוגות
 השרפות לא רק לבתי הגרמנים האדישים אלא גם לרחבי העולם כולו. והעולם
 לא שכח את מיליוגי הקורבגות של היטלר, והוא אפילו לא שכח את אדישותו
 שלו לזוועות הנאצים. על סמך החלטה בינלאומית שולחים היום צבא לסומאליה
 כדי להבטיח מוון למתים מרעב. אין גם היום כל אפשרות להסתיר מעשי זוועה,
 כפי שהגאצים גיסו לעשות זאת, גם הם, בסופו של דבר, ללא הצלחה. ברור
 היום, שכל מכחישי השואה של הימין הקיצוני מתכוונים לגקות את עצמם מן
 החשש שהם שואפים לאושוויץ חדשה. אפשר לנתץ אנדרטות ולהרוס מוזיאונים,
 אך אל לנו להרפות מן המאמץ לשמור על זכרון חי לעצמנו וגם לעם הגרמני.
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ת ו א ו 7 < ג ד ה ר מ ה ל נ 5 ש 0 

ד ר ק א ח צ ר י ׳ ׳  ד

ת י ד ו ה י ת ה נ י י ו ז מ ת ה ו ד ג נ ת ה  ה

ה נ ל י ו ק ו ס נ י ת מ ו א ט י ם — ג י ש ו ב כ מ ה ״ ה ר י ב ח ט ש  ב

י ל ל  כ

 בשטחי ברה״מ, שגכבשו בלי הצבא הגרמגי, בגיטאות, במחנות וביערות, התארגנו
ל נלחמו גגד גרמניה הגאצית, בהם פעלה  גרעיגי התגגדות יהודיים, שעם נשק ב
 תנועת התגגדות זו, היו קשים ביותר, מעל ומעבר לתגאים, בהם פעלו תנועות
 ההתגגדות הלא־יהודיות באותם האיזורים וברחבי אירופה האתרים הכבושים
י י גרמגיה. היקפה ועוצמתה של תגועת ההתגגדות היהלית הושפעו על ל  על ל

 הגורמים הבאים:
 — המועדים והקצב, בהם בוצעו אקציות ההשמדה.

, שנשאר בשטחי הכיבוש. י  — אופיו והרכבו של הציבור הלל
 — קיומם של תנאים בסיסיים להתנגדות מזויינת; גשק, מרחב טופוגרפי מתאים,

 יחס אוהד של האוכלוסל המקומית.
 — התארגגותה ויחסן של תגועות ההתגגדות הלא־יהליות כלפי היהודים.,.

 מדיניות ״הפתרון הסופי״, שגגקטה על ידי הגרמגים בשטחי ברה״מ הכבושים,
 היתד, שונה מזו, שננקטה בשטחי אירופה האחרים, שנכבשו על־לם. הסגירה
 בגיטו, עבודות כפייה, רעב ומחלות, גזירות ורדיפות, היו מנת חלקם של מיליוני
ם בארצות אירופה שבכיבוש הגרמני עד לשלהי 1941 — י ל ל י פולין ל ל  ל
 תחילת 1942. עבוד מרבית היהלים, שהיו בארצות אירופה, שלב ההשמדה הפיסית
 שלהם החל אחרי שגתיים־שלוש של הכיבוש הגרמני. בשטחי ברה״מ הכבושים
ם י ל ל ל בשלב ההשמדה ומרבית ה  המצב היה שוגה. שם גקטו הגרמנים מ
 שם גרצחו בשבועות או בחודשים הראשוגים של הכיבוש. בארצות הבלטיות
ל ב ם עד סוף 1941. אחוז ג י ל ל ה ל ואםטונל.) גרצחו כ־80% מ ב ט  (ליטא, ל
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ח מלחמת העולם השנייה י  מזה נרצח בשטחי ברה״מ הכבושים שבגבולות עד פ
 (ספטמבר 1939). מציאות דומה היתד! גם כבסרביה וצפון בוקובינה, שם חלק
 גדול מהיהודים נרצח וחלק גורש לטרגסניםטריה (האיזור בין הנהרות דנייסטר—בוג,
 כולל העיר אודסה, שהיה בשלטון רומני). בשטחי ביילורוסיה המערבית ואוקראינה
 המערבית, דרכם עברו יחידות האיינזצגרופן של האס־אס, נרצחו רבבות יהודים,
 בעיקר גברים, אך בהתקדמותם המהירה מזרחה לעבר מוסקבה וקייב הם השאירו
 אחריהם ריכוזים של יהודים, שהרצח ההמוני שלהם בוצע רק בחודשי האביב

 והקיץ של שנת 1942.
 בשטחים, בהם בוצע הרצח ההמוני בחודשים הראשונים של הכיבוש, לא היתד,
 ליהודים כל שהות לאבחן, מה עומד בפניהם וכן לא הזמן והאמצעים הדרושים
 להתארגנות להתנגדות מזוייגת. גם להלם, שבא בעקבות המפלות והתפוררותו
 הבלתי צפוי של הצבא האדום. לטרור ומעשי הרצח, שהתרחשו כבר בימים
 הראשוגים של הכיבוש, היתה השפעה על העדר התגגדות ממשית של היהודים
 בזמן גל הרציחות ההמוגיות, שבוצע במחצית השגיה של 1941. רק בשטחים,
 בהם נותרו יהודים, מרביתם סגורים בגיטאות, עד לחודש האביב והקיץ של
 1942, ניתן לבחון, אם ומה היו התגאים להתארגנות ולהתנגדות מזויינת ומה

 היה אופייה והיקפה של התארגנות ןו.
 מצבם של יהודי ברה״מ בשלב הראשוני של הכיבוש מבחיגה בסיסית שוגה

 ממצבם של היהודים בשאר ארצות אירופה הכבושה.
 עוד קודם לכן פירק המשטר הסובייטי את כל המסגרות הלאומיות היהודיות.
 הכיבוש הגרמני מצא את יהודי ברה״מ ללא אירגונים וללא הנהגה משלהם.
 ציבור ןה של יהודי ברה״מ מתחלק לשתי קבוצות שוגות במאפיינים אחדים.
 היהודים, שהתגוררו בשטחים, שסופחו לברה״מ בשנים 1939—1940, זהותם היהודית
 היתה חזקה והם שמרו עדיין על קשרים לא פורמליים של התארגנויות שלהם,
 שקדמו לסיפוח. הם גם קיימו במקומות לא מעטים, תחת המשטר הסובייטי,
 התארגנות מחתרתית. בהתארגנות זו היו פעילות בעיקר תנועות הנוער הציוגיות.
 התארגגות זו היוותה בערים מסויימות יסוד להתארגגות מחתרתית תחת הכיבוש
 הגרמני. את היהודים, שהתגוררו בשטחי ברה״מ שבגבולות עד ספטמבר 1939
 והמסגרת וההתארגנויות הלאומיות שלהם פורקו ופוזרו במשך שני העשורים של
 המשטר הסובייטי במקומותיהם, מצא הכיבוש הגרמני ללא כל ניסיון וללא כל
 מסגרת והתארגנות לאומית, וכל יהודי עמד בודד מול גל הרדיפות והרציחות,

 בהם התגסה כבד בימים הראשוגים של הכיבוש.
 גורם נוסף, המאפיין את השוני בין שני ציבורים אלה, היה ההרכב הדמוגרפי.
 השטחים, שסופחו לברה״מ בשנים 1939—1940 וכן איזור מינסק, נכבשו על ידי
 הגרמנים בימים או בשבועות הראשונים של המלחמה. בשטחים אלה לא הספיק
 הממשל הסובייטי לגייס לצבא את כל חייבי הגיוס, לא היה פינוי מאורגן של
 המוסדות והמפעלים, ולא יותר מ־10% של היהודים, חלקם ממשפחות של אגשי
 הממסד הקומוניסטי וחלקם אנשים צעירים, הצליחו לברוח לפני שהשטח נכבש.
 לפיכך הציבורי היהודי, שנותר בשטחים אלה, כלל אנשים מכל שכבות הגיל,
 ביניהם צעירים רבים, שמתוכם יכלה לצמוח תנועת התנגדות מזויינת. מאידך,
 השטחים המזרחיים יותר, בגבולות הישנים של ברה״מ, פרט לאיזור מינסק,
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 נכבשו בתקופה מאוחרת יותר. חלקם חודשים אחדים וחלקם אף מאוחר יותר,
 לאחר פרוץ המלחמה. בשטחים אלה גוייסו לצבא כל השנתונים של חייבי הגיוס,
 כבר בימים או בשבועות הראשונים של המלחמה. במקביל לכך היה פינוי בהיקף
 רחב יותר של מפעלי תעשייה ושל מוסדות שונים, כולל עובדיהם על משפחותיהם.
 במסגרת פינוי זה הועברו לעמקי ברה״מ מאות אלפי יהודים. באיזורים מסויימים,
 כולל איזורי ויטבסק, סמולנסק, הומל, קייב, דנייפרופטרובסק ואף אודסה ומזרחה
 מהם, מרבית היהודים, ובעיקר גברים בגיל הגיוס, ואף שנתונים צעירים יותר,
 פונו או הספיקו לברוח לעמקי ברה״מ. האוכלוסייה היהודית, שנותרה בשסחים
 אלה עם הכיבוש הגרמני, כללה, כמעס באופן מוחלס, נשים, ילדים, זקנים ונכים
 ומעטים מאוד היו שם הגברים הצעירים. לפיכך הגורם האנושי, שעליו וממגו

 יכלה לצמוח תנועת התגגדות יהודית מזויינת, נעדר באיזורים אלה.
 מציאות של העדר גברים צעירים. בנוסף לעובדה, שצויינה לעיל, של השמדה
 כמעט טוטלית של היהודים כבר בתקופה הראשונה של הכיבוש, עד לחורף של
 1941, היא שמנעה את התארגגותה של תגועת התגגדות יהודית מזויינת בהיקף
 משמעותי בשטחי ברה״מ הישגים (בגבולות עד ספטמבר 1939). יוצא מכלל זה
 היתה העיר מינסק, שנכבשה כבר בסוף יוגי 1941, כשבוע אחרי ההתקפה על
 ברה״מ ומרבית היהודים בה לא הספיקו להתפנות. במינסק, מסיבות שונות
 שמאמר זה לא מתייחס אליהן, התקיים גיסו כשנתיים. רק בשטחים המערביים
 יותר, אלה שסופחו לברה״מ בשגים 1939—1940, שם מרבית האוכלוסייה היהודית,
 כולל גברים צעירים, נשארה במקום, ואחרי גל ההשמדה הראשון, שגמשך עד
 חורף 1942/1941, גותרו עדיין קיבוצים יהודיים גחלים, רק שם קמה והתארגגה

 בהדרגה תנועת התגגדות יהודית מזוייגת.

ק ס נ י ו מ ט י ג ת ב ר ת ח מ ל ה ה ש ת ו נ ג ר א ת  ה

 גרעיני תנועת ההתנגחת, שמטרתם היתה לחימה עם נשק ביד גגד הגרמנים
 ומשתפי הפעולה המקומיים, קמו בגיטאות שוגים כבר בחודשים הראשוגים לכיבוש
 בשלהי שגת 1941. גרעיגי־המחתרת הראשוגים החלו להתגבש בגיטאות הגדולים

 של מינסק ווילנה ובאחדים מהגיטאות הקטנים יותר.
 מיגסק גכבשה על ידי הצבא הגרמני ב־28 ביוני 1941. ששה ימים אחרי
 פרת המלחמה. רובם המכריע של 80 אלף היהודים שגרו בה לא הספיקו להתפגות
 או לברוח. הגיסו במיגסק הוקם ב־20 ביולי 1941 ובגוסף ליהודי מיגסק הובאו
 אליו יהודים מערים שבסביבה וכן מהרייך השלישי, ומספר תושביו היה קרוב
 ל־100 אלף. רצח יהודים הפך למעשה יום־יום. אקציות השמדה המוגיות, שבכל
 אחת מהן גרצחו אלפים ואף רבבות יהודים, החלו בחודש אוגוסט וגמשכו

 עד סוף יולי 1942, לאחר תאריך זה גותרו בגיטו כ־9,000 יהודים בלבד.
 ההתארגגות המחתרתית החלה בגיםו מיגסק כבר באוגוסט 1941. הראשונים
 להתארגגות זו היו קבוצת קומוגיסטים יהודים, רובם פליטים ממערב ביילורוסיה,
 שבבריחתם מזרחה הגיעו למינסק ולא הספיקו להתפנות ממנה. ב־17 באוגוסט 41
 התכגסה קבוצה זו, ביניהם הרש סמוליאר מפעילי המפלגה הקומוגיסטית הבלתי־
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 ליגלית בפולין, ופעילים נוספים ממפלגה זו, להם היה ניסיון מפעילות מחתרתית
 עוד מלפני המלחמה, וכן קומוניסטים אחדים ממינסק. בישיבת יסוד זו הוחלט
 על הקמת מחתרת, שיעדה העיקרי יהיה יציאה מן הגיטו ליער ולחימה בשורות
 הפרטיןנים. להגהגת הקבוצה נבחרו בגוסף לםמוליאר, י. קורקיישטא ונוטקה
 ויינהויז, שהיה בעבר עורך עתון הנוער הקומוניסטי. במקביל לקבוצה זו התארגנה
 בגיטו קבוצה קומוניסטית נוספת, בראשותו של נחום פלדמן, מי שהיה חבר
 המפלגה עוד מתקופת המהפכה, אז לחם בפרטיזן ובשורות הצבא האדום. בישיבה
 הראשונה של קבוצה זו הוחלט להקים דפוס מחתרתי, שיוציא כרוזים ויקרא
 לאוכלוםיה במינסק, יהודים ולא־יהודים, להתנגד לכובשים. הציוד לדפוס הוברח
 לגיטו על ידי חברי הקבוצה, שעבדו מחוץ לגיטו והיו להם קשרים עם עובדים
 מהדפוס העירוני. באוקטובר 1941 נועדו סמוליאר עם פלדמן ושתי הקבוצות

 התאחדו.
 ההחלטה היסודית, שמטרת המחתרת בגיטו היא לצאת מהגיטו ליערות ולחימה
 בשורות הפרטיזגים, מקורה בגורמים אחרים. בהיות מארגני המחתרת קומוגיסטים,
 הם מהתחלה ראו את התארגנותם ופעילותם לא כגורם יהודי־עצמאי אלא כחלק
 מהפעילות הקומוניסטית הכללית בעורף הגרמגי. בהתאם למגמה זו גם לא עלה
 אצלם הרעיון של השארות בגיטו והתארגנות יהודים להתגגדות ולחימה בתוכו,
 כפי שהחליטו המחתרות בגיטאות אחרים. ההחלטה, שמטרת המחתרת בגיטו
 היא יציאה ליערות למלחמה פרטיזנית כחלק מתנועת הפרטיזגים הכלל־סובייטית,
 הושפעה ודאי גם מקריאתו של סטאלין בנאומו הראשון במלחמה, ב־3 ביולי
 1941, כאשר קרא לארגן מלחמת פרטיזגים בעורף הגרמני. הקריאה של סטאלין
 היתה עבור קומוגיסטים יהודים ולא־יהודים צו עליון. גם העובדה, שביערות
 שבאיזורי מינסק נותרו חיילים ואף יחידות של הצבא האדום, שלא הספיקו
 לסגת והחלו להתארגן למלחמת פרטיוגים, הציגה את היציאה ליערות כאפשרות
 ריאלית. שליח מיחידה פרטיזנית כזו אף הגיע לגיטו מיגסק כבר בספטמבר
 1941, נפגש עם סמוליאר וביקש ממנו סיוע ליחידתו בלבוש ותרופות. השליח
 הפרטיזני נענה בחיוב ואנשי המחתרת בגיטו החלו באיסוף בגדים ותרופות

 עבור הפרטיזנים ועבור אלה, שנועדו.לצאת מהגיטו ליערות.
 המחתרת בגיטו מינסק, היתה צריכה לפעול מתחילתה תוך אקציות השמדה המוניות
 ואקציות בהיקף מוגבל יותר, שהתרחשו כמעט יום־יום, ורבים מחבריה גפלו קרבן
 באקציות אלה. באוגוסט 1941 נרצחו 5,000 יהודי הגיטו, בגובמבר אותה שגה
 כ־20,000, במרץ 1942 עוד 5,000 ובסוף יולי 1942 נרצחו עוד 30,000. גם בתקופות
 הביניים בין האקציות הגדולות, היו יחידות גרמניות ושוטרים מקומיים פורצים בימים
 ובלילות לגיטו, רוצחים מאות אנשים במקום מגוריהם ואחרים מוצאים מחוץ לגיטו
 ונורים שם. באחת מהאקציות הראשונות ניספה חבר המטה י׳ קוקיישטא ובמקומו
 התמנה מיכאל גבלייב, שהפך לדמות מרכזית במחתרת בגיטו ובקשרים עם גורמים

 מחוץ לגיטו.
 המסגרת הבסיסית של המחתרת במינסק היתד. קבוצה של 10 חברים, שנקראה
 ״עשיריה״.. בחודשים הראשוגים הוקמו 12 ״עשיריות״ כאלה. ליד ה״עשיריות״
 הוקמו. קבוצות נוער .קומוניסטי, שהשתלבו בפעילות המחתרתית. מספר חברי
 המחתרת והקשורים עמם היה כ־300 איש. .אחד ממרכזי..המחתרת היה חדר
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 ההסקה בבית החולים למחלות מדבקות שבגיטו, שם עבד סמו־ליאר, והגרמנים
 גמגעו מלבוא לשם מחשש להידבק. חברי המחתרת הקימו מחבואים הקרואים

 ״מאליגות״, שם הסתתרו בזמן אקציות ההשמדה.
 המחתרת הפעילה מקלט רדיו, קלטה חדשות ממוסקבה על הנעשה בחזית,
 והפיצה אותן בין חבריה. מאוחר יותר, הודפסו ידיעות אלה בעלונים והופצו
 בגיטו ובקרב האוכלוסיה הלא־יהודית בעיר מינסק. חברי המחתרת, שעבדו מחוץ
 לגיסו, במקומות שם עבדו גם שבויי מלחמה, סייעו להם ככל יכולתם בבדיחות
 מהשבי. נערה יהודיה, מאשר. ברוסקינה, סייעה לקציני הצבא האדום הפצועים
 בבית החולים לברוח ליער. היא נתפסה ויחד עם עוד אנשי מחתרת אחרים
 הוצאה להורג בתליה במינסק ב־16 באוקטובר 1941. היא פורסמה ברחבי ברה״מ
 כגיבורה ביילורוסית, בלי לציין את יהדותה. אנשי המחתרת ביצעו גם פעולות

 חבלה במפעלי תעשיה אחדים, בהם הם עבדו ובציוד, שנשלח מהם לחזית.
 בין הפעולות הראשונות של המחתרת בגיטו היה חיפוש קשרים עם פעילים
 קומוניסטיים מחוץ לגיטו. בגיטו התהלכו שמועות, שהממשל הסובייטי השאיר
 לפני הנסיגה גרעין מחתרתי, שיפעל בזמן הכיבוש. לשמועות אלה לא היה
 כל יסוד במציאות. הגסיגה ממינסק היתד• מבוהלת וגורמי הממשל הסובייטי לא
 הספיקו להשאיר אחריהם אנשים לפעילות מחתרתית. במינסק נשארו פעילי
 מפלגה קומוניסטיים וכן קציני צבא, שכמו חבריהם היהודים בגיטו לא הספיקו
 לסגת מהעיר, או דרכי הנסיגה שלהם נותקו על ידי הצבא הגרמני והם חזרו
 למיגםק. עם גורמים אלה חיפשו אנשי המחתרת בגיטו קשר. המחתרת בגיםו,
 שאופייה ומהותה היו קומוניסטיים והיסוד היהודי־לאומי בפעילותם היה משגי,
 ראתה ביצירת קשר עם גורמים קומוגיסטיים מחוץ לגיטו ופעולה משותפת עמם
 כחלק מרכזי בפעילותם. הם גם שאפו לגצל קשר זה להוצאת יהודים מהגיטו

 ליערות ולפרטיזנים.
 קבוצות מחתרתיות קומוניסטיות החלו להתארגן בעיר מינסק, בקרב הביילורוסים
 והרוסים כבר בחודשים הראשונים לכיבוש הגרמני. בסוף נובמבר 1941 התכנסו
 גציגי קבוצות אלה והחליטו להתאחד. בראש קבוצה מחתרתית־קומוניססית זו
 עמד איסיי (יהודה) קוזינייץ, יהודי מאוקראיגה, מהגדס במקצועו וקצין מילואים.
 כינויו המחתרתי היה ״סלאביק״. קוזינייץ הצליח להסתיר את זהותו היהודית
 וחי מחוץ לגיטו כטטרי תחת השם מוסטאפה דניקורד־אוגלי. כינויה של הנהגת
 המחתרת העירוגית היה ״הוועד המשלים״. שם זה של ״הוועד המשלים״ נקבע
י המפלגה הקומוניסטית של  מתוך הערכה, שייתכן ובמיגסק הושאר על ל
 ביילורוסיה לפני הנסיגה ״ועד"עירוני״, שלו הסמכות לשאת תואר זה וקוזיגייץ
 וחבריו חששו, שהם יואשמו, שלקחו לעצמם בלי רשות שם, שלא בסמכותם
 לשאתו. ״הוועד המשלים״ כיוון את פעולתו להקמת בסיסים פרטיזניים ביערות,
 לפעולות חבלה במתקגים עירוגיים והסברה בעיר. בפגישות, שהתקיימו בין
 סמוליאר ובין קוזיגייץ, אחת מחת לגיטו ואחת בגיטו, בתקופה שבין גובמבר
 1941 לפברואר 1942, סוכם על שיתוף פעולה בין שתי הקבוצות, כאשר המחתרת
 בגיטו תהווה חלק מהמחתרת העירוגית בהגהגתו הכללית של קוזיגייץ. הדרישה
 של המחתרת בגיטו לסייע בהוצאת יחלים ליערות, געגתה חלקית. אחת הסיבות
ל לא היו באותה .תקופה קשרים משמעותיים  היתה, שלמחתרת העירונית ע
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 עם פרטיזנים ביערות, שגם הם היו בתחילת ההתארגנות. בעקבות הקשר,
 שהוקם עם ״הוועד המשלים״ בעיר, ובהתאם לבקשתו הועברו חלקי הדפוס אל
 מחוץ לגיטו, שם הוקם בית דפוס מחתרתי, ששירת את המחתרת העירונית
 בפעולות התעמולה שלה בקרב האוכלוסייה בעיר. ניהל את הדפום המחתרתי

 יהודי מהגיטו בשם מיכאל ציפצין.
 באותה עת התארגנה בעיר מינסק קבוצה מחתרתית נוספת של קציני צבא
 האדום, שנותרו בעיר, בראשותו של א. רוגוב. קבוצה זו בשם ״המועצה הצבאית״
 קיימה קשר עם המחתרת העירונית, אך שמרה על עצמאותה ועיקר יעדה היה
 הוצאת אנשים מהעיר ליערות. בין המחתרת בגיטו ובין קבוצת הקצינים היו
 חילוקי דעות בעניין העברת יהודים מהגיטו ליערות. אנשי ״המועצה הצבאית״
 העדיפו לשגר ליערות אנשים משלהם על פני יהודים מהגיטו, והשתמשו גם
 בנימוק אנטישמי ש״חזות״ היהודים תזיק לפרטיונים וכי היהודים אינם מאומגים
 בהפעלת גשק ובלחימה. העובדה, שיהודי הגיטו היו בחהליך של השמדה ולא
 היתה להם אפשרוח לדחוח אח היציאה ליער, לא השפיעה על שיקוליהם. עקב

 עמדה זו גיתקה המחתרח בגיטו אח קשריה עם המועצה הצבאית.
 הקשרים בין המחתרת בגיטו ובין היודגראט, שבראשו עמד איליה מושקין
 ושהוקם על ידי הגרמנים בראשית יוני 1941, החלו עם הקמת המחתרת בגיטו.
 עוד לפני שגוצר קשר זה, הוקם קשר בין מושקין ובין יחידת פרטיזגים, כאשר
 בראשית ספטמבר 1941 הגיע מהיער לגיטו צעיר יהודי בשם שדלצקי ודרש
 ממושקין בשם מפקד יחידת הפרטיזנים סרגייב (כיגוי ביסטרוב) לא לתת לגרמנים
 את דמי הקונטריבוציה, שהם דרשו, אלא להעבירם לפרטיונים. בעקבות פגישה
 זו החל היודנראט לאסוף ולהעביר לפרםיונים ביגוד, תרופות ואמצעים אחרים,
 שהיו דרושים ביער, מבתי המלאכה שהיו בגיטו וממה שנאסף או הוחרם על ידי
 היודגראט. סרבריאגסקי, מפקד משטרת הגיטו, גם הוא יחד עם מושקין עמד
 בקשרים עם הפרטיןנים וסייע להם. היודגראט, בראשותם של מושקין וסדבריאנסקי
 סייע בכל דרך אפשרית גם למחתרת בגיטו. סרבריאנסקי הכנים קבוצת אנשי
 מחתרת למשטרה וסילק אנשים בלתי מהימגים מהיודגראט ומהמשטרה. היודנראט
 סיפק לאנשי המחתרת דירות לצרכי פעילותם, תעודות ומקומות עבודה בגיטו
 או מחוצה לו, בהתאם לצרכי המחתרת, ורשם בנפטרים את היוצאים ליערות.
 ידיעות, שקיבל היודגראט על פעולות הגרמנים, הועברו לאנשי המחתרת בגיטו.
 מושקין וסרבריאגסקי אף ביקשו לצאת לפרטיזגים, אך המחתרת עמדה על כך,
 שעליהם להשאר ולסייע לאגשי המחתרת, כפי שהתפקיד שלהם איפשר זאת.
 עם הקמת המחתרת העירוגית בראשותו של ״הוועד המשלים״ גוצר קשר
 ישיר ושוטף בין קוזינייץ ובין מושקין. ״הוועד המשלים״ קיבל סיוע ממושקין
 ומקורביו ביודנראט, והתייחס לפעולות היודנראט, ולמושקין בפרט, בצורה חיובית
 ביותר. מערכה היחסים ההדוקה ושיהוף הפעולה המגוון בין היודנראט ובין

 המחתרת העירונית והמחתרת בגיטו נמשכו חודשים אחדים.
 בסוף פברואר — תחילת מרץ 1942 נאסרו ראשי ״המועצה הצבאית״ ובעקבות
 חקירתם נאסר ב־27 במרץ 42 גם קוזינייץ ולמעלה מ־400 אנשי המחתרת, 212
 מהם הוצאו להורג. קוזינייץ גתלד. ב־7 במאי 1942 לאחר חקירה ממושכת, בה
 עמד בגבורה. העדר גיםיון בפעולה מחתרתית, בעיקר בקרב ״המועצה הצבאית״,
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 הצלחת הגרמנים להחדיר סוכנים ואי־עמידה של חלק מאנשי המחתרת בחקירות
 לאחר מאסרם, הביאו למפולת זו. תוך חקירתם של אנשי המחתרת העירונית
 התגלו לגרמנים פרטים על המחתרת בגיטו ועל שיתוף הפעולה ביניהם ובין
 ראשי היודגראם והמשטרה בגיםו. מושקין וסרבריאנסקי נאסרו במרץ 42 וגיתלו

 כעבור זמן קצר. כיושב ראש היודנראט בגיטו התמנה משה יפה.
 לגרמנים גודעו שמות פעילי המחתרת בגיטו וכתובותיהם. אחדים מהם נאסרו
 על־ידי הגרמגים והוצאו להורג. היודנראט גדרש להסגיר את סמוליאר, גבלייב
 וחברי מחתרת אחרים. אגשי המחתרת הסתתרו, סמוליאר הוחבא בבית־החולים
 בגיטו כחולה טיפוס. יריד היודגראט יפה הציג לאנשי הגסטיפו תעודה מרוחה
 בדם על שם ״סטולארביץ״ (תחת שם זה היה סמוליאר מוכר), שכביכול גורה
 בלילה הקודם, יחד עם עשרות יהודים אחרים. היודגראט לא הסגיר אף אחד
 מאגשי המחתרת. תוך החיפושים בדירות בגיטו גורו בלילה של ה־ 31 במרץ 70

 יהודים, ביניהם אחדים מחברי המחתרת.
 המפולת במחתרת העירונית והשלכותיה על המחתרת בגיטו התרחשו זמן קצר
 לאחר האקציה של ה־2 במרץ 1942, שגערכה בגיטו, כאשר למעלה מ־5,000

 מאגשי הגיטו גרצחו.

ה נ ל י ו ו ט י ג ת ב ר ת ח מ ל ה ה ש ת ו ג ג ר א ת  ה

 וילגה גכבשה ב־24 ביוגי 1941, ימים אחדים אחרי ההתקפה הגרמנית על ברה״מ
 ורצח יהודים החל שם מיד. בחודשים יולי—דצמבר 1941 נרצחו בווילגה כ־60%
 מתוך קרוב ל ־60 אלף היהודים, שהיו בעיר עם כיבושה על ידי הצבא הגרמני.
 המחתרת בגיטו וילנה קמה מקרב חברי תנועות הנוער הציוגיות ״החלת״,
 ״השומר הצעיר״, הנוער הציוני, בית״ר וכן מקרב אגשי ה״בונד״, שעוד בשגת
 השלטון הסובייטי בעיר (יוני 1940— יוני 1941) קיימו קשרים מחתרתיים. קבוצות
 אלה המשיכו לקיים את קשריהם המחתרתיים גם אחרי הכיבוש הגרמני של
 העיר. גם הקומוגיסטים היהודים, שגותרו בעיר לאחר כיבושה, קיימו קשרים
 מחתרתיים ביניהם. קבוצות המחתרת של תנועות הגוער הציוגיות פעלו אז
 כל אחת בנפרד, להצלת חבריהם מהובלה למקום הרצח, שהיה בפונאר, 12

 ק״מ מהעיר, בחודשים של האקציות ההמוניות, שהסתיימו בשלהי 1941.
 בגיטו, שהוקם ב־6 בספטמבר 1941, התנהלו בקרב קבוצות המחתרת השונות,

 גם במקומות המחבוא שלהם; דיונים וויכוחים, מה לעשות-וכיצד-להגיב.-היו-
 שסברו, שעקב ההשמדה ההמוגית שהתרחשה והידיעות, שהגיעו על חיסול טוטלי
 של יהודים בערים ועיירות רבות בכל רחבי ליטא, יש לנסות לעזוב את וילגה
 לגיטאות גרודנה, ביאליסטוק וורשה, שנמצאו על אדמת ביילורוסיה ופולין.
 לפי המידע, שהיה בווילנה, גם בגיטאות אלה היו מעשי הדג ורצח, אך לא
 השמדה המוגית וטוטלית. תומכי גישה זו סברו, שההשמדה ההמונית בליטא,
 בה גטלו חלק ליטאים רבים, היא תוצאה של עויגות הליטאים ליהודים. הם
 העריכו, שבגיטאות פולין וביילורוסיה יהיו תנאים טובים יותר להתארגגות ופעילות
 מחתרתית מאלה שבגיטו וילגה, שהלך וקטן בגלל אקציות ההשמדה שגמשכו.
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 בראש התומכים בגישה זו היה מרדכי טננבוים־תמח־ף, שהנהיג קבוצה מחתרתית
 של חברי החלוץ הצעיר־דרור. קבוצה זו אף תכננה לברוח לחו״ל דרך העיר
 הלאטבית ליפאיה (ליבאו) ומשם בספינת דייג לשבדיה. תוכנית זו לא יצאה
 אל הפועל. לעומת זאת היו בקרב הקבוצות המחתרתיות אחרים, שסברו, שמה
 שהתרחש בווילנה ובליטא, אינו מוגבל לאיזור זה בלבד ואינו קשור בלעדית
 ליחס הליטאים. לדעתם, כל היהודים, שנמצאים תחת שלטון גרמניה הנאצית,
 צפויים להשמדה טוטלית. לפיכך אין טעם לחפש מקלט בגיטאות אחרים, אלא
 להתארגן בתוך גיטו וילנה למאבק באוייב הנאצי. בין התומכים בקו זה היה
 אבא קובנר, מראשי השומר הצעיר בווילנה. יש לציין, שראייה וו של המציאות
 לא היתה מבוססת על מידע, אלא על הערכה בלבד. יהודי וילנה וליטא כולה
 ויהודי ברה״מ בכללם היו הראשונים להשמדה המונית בכל אירופה הכבושה.
 הרצח ההמוני של היהודים בביילורוסיה המערבית הקרובה לווילנה, וכן בפולין
 ובארצות אירופה האחרות התחיל מאוחר יותר, רק בשנת 1942. לפיכך ההערכה,
 שמה שקורה בווילגה ובליטא, יקרה גם במקומות אחרים, לא היה לה אן,
 בשלהי 1941, על מה להתבסס. על רקע זה יש לראות את הוויכוח, שהתנהל
 בגיטו וילנה וחילוקי הדעות השונים. כדי לבחון את המצב ביתר יסודיות
 בגיטאות ביילורוסיה המערבית ופולין וכדי להביא לשם את הידיעות על ההשמדה
 ההמונית, נשלחו מווילנה בחודשי אוקטובר—דצמבר 1941 חברי תנועות הגוער
 הציוניות כשליחים. הם הגיעו לגרותה, ביאליסטוק וורשה ומסרו על המתרחש
 בווילנה. חלק מאנשי הציבור היהודיים, שעמם נפגשו השליחים מווילנה, התייחסו
 בספק לידיעות על ההשמדה ההמונית המתרחשת בליטא ולא האמינו, שוד. עלול
 לקרות גם אצלם. מוורשה הגיעו גם שליחים מתנועות הנוער הציוניות לווילנה,
 וסיפרו על המצב השוגה שם ועל החיים המתגהלים בגיטאות. המידע, שהתקבל
 באמצעות השליחים, חידד את הוויכוח הפנימי, אם להשאר בווילגה, אם לעזוב
 אותה. השליחים מווילנה פיתחו את הקשר המחתרתי, שהיה בין הגיטאות,
 ובפעילות המחתרתית היהודית גכגם מושג חדש — ״קשרי הגיטאות״. רוב הקשרים
 היו — בחורות בעלות מראה ארי, דבר שהקל על פעילותן המסוכגת. רבות

 מהן נתפסו והומתו במרתפי הגסטאפו.
 בדצמבר 1941 פסקו בווילנה אקציות ההשמדה ההמוניות. בתוך הגיטו נותרו
 כ־20 אלף נפש, כשליש ממספר היהותם, שהיו שם עם הכיבוש. האחרים
 ברובם נרצחו בפונאר. מתוך אלה שנותרו, כ־12 אלף נותרו ברשות הגרמנים,
 שהיו זקוקים להם ככוח עבודה והשאר היו כאלה, שהתחבאו ונשארו בגיטו
 כבלתי חוקיים. חלק מאנשי המחתרת, שהסתתרו מחוץ לגיטו חזרו לגיטו בשלהי

.1941 
 בליל ה־1 ביגואר 1942, התקיים בגיטו וילגה מפגש של גציגים מהתאים
 המחתרתיים של תגועות הגוער הציוגיות־ החלוציות. במהלכו של מפגש זה גקרא
 הכרוז, שחובר על־ידי אבא. קובנר ובו קריאה לנוער. היהודי ״בל גלך כצאן
 לטבח״. בכדון היתה קריאה להתארגן ללחימה בנשק.. שלושה .. שבועות לאחר
 מכן,.ב־ 21 בינואר 1942 התקיימה בגיטו פגישה, בה השתתפו נציגי השומר
 הצעיר, הנוער. הציוני, בית״ר והקומוניסטים. בפגישה זו הוחלט . ביו, היתר:
. . . . . . .  א. להקים ארגון לוחםמזויין, שיפעל ׳במחתרת בגיטו. וילנה. .
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 ב. עיקר מטרתו של הארגון הוא הכנת התנגדות מזויינת המונית נוכח כל
 גיסיון של חיסול הגיטו.

 ג. ההתגוננות היא מעשה לאומי, היאבקות העמ על כבודו.
 ד. הארגון שם לעצמו למטרה ביצוע מעשי חבלה בעורפו של האוייב, מצטרף

 לשורות הפרטיזנים ומסייע לצבא האדום במלחמתו.
 ה. הארגון יחדיר את רעיון ההתגוננות לשאר הגיטאות ויקשור קשרים עם

 כוחות לוחמים מחוץ לגיטו.
 ו. הארגון יקרא בשם פ.פ.או. (פאראייניקטע פארטיזאנער ארגאניזאציע —

 ארגון פרטיזנים מאוחד.
 כעבור חודשים אחדים הצטרפו לפ.פ.או. גם צעירי המפלגה הסוציאליסטית
 היהודית ״בונד׳/ בראש הארגון הועמד יצחק ויטגברג, קומוגיסט בעל גיסיון
 בפעילות מחתרתית עוד מתקופת השלטון הפולני, לפני פרח המלחמה. במפקדת
 הארגון נכללו בנוסף לוויטנברג, אבא קובנר מ״השומר הצעיר״, ויוסף גלזמן
 מבית״ר, שהיה גם סגן מפקד המשטרה היהודית בגיטו, ומאוחר יותר צורפו

 למפקדה ניסן רזניק מהנוער הציוגי ואברהם חבויגיק איש ה״בוגד״.
 קביעת המרד בגיטו כמטרה מרכזית של הארגון מקורה בגורמים סובייקטיביים
 ואובייקטיביים. הגורם הסובייקטיבי היה הרקע האידיאולוגי הדומיגגטי בפ.פ.או.
 חברי תנועות הנוער הציוניות, שראו בהשארותם בגיטו עם כלל הציבור היהודי
 שבתוכו ואי־נטישתו בתקופה כה קשה — חובה לאומית, את המרד בגיטו
 הם ראו כאקט לאומי־עצמאי בעל ערך היסטורי, בו כיהודים הם נלחמים בגרמנים.
 אגשי פ.פ.או. קיוו, שביום חיסול הגיטו הם יתמרדו, יפרצו מהגיטו ליערות
 ויצליחו להציל עמם עוד יהודים. הגורם האובייקטיבי, שהשפיע על החלטתם,
 היתד, העובדה, שבתקופה, בה הוקם פ.פ.או. לא היתד, באיזור וילגה, ואפילו
 בטווחים רחוקים יותר, פעילות פרטיזגית אגטי־גרמגית ויחידות פרטיזגיות, אליהן
 היו יכולים אגשי המחתרת מווילגה להגיע. העדר תשתית פרטיזגית באיזור הפך

 את היציאה ליער בתקופה ההיא של תחילת 1942 לבלתי ריאלית.
 קבוצה מחתרתית של החלח הצעיר — ״דרור״ בראשותו של מרדכי טננבוים־
 תמרוף החליטה לעזוב את וילנה ולעבור לגיטו ביאליסטוק ולהמשיך בפעילות
 שם. החלטה זו הושפעה גם מכך, שהשליחים, שהגיעו מוורשה, הביאו למרדכי
 טננבוים־תמרוף מסר מחברי התנועה שם ובו פגייה לעבור לשם. בעזרתו של
 אגטון שמידט, סמל מהצבא הגרמני וידיד יהודים, יצאה קבוצה זו לביאליםטוק,
 במחצית הראשונה של ינואר 1942. (מרדכי טננבוים־תמרוף עמד מאוחר יותר
 בראש המחתרת בגיטו -ביאלי״םטוק ופיקד על המרד. בגיטו זה, באוגוסט 1943,
 שם נפל בקרב. אנטון שמידט גאםר על עזרתו ליהודים וגידון למוות על ידי
 בית־דין צבאי. ב־13 באפריל 1942 הוצא להורג). חברים מהחלח הצעיר־דרור,
 שלא יצאו לביאליסטוק וגשארו בווילגה, התארגגו והקימו קבוצה מחתרתית
 משלהם באביב 1942. בראש קבוצה זו עמד יחיאל שייגבוים! קבוצה זו ריכזה
 סביבה קבוצות נוספות וחברים, שלא השתייכו לתנועות גוער, ביגיהם מקצת
 אנשים בעלי עבר צבאי. כינויה של הקבוצה המאוחדת היה ״קבוצת המאבק
 של יחיאל״. ארגון זה שם לעצמו כמסרה יציאה ליערות ולחימה פרמיזנית. הוא
 לא ראה את המרד בגיטו כאפשרות ריאלית בעלת סיכויים כלשהם. והיער, מאמץ־,
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 נתן אפשרות ללחימה ממושכת וגם דדך הצלה. למטרה זו של יציאה ליער
 לא היתד! משמעות מיידית, אלא יעד שיש לשאוף להגיע אליו, כאשר התגאים
 יאפשרו זאת, ז״א כאשר הארגון ישיג גשק לחבריו ויצור קשר עם פרטיזגים ביערות.
 לאחר גל השמדה בגיטו וילגה, שהסתיים בשלהי 1941 באה תקופה של שקט
 יחסי מאקציות גדולות, שנמשכה עד אביב 1943. תקופה זו גוצלה על ידי פ.פ.או.
 להתארגנות והצטיידות בנשק. בחודשים הראשוגים לקיומו של פ.פ.או. היתה
 היחידה הבסיסית בארגון מורכבת משלושה חברים מאותה תנועה וגקראה
 ״שלישיה״. נציגי התנועות במפקדת פ.פ.או. הם שהחליטו, מי מחברי התנועה
 מתאים ויצורף למחתרת הלוחמת והם שהרכיבו את השלישיות. בעקבות הפעילות
 המשותפת והאמון הרב בין התנועות, שהרכיבו את המחתרת הלוחמת, חל
 בתחילת הקת של 1942 שיגוי ארגוני, ובמקום ״השלישיות״ התנועתיות הוקמו
 ״חמישיות״ על־תגועתיות. ״חמישיה״ כזאת כללה חמשה חברים מתגועות שוגות,
 שגרו בקרבת מקום אחד לרעהו למקרה של גיוס מייד״. ה״חמישיה״ היוותה
 יחידת קרב בסיסית. שלוש ״חמישיות״ אורגנו במחלקה ו־4—6 מחלקות היוו
 גדוד (בטליון), שמנה כ־120 לוחמים. בפ.פ.או. הוקמו שגי גדודים ועוד יחידות
 מטה, שכללו קשרים, חבלנים, מודיעין וכר. במפקדת פ.פ.או. המשיכו להכלל
 גציגי התגועות, מהם הורכב הארגון. התנועות השונות מהם הוקם פ.פ.או. המשיכו
 במקביל לשמור על מסגרותיהן הפוליטיות הקודמות ועיקר פעילותן שם היתד.
 בתחומי הדעיוגיים, התרבותיים והחברתיים. תגועות אלה שימשו מאגר לכוח

 אדם, מהם הוקם וגדל פ.פ.או. בפ.פ.או. בשיאו היו כ־300 לוחמים.
 בפ.פ.או. נקבעו שיטות קריאה וגיוס חברי הארגון במצב חירום של אקציות
 או חיסול הגיטו כולו. נקבעו מקומות מפגש ללוחמים, הצטיידות בנשק וכר.
 כעיקרון בסיסי לגיוס חברי הארגון ופתיחת ההתקוממות נקבע, שהדבר ייעשה,
 כאשד הגיטו יהיה צפוי לחיסול מוחלט. החלטה ןו נבעה מהעובדה, שאנשי
 הארגון ידעו, שאין בכוחם לגצח בעת התקוממות, ופעולה מוקדמת מדי יכולה
 רק להחיש את מועד חיסול הגיטו. רק כאשר יהיה ברור, שהגיטו עומד בפני
 חיסול ושהגיע הקץ לקיומו על חושביו, לא יהיה עוד מה להפסיד ואז ההתקוממות
 תהיה כמוצא אחרון. במהלך ההתקוממות יגסו חברי פ.פאו. לפרח מהגיטו
 ולהגיע ליערות ושם להתארגן למלחמה פרטיונית. בעת הפריצה יגסו לקחת

 עמם מספר רב ככל האפשר של יהודים.
 פ.פ.או. חיפש קשר עם גורמי מחתרת לא־יהודים, שפעלו בווילנה ועם פרטיזגים.
 בווילנה פעלה עוד מתקופת השלטון הסובייטי מחתרת פולנית, קשורה לממשלה
zwiazek Waiki) הפולגיח הגולה שבלונדון. כינויה היה ״האיגוד למאבק מזויין״ 
 zbrojnej) ולאחר מכן ״הצבא הארצי״ (Armia Krajowa). מחתרח וו המשיכה
 לפעול גם במשך כל שגות השלטון הגרמגי. פעילותה העיקרית היתד! התארגנות
 ובניית כוחות למאבק על עתיד איזור וילנה, שיתנהל בין מךיגת פולין שתוקם
 לאחר הניצחון על גרמניה הנאצית, ובין ברה״מ. מאבק מוויין בגרמנים היתה
 אצלם, באחור וילנה, מטרה משנית ועיתויה היה צריך להיקבע על ידי המפקדה
 הארצית, שפעלה באיזורי המרבו של פולין הכבושה. מחתרת זו עסקה גם
 בהעברת קצינים פולניים לשוודיה ומשם לאנגליה, כדי להצטרף לצבא הפולגי שם.
 פ.פ.או. הצליח להשיג קשר עם המחתרת הפולנית ואבא קובנר ניהל אתם
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 משא ומתן על סיוע בהשגת נשק. אנשי המחתרת הפולנית הציגו בפני פ.פ.או.
 שאלות בקשר ל״אופיו״ של הארגון: האם הוא ארגון קומוגיסטי? לצדו של
 מי יעמיד, כאשר יחזרו הסובייטים ויתגהל מאבק על השלטון בווילגה בין
 הפולנים והסובייטים? לפולנים נאמר בתשובה שפ.פ.או. איגנו ארגון קומוגיסטי,
 אלא ארגון לוחם בנאצים, אשר כלולים בו גם קומוניסטים, אך הם אינם מהווים
 את הרוב. ביחס לקיומה של פולין עצמאית גאמר, שעמדת פ.פ.או. היא חיובית,
 אך כעת מטרתה היא לחימה בגרמגים עד לשחרורה של וילגה, וגורלה לאחר
 שחרורה, אינו קשור ביעךיו של האךגון. לאחך שבועות של מגעים גתקבלה
 תשובה שלילית לבקשות הסיוע של פ.פ.או. החלטה זו הגיעה כנראה ממרכז
 המחתרת הפולגית בוורשה, והיא אפייגה את היחס של המחתרת הפולגית הלאומית
 כלפי המחתרת היהודית בשטחי מזרח פולין (ביילורוסיה ואוקראיגה המערביים),
 עליהם השתלטו הסובייטים בספטמבר 1939. תשובה דומה קיבלה גם המחתרת
 היהודית בעיר ביאליםטוק, כאשר ביקשה עזרה בנשק מהמחתרת הפולנית שם.
 קבוצת מחתרת קומוניסטית, ראשוגה בווילגה מחוץ לגיטו, התארגנה בתחילת
 שנת 1942. היתד• זו קבוצה של קומוניסטים פולנים בראשותו של יאן פשבאלםקי.
 כיגויה היה ״האיגוד למאבק פעיל״ (zwiazek waiM Czynnej) ומספר חבריה
 היה 60—80 איש. הקשר בין פ.פ.או. ו״האיגוד למאבק פעיל״ גוצר באביב 1942
 באמצעות מאקאר קאראבליקוב, ביילורוסי, קומוגיםט, שהיה חבר בקבוצה הפולגית
 וקיים קשרים עם הקומוגיסטים היהודיים בגיטו. פגישות בין גציגי שגי הארגוגים
 התקיימו בגיטו ומחוצה לו. ״האיגוד למאבק פעיל״ היה ארגון קטן ודל־אמצעים
 ולא היו לו קשרים כלשהם עם מוסקבה או עם גורמים ביערות. לא היה בכוחו
 לסייע בנשק, אך הקשר עמו היה חשוב לפ.פ.או. מבחינה מורלית, כגורם ידידותי
חל מחוץ לגיטו, שהיה מוכן לשתף פעולה עם יהודים והביע רצון לסייע  י

 ככל האפשר.

 בקיץ 1942 הוצגחה לאיזור יערות רודגיקי שמדרום לווילגה קבוצה קומוגיסטית
 ליטאית, שמנתה 6 אנשים וכיגויה היה ״אלקסגיס״ (עץ אלמון). חבריה
 היו בעבר ברובם תושבים מאיזור וילנה. לקבוצה היה קשר רדיו עם המטה
 של תנועת הפרטיזנים הקומוניסטית־ליטאית באיזור מוסקבה. הקשר בין פ.פ.או.
 לקבוצה זו נוצר באמצעות יהודים, שהוחזקו במחנה עבודה בסביבות ביאלה־ואקא.
 ויטנברג, מפקד פ.פ.או., יצא מהגיטו וגפגש עם חברים אחדים מקבוצת ״אלקםנים״.
 הוא העלה את הבקשה שידווח למוסקבה על קיום פ.פ.או. ושמטרתו להתקומם
 בגיטו, כאשר תגיע שעת חיסולו. עמדתם של אנשי ״אלקסניס״ היתה, שארגון
 לוחם איגו יכול לשבת ולחכות ליום החיסול; אלא עליו לפעול מיידית.־־ את מטרת
 פ.פ.או., כארגון יהודי בגיטו, שראה עצמו כחלק מהציבור היהודי שם ושמטרתו
 היתד, לא רק להלחם, אלא גם להציל יהודים רבים ככל האפשר על ידי התקוממות
 בגיטו, מטרה זו, מי שלא היה יהודי־לאומי בגיטו, באותה תקופה, לא יכול
 היה להבין. עם זאת הוחלט על שיתוף פעולה. פ.פ.או. החל באיסוף איגפורמציה
 על תנועת רכבות דרך וילנה לחזית ועל מיקומם ומהותם של מתקנים צבאיים
י ״אלקסניס לבדה״מ. במהלך המגעים  גרמנים בעיר. ליעות אלה שודדו על ל
 סוכם שפ.פ.או. ישלח קבוצת חברים לבסיס של אלקסניס ביער לצרכי אמוגים
 ויספק תעודות מזוייפות לאנשי הקבוצה, שיוכלו לנוע בהם בווילנה ובליטא.

 ־41



 פ.פ.או. יצר גם •קשר בין אלקסניס לקבוצה הקומוניסטית של פשבאלםקי. הקשרים
 בין פ.פ.או. ל״אלקסנים״ נמשכו חודשיים־שלושה, עד שחברי הקבוצה נתפסו
 על ידי הגרמנים כתוצאה מהלשנה של תושבים מקומיים, בסוף הקת של 1942.
 השילוח של קבוצה מאנשי פ.פ.או. לאימוגים ביער לא יצא אל הפועל. הקשר

 עם תנועת הפרטיזנים הסובייטית נותק.
 פ.פ.או. החליט לחפש דרכים, כדי לחדש את הקשר והחליט לשגר שליחים,
 שיגסו לחצות את החזית הגרמגית־םובייטית באיזור וייליקיה־לוקי. מתוך הקשרים
 עם קבוצת ״אלקסניס״ נודע לפ.פ.או., שקיימת שם פירצה בחזית, דרכה עברו
 פרטיזנים. משימה זו הוטלה על שתי חברות פ.פ.או., םוניה מאדייםקר וצ׳םיה
 רוזגברג. השליחות יצאו מווילנה בחודש ספטמבר או אוקטובר 1942, כשבידיהן
 תעוחת מזוייפות. הן געצרו בקרבת החזית והוחזרו לווילגה בליווי משטרתי,
 אד בדרך הצליחו• להתחמק ולחזור לגיטו. הגיסיון ליצור קשר בין פ.פ.או.

 למטה תנועת הפרטיזנים •הסובייטים נכשל.
 מערכת היחסים בין פ.פ.או. ובין היודנראט ניתן להגדירה כדו־קיום בשלום
 עד לאביב 1943.- יושב־ראש היודנראט עד יולי 1942 היה אנאטול פריד, יהודי
 מתבולל ודמות לא חזקה. הדמות הדומיננטית בגיטו היה מפקד המשטרה יעקב
 גנם, לשעבר קצין בצבא הליטאי, שבאמצע יולי 1942 התמנה כיושב־ראש
 היודנראט. גנם היה יהודי לאומי ובעל כושר מנהיגות. התפיסה האידיאולוגית
 של היודגראט לאחר גלי ההשמדה, שהתרחשו במחצית השנייה של 1941, היתה
 להפוך את הגיטו לגורם יצרני, שאנשיו יעבדו במפעלים מחה לגיטו או בבתי
 מלאכה, שהוקמו בגיטו, כדי שלממשל הגרמני יהיה כדאי לקיימו מבחינה כלכלית.
 המטרה של היודגראט היתה באמצעות העבודה של יהודי הגיטו להרוויח זמן
 עד לתבוסתה של גרמניה, שאחרי המפלות בחורף של 1941—1942 גראתה די
 ודאית. ואכן שיקולים כלכליים היו הסיבה, שהגרמנים החליטו להשאיר את
 גיטו וילנה וגיטאות גוספים ובהם עובדים חיוגיים עבור המשק המלחמתי שלהם.
 פ.פ.או. ראה עקרונית בחיוב מטרה ןו של הפיכת הגיטו ליחידה כלכלית יצרגית
 ובדרך ןו להאריך את קיומו של הגיטו על יושביו. תפיסה וו לא נגדה את
 מטרתה של פ.פ.או., שקבעה, שההתקוממות בגיטו תתבצע, רק כאשר יגיע יום

 חיסולו ולא לפני כן.
 לגנם היו קשרים אישיים עם ויטנברג, מפקד הפ.פ.או., עם גלזמן, שעד יולי
 היה סגן מפקד משטרת הגיטו ואחרי מועד זה מנהל מחלקת הדיור של היודנראט,
 ועם אגשים אחרים מראשי פ.פ.או. הוא ידע על התארגגותה וקיומה של המחתרת.
 שוטרים לא מעטים, אחדים מקציני משטרת הגיטו, היו חברים פעילים במחתרת.
 גנם דאה בחיוב את קיומה של המחתרת כל עוד היא בפעילותה לא פוגעת
 במדיניותו ולא מסכנת את קיום הגיטו. הוא התבטא, שביום חיסול הגיטו, הוא,
 אישית, יצטרף למתקוממים ובתור קצין לשעבר, אף יגהיגם. בנובמבר 1942,
 על רקע אירועים בגיטו ומעורבותה של משטרת הגיטו בפעולות מסויימות
 (אקציית אושמיאנה ועוד), חל קרע בין גנם ובין גלזמן, שפוטר מהיודגראט,
 נאסר והוגלה למחנה עבודה מחוץ לעיר וילנה. ויטנברג התערב בעניין זה אצל
 גגם, גלזמן הוחזר לגיטו ומערכת היחסים העדינה בין המחתרת ליודנראס נשארה
 כפי שהיתה. המחתרת בגיטו וילנה לא נהנתה מאותו שיתוף פעולה, שהיה
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 בגיטו מיגסק בין המחתרת ליודגראט עד יולי 11942, אך גם לא הוטרדה על
 ידו. היה זה דו־קיום בשלום, שגמשך עד למאי 1943, כאשר המציאות בגיטו

 הביאה לשינוי ולהחרפה ביחסים אלה.

 השגת נשק

 נושא מרכזי בפעילות המחתרות בגיטאות וילנה ומינסק היה השגת נשק. כמקור
 לנשק היתד, האוכלוסייה האזרחית הלא־יהודית, שלמיה נפל נשק בעת נסיגת
 הצבא האדום ביוני 1941 ובאיזור וילנה גם בעת התמוטטות הצבא הפולני
 בספטמבר 1939. מקור נוסף לנשק היו מחסגי הצבא הגרמני או מחסנים בו
 ריכזו הגרמנים נשק שלל סובייטי. חברי המחתרת, שבמסגרת עבודות הכפייה
 שלהם עבדו מחוץ לגיטו הן במחסני הגשק למיגיהם והן אלה שבאו במגע
 עם האוכלוסייה האזרחית, הם שפעלו להשגת הנשק. סכנה גדולה היתה כרוכה
 בפעילות זו. הדרך להשגת נשק מהאוכלוסייה האזרחית היתה באמצעות קגייה,
 תמורת תשלום גבוה. הבעייה היתה למצוא את האיש שברשותו גשק, לוודא
 שהאיש מהימן ולא סוכן גרמגי, ואז לגהל אתו מו״מ. לעתים קרובות הגשק
 שגרכש לא היה שמיש והיה צורך לתקגו בגיטו. הכסף ודבךי העךך לרכישת
 הגשק גתרם על ידי חברי המחתרת או באמצעות פעולות שוגות כגון הכגת

 כרטיסי מזון מזוייפים ומכירתם והתמורה גוצלה למטרה זו.
 בבורבישקי, פרבר של וילנה, הקימו הגרמנים מחםגים גדולים של גשק־שלל
 ותחמושת. במחסגים אלה עבדו כ־80 יהודים מהגיטו, ביניהם קבוצת חברי פ.פ.או.
 קבוצה זו הצליחה לגנוב משם עשרות כלי נשק ביניהם רובים, מקלעים, אקדחים,
 רימונים ותחמושת. הניסיון להשיג בווילגה גשק מהמחתרת הפולגית, שהיתה
 קשורה בממשלה הגולה בלונדון ושפעלה בעיר עוד מהתקופה הסובייטית, נתקל
 בסירוב מצדה. המחתרת הקומוניסטית בווילנה הוקמה רק בשנת 1943, היתה

 דלה ביותר בנשק והפ.פ.או. העבירה לה כלי נשק אחדים.
 בעייה נוספת היתה הכנסת הנשק לגיטו. הדבר נעשה בסיועם של שוטרים
 יהודים חברי פ.פ.או., ששמרו בשערי הגיטו ליד השוטרים הגרמנים והליטאים.
 תעלות הביוב העירוגיות, גם הן שימשו דדך להעברת נשק לגיטו וכן מעברים
 דרך עליות־גג ומרחפים. בהעברת הגשק דרך תעלות הביוב הצטיין שמואל
 קפליגסקי. בעייה גוספת היחד! הקמת מחסגים לגשק בתוך הגיםו. דבר זה
 היה צריך להיעשות בהסתר מתושבי הגיטו היות וכל אחך ידע, שאם הגדמגים
 ימצאו גשק בביתם — הם; משפחותיהם ושכגיהם יוצאו להורג. יוסף גלזמן
 ממפקדת ד,פ.פ.או., שהיה מהמחצית השגייה של 1942 ראש מחלקת השיכון
 ביודג״ראט, השיג מרתפים אחדים לצרכי אחסגת הגשק. קבוצה של אגשי הארגון
 היתד, ממונה על אחזקתו ותיקונו של הנשק, כולל ייצור עצמי של רימוגי־יד,
 בקבוקי מולוטוב, נפצים וכר. חברי פ.פ.או. היו ברובם צעירים, חברי תנועות
 נוער, ללא הכשרד, כלשהי בנשק. בחשאיות מוחלטת קיימו אנשי פ.פ.או. אימונים
 בגשק במרתפים שוגים בגיטו. במשך השנה וחצי של פעילות פ.פ.או. בגיטו

 הושג גשק כלשהו למרבית חבריו.
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 ראשי פ.פ.או. היו מודעים לעובדה, שהכנסת נשק לגיטו וקיום ארגון מזויין
 בתוכו מסכן את קיומו של הגיטו. היה ברור להם, שברגע שהשלטונות הגרמניים
 יגלו עובדה זו, כל קיומו של הגיטו על תושביו, יועמד בסכגה. הגרמגים היו
 זקוקים לגיטו שנותר בווילנה לצרכי ניצול תושביו ככוח עבודה, אבל היה
 בדור, שהם לא יהססו לחסלו, ברגע שייוודע להם על קיום גשק בגיטו. ראשי
 המחתרת התלבטו לא מעט בגושא זה ובאחריות שהם גוטלים על עצמם. למרות
 זאת, מנימוקים לאומיים, הם החליטו להמשיך בהשגת נשק ובהכנות להתקוממות

 בבוא העת.
 בגיטו מיגסק הסתייעו אגשי המחתרת בהשגת נשק גם בידידים מלפני המלחמה.
 חבר המחתרת אהרון פיטרסון קיבל 6 כלי גשק מחבר רוסי, עמו שירת וגלחם
 באותו גדוד במלחמת האןרחים. בבית ישן ועווב הוא מצא 6 רובים, שכנראה
 הסתירו אותם שם חיילים סובייטים, כאשר נכבשה העיר, והעביר אותם לגיטו.
 איש המחתרת, ואליק זיטלזייף וחבריו חשפו מטמון של 30 רובים והביאום
 לגיטו. גשק אחר הוצא ממחסן גרמני ב״קראסני אורוצ׳ישצ׳ה״ והוברח לגיטו.
 הגשק בגיטו הוסתר במחסנים סודיים וגם בבית העלמין היהודי, שהיה בתחום הגיטו.

ם י נ ז י ט ר פ ל ר ו ע י ה ל א י צ י  ה

ק ס נ י  מ

 בהתאם לאידיאולוגיה של המחתרת בגיטו מינסק, הרי מראשית צעדיה ופעילותה
 היא חיפשה דרכים ליצור קשר עם פרטיזגים, כדי להוציא קבוצות לוחמות
 מהגיטו ליערות. האקציה של ד.־2 במרץ 1942, המאסרים בגיטו לאחר המפולת

 של המחחרח העידוניח, הפכו חיפושים אלה לאינטגסיביים יותר.
 לגיטו הגיעו ידיעוח על פרטיזנים ביערוח מדרום ומדרום־מערב למינסק
 ובאיזורים אחרים כבר בחודשים הראשוגים לקיומו. בחקופה ההיא, בחודשי הסתיו
 והחורף של שגת 1941 ואף בתחילח 1942, לא היחה עדיין חגועח פרטיזגים
 מאורגנת באחורי מינסק. בגסיגה המבוהלת לא הספיק הממשל הסובייטי על
 שלוחותיו השוגות: המפלגה, הצבא, הק.ג.ב., להשאיר גרעיני פרטיזנים, כפי
 שגעשה באיזורים מזרחיים יותר, לשם הגרמגים הגיעו חודשים אחדים אחרי
 ההתקפה על ברה״מ. ביערות שבאיזור מיגסק גשארו קבוצות חיילים, שלא
 הספיקו לסגח ולא הלכו לשבי, אליהם פה ושם הצטרפו פעילים קומוגיסטיים,
 שגם הם לא הספיקו להתפנות. מטעמים אידיאולוגים או מתוך ידיעה ברורה,
 שנפילתם בידי הגרמנים או המשטרה המקומית משמעותה עבורם מוות בטוח,
 הם מצאו מקלט ביערות. היו אלה יחידות קטנות, שהקימו לעצמן בסיסים
 זמניים ביערות, נעו ממקום למקום, כדי שהכוחות הגרמניים לא יגלו אותן. גורמים
 אלה, ללא קשר ביניהם וללא קשר עם העודף הסובייטי, היוו את הגרעינים
 הראשונים לתנועה הפרטיזנים. מבחינח חחןוקה, מזין, ביגוד וכוי, נשענו על
 האוכלוסיה המקומית, שלפעמים תמכה בהם מרצון ולפעמים עשתה זאת באיומי

 נשק.
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 רק במהלך שנת 1942 ובהדרגה לבשה תגועה זו באיזורי מיגסק צורה מאורגנת
 יותר, הקבוצות הקטנות התאחדו לגדודים ולחטיבות פרטיזנים. לאיזור הוצנחו,
 או הגיעו על ידי חציית החזית, קבוצות מאורגנות מהעורף הסובייטי, והוקם
 קשר מסודר עם מטות הפרטיזגים, שפעלו מאחורי החזית, בעורף הסובייטי.
 נשק וחומרי נפץ הוצגחו, דבר, שאיפשר פעילות פרטיזגית בהיקף רחב יותר.
 כבר בימים הראשונים לקיומה של המחתרת יצא מהגיטו שליח לאיזור אוזדה
 שמדרום למינסק, כיוון שלפי השמועה נמצאו שם חיילי הצבא האדום, שלא
 הספיקו לסגת. השליח, שהרחיב את חיפושיו גם לאיזור ח׳רז׳ינסק, לא גילה
 דבר וחזר לגיטו. בראשית ספטמבר 1941 הגיע לגיסו פדיה שדלצקי, צעיר
 יהודי ממיגסק, שבא כשליח של יחלה פרטיזגית בפיקודו של סרן סרגייב (גודע
 גם בשם ביסטרוב). פדיה בא לגיסו לבקש עזרה בציוד עבור יחידתו. םמוליאר
 העביר באמצעותו של פדיה מכתב לסרגייב, הביע נכונות לסייע לו, אך ביקש

 בתמורה עזרה בהוצאת לוחמים מהגיםו.
 במגעים בין סרגייב ובין המחתרת בגיסו באמצעותו של פדיה התנה סרגייב
ל פעמים ם מהגיםו בהבאת נשק אישי עמם. פדיה חזר ע י ל  את קבלתם של ל
 אחדות לגיסו והוציא קבוצות אחדות ליער. אחת הקבוצות היתה בראשותו
 של סגן ליאונרד אוקון ובה 20 לוחמים. הקשר עם אגשי סרגייב גותק, לאחר
 שיחלתו עברה מזרחה יותר לאיזור מוהילב, המרוחק ממינסק. לאחר ניתוק
 הקשר עם סרגייב שלחה המחתרת בגיטו בסתיו 1941 קבוצה ובה 5 לוחמים
 להקים בסיס פרטיזנים ביער בוברוביץ באיזור רודנסק, 30 ק״מ מדרום־מזרח
 למינסק. המחתרת תכננה לשלוח לבסיס זה קבוצות נוספות מהגיםו: ישראל
 לפלות, שיחידתו הצבאית כותרה באיזור ויאזמה, חזר למינסק ונרתם לפעילות
 המחתרת, אירגן קבוצה נוספת, שיצאה לבסיס זה, שהוקם באיזור רודנסק.
 הוא מצא את הבסיס נסוש, לאחר שהיתר. באיזור פעילות של גרמגים. אנשי

 קבוצה זו נאלצו לחזור לגיטו.
 אגשים, ששאפו לצאת ליערות ולהלחם בגרמנים, לא חסרו באותה תקופה.
 הבעיה היתה לאן לצאת וכן מורי דרך, שיובילו את האגשים מהגיטו אל היער.
 ביציאה מהגיטו ומהעיר, וכן בדרך, ארבו לאגשים סכגות רבות של משמרות
 גרמניים ומארבים, הלשנות מצד משתפי פעולה. כדי להנצל מכל זה היה
 צורך במורי דרך, שמכירים היטב את האיזור, ויודעים לעקוף מקומות מסוכנים.
 המחתרת בגיטו לחצה על המחתרת העירוגית, שגם לה היו קשרים עם קבוצות
 פרסיזגים ביער, שזו תספק לה מורי דדך, אך התשובה היתה, שגם לה חסרים

 מורי דרך.
 פרט ליוצאים ליער באמצעות המחתרת, היו גם אגשים בגיסו ללא קשרים
 עם המחתרת, שארגנו קבוצות משלהם וגיסו לפרוץ לעצמם דרכים ליער. יציאה
 בלתי מאורגנת זו וללא ליעה מספקת על התנאים בדרד וביער, טמנה בתוכה
 הרבה סכנות. ואכן לא מעטים נפלו קרבן בדרך זו. בין היוצאים ליער בסוף
ל במלחמת האזרחים. הוא היה בין  1941 היה שלום זורין, שלחם כפרסיןן ע
 מקימי יחידת פרמיזנים ע״ש פרחומנקו ומאוחר יותר הקים יחלת פרםיזנים

, מגיטו מינסק. ם י ל  מם׳ 106, בה היו גם מאות גשים וילדים ל
ל יותר את היציאה  החורף של שגת 1942/1941, שהיה קשה במילד, הקשה ע
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 מהגיטו, את ההיאחזות ביער ללא בסיסים מוכנים מראש, ובכורח הנסיבות הביא
 לצמצום היציאה ליערות.

 ב־14 במרץ 1942 יצאה מהגיטו קבוצה של 25 איש מאנשי המחתרת. אחרי
 תלאות רבות ואבירות, שסבלו בדרך, הם נתקלו ביחידה פרטיזנית של ״דיאדיה

 ואסיה״ (רב־סרן וורוניאנםקי) והצטרפו אליה.
 במרץ 1942 יצאה מהגיטו קבוצה נוספת ובה כ־50 איש בראשותו של י׳ רולדין
 ומ׳ יפה, קצין צבא. הקבוצה היתד, צריכה להפגש ביער בקרבת העיר עם
 מורה־דרך, שיוביל אותה לפרטיןנים. אנשי הקבוצה חיכו ביער 3 ימים, מורה
 הדרך לא הגיע. חלק מהאנשים חזרו לגיטו, חלק ניסו להגיע ליערות בלי
 מורה דרך וניספו בדרך. לאחר מכן התברר, שאי־בואו של מורה הדרך קשור

 היה למפולת ולמאסרים של המחתרת העירונית.
 אחרי המפולת של המחתרת העירונית והמאסרים ההמוניים הקשר עם קבוצת
 פרטיזנים ביערות, שחלקו התנהל באמצעות המחתרת העירונית, כמעט ונותק.
 גם המידע, שהשלטונות הגרמגיים קיבלו על המחתרת בגיטו ועל היציאה ליערות
 ממנו, הגבירו את החיפושים והמעצרים והקשו על עזיבת הגיטו. כוחות גרמניים
 ומשטרה מקומית היו מתפרצים פתע, בעיקר בלילות, מכתרים בתים, ולעתים
 רחובות שלמים, ורוצחים מאות תושבים. תקופה זו עד לאקציה הגדולה של
 ד,־28—31 ביולי, כוגתה ״תקופת האקציות הליליות״. רבים מאגשי המחתרת
 נפלו קרבן באקציות ליליות אלה. החיפושים אחרי סמוליאר, גבלייב ואגשי
 מחתרת אחרים נמשכו והם נאלצו להתחבא. בתחילת הקת נתפס גבלייב והוצא
 להורג. היתה זו מכה קשה למחתרת. תוך כדי חיפושיהם בגיטו גילו הגרמנים
 ב״מלינה״ ברחוב זאקובה קבוצה ובה 12 צעירים בראשותו של ואליק זיטלזייף,
 שעמדו לצאת ליער. בידי הצעירים היה נשק והתפתח קרב בינם ובין הגרמנים
 בו נפלו כל חברי הקבוצה. היה זה הקרב היחיד בין אנשי המחתרת לבין הגרמנים

 בתוך הגיטו.
 המחתרת בגיטו החליטה להגביר את מאמציה ליצירת קשרים ישירים עם
 הפרטיזנים ולהוציא קבוצות ליער, שלא באמצעות המחתרת העירונית, שפעילותה

 שותקה לזמן־מה.
 ב־10 באפריל 1942 יצא ישראל לפידות בשנית ליער עם קבוצה, שמנתה
 למעלה מ־20 איש, במשאית נהוגה על־ידי ביילורוסי. כמחצית חברי הקבוצה
 היו מצויירים בנשק. הם התמקמו ביערות שמדרום למינסק, בדרך לסלוצק,
 שם היו בסיסים של יחידת קוטוזוב. כעבור זמן קצר הצטרפו לקבוצה של לפידות

 עוד יהודים ממיגסק ויחידתו גדלה ל ־50 איש.
 ב־23 באפריל יצאה מהגיטו קבוצה של 25 איש בראשותו של גחום פלדמן,
 בעל גסיון במלחמת פרטיזגים עוד מתקופת המהפכה. הקבוצה יצאה ליערות
 סטארוםיילסק באיזור זאסלאבל, מצפון־מערב למינסק. אחריה יצאו ליער זה
 קבוצות נוספות ממינסק. למפקד יחידתו של פלדמן התמנה סגן ראשון סמיון
 גנזגקו, שברח ממחגה שבויים במיגסק בסיוע יהודים מהגיטו. יחידה זו גדלה
 והפכה במרוצת הןמן לחטיבה פרטיזגית ע״ש בודיוגי. היוצאים מהגיטו במאורגן
 לאחר האקציה של ה־2 במרץ 42 כוונו לשני הבסיסים של לפידות ושל

 פלדמן־גנזנקו.
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 ככל שגדל מספר היהודים, שיצאו מהגיטו במאורגן על ידי המחתרת או
 ביוזמת יחידים וקבוצות, גתקלו הם בקושי להתקבל ליחידות פרטיןנים לא־
 יהודיות. במציאות זו גדל הצורך להקים יחידות יהודיות וזו היתה מגמתה
 של המחתרת. יחידות אלה קלטו גם לוחמים לא־יהודים ובמשך הזמן הפכו
 היהודם בהן מיעוט, אבל בתקופה הקריטית של שנת 1942 הן היו היעד העיקרי,
 אליו נעו יהודי הגיטו. לפי הערכות שונות אלפים אחדם של יהודים מגיטו

 מינסק יצאו ליערות והצטרפו לפרטיזנים.
 היודנראט בראשותו של משה יפה, שהתמנה לתפקיד אחרי מאסרו של מושקין,

 המשיך לסייע למחתרת בגיטו וביציאת אנשים ליערות.
 ״באקציה הגדולה״, שנערכה בימים 28 עך 31 ביולי 1942, הוצאו מהגיטו
 30,000 יהודים, הובלו למאלי־טרוסטינייץ, 14 ק״מ ממינסק, ונרצחו שם. בין
 הנרצחים היו גם אלפים מיהודי גרמניה, אוסטריה וציכיה, שהובאו קודם למינסק
 והוחזקו שם בגיטו נפרד. לקראת סוף האקציה רצחו הגרמנים גם את יו״ר
 היודגראט משה יפה ואת מפקד משטרת הגיטו בלומגשטוק. בגיטו נשארו 9,000
ד הגרמנים כ״עובדם חיוניים״ למשק שלהם. באקציה  יהודים, שהוגדרו על י
 זו מצאו את מותם גם רבים מאנשי המחתרת. ״האקציה הגדולה״ היתד! בלי
 ספק חלק ממדגיות ההשמדה או, כפי שהגרמגים כיגוה, ״הפתרון הסופי של
 הבעיה היהודית באירופה״. אך ניתן להניח, שהיקפה ומועדה הושפעו גם
 מהעובדה, שלגרמנים היה מידע מדוייק על המחתרת בגיטו, על הקשר ועל
 היציאה של מאות רבות של יהודים מהגיטו לפרטיזנים, וכן על עזרה בציוד
 ובכסף מהגיטו למחתרת העירונית ולפרטיזנים. מידע זה בא להם מהחקירה

 של אנשי המחתרת העירונית וכנראה היו להם גם סוכנים מקרב תושבי הגיטו.
 בדו״ח של מפקד משטרת הבטחון והם.ד. מה־8 במאי 1942 על הגילוי של
 המחתרת העירונית במינסק ועל מאסר ראשיה ומאות חבריה קיימת התייחסות
 רחבה ביותר לחלקם של היהודים בכלל, ושל אנשי גיטו מינסק, בפעילות המחתרתית

 ורמז על ״אקציה גדולה״, שצריכה להתבצע. בדו״ח נאמר:

 ״לאחר חיסול החילות הסובייטים באיזור ויאזמה ובריאנסק, גמצא במינסק
 מספר גדול של קציגים רוסיים, שהשיגו בגדים אזרחיים ומסמכים מזוייפים-.
 בחודשי אוגוסט—ספטמבר 1941 ניסה יהודי אחד לארגן אנשים אלה
 ולהקים ארגון... מדובר על מהנדס־גפש איסיי קוזינייץ... בחודשים דצמבר
 1941 — ינואר 1942, כאשר החלה המתקפה הרוסית וההתקדמות הגרמנית
 נעצרה, הרחיבו קוזינייץ וקבוצתו את פעילותם. צורפו אנשים חדשים
 והחל מאמצע מרץ 1942 הפך הארגון לתנועת מחתרת קומוניסטית

 ופרטיןנית.
 קוזינייץ עצמו היה יושב ראש הוועד וניהל את הפעולה בגיטו. הוא
 היה צריך לקיים את הקשרים עם היהודים במינסק, לגייס חברים חדשים,
 להשיג בגדם ותגבורות עבור הפרטיזנים... הם המשיכו בגיוס פרטיזנים
 חדשים, אותם שלחו ליחידות פרטיזנים •בביילורוסיה... עד עתה יצאו
 מהגיטו לפרטיזנים כ־100 יהודים... את החדשות הם הדפיסו בבית דפוס
 מחתרתי והפיצו עלונים. בית הדפוס נמצא בבית מגורים ליד. הגיטו
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 וגיהל אותו יהודי בשם ציפצין, שחי מחוץ לגיטו... הגופן (שריפט) התקבל
 מהגיטו... תגועת הפרטיזנים קיבלה את התמיכה הכספית בעיקרה מתרומות,
 שגאספו בגיטו. נקבע, שכמעט כל הגיטו היה מחולק לאיזורים ותת־

 איזורים [מחתרתיים].
 החקירה בעגיין זה הופסקה לאור החיסול הצפוי של הגיטו... עד עתה
 נאסרו 404 אנשים, כולל חברי הארגון הפרטיזנים בגיטו, מתוכם גורו

 כבר 212 אנשים.״

 לפי מסמך זה ברור, שמשטרת הבטחון והס.ד. ייחסה את ההנהגה ואת ארגון
 הפעילות המחתרתית במינסק ובפרטיזנים בביילורוסיה ליהודים, ואת אנשי הגיטו
 כמקור עיקרי לתמיכה כפרטיזנים וכמקור לכוח אדם לתנועה זו. הערכה זו
 בולטת במיוחד בדו״ח, שהגיש מושל ביילורוסיה, גנרל קומיםאר קי3ה ב־ 31
 ביוגי 1942, היום האחרון של ״האקציה הגדולה״, אל הממונה עליו, רייכסקומיסאר
 הייגריך לוהזה בריגה. בדו״ח, הנושא כותרת ״הלוחמה כפרטיזנים ואקציה גגד

 היהודים בגגרל־בצירק ביילורוסיה״, גאמר:

 ״בכל התנגשות עם פרטיזגים בביילורוסיה התברר, כי היהודים... הם
 הנושא העיקרי של תנועת הפרטיזנים, יחד עם תנועת ההתנגדות הפולנית
 במזרח ועם אנשי הצבא האדום ממוסקבה. לפיכך הטיפול ביהדות ביילו
 רוסיה לאור הסכנה למשק בכללו היא בעיה פוליטית מובהקת, החייבת
 להיפתר לא רק מנקודת ראות כלכלית אלא פוליטית... התברר, שחיסלנו
 בביילורוסיה כ״55,000 יהודים בעשרת השבועות האחרונים. בשטח נפת
 מינסק הושמךה כל היהךות, בלי שנפגע על יךי כך כח העבודה... עם
 סיום האקציות הצפויות במינסק, ישארו בה 8,600 יהודים... הסכנה,
 שהפרטיזנים יוכלו בעתיד להיעזר במידה ניכרת ביהודים, אינה קיימת

 עור.״״

 משגי מיסמכים אלה ברור, שהגרמגים ראו בגיטו מינסק כולו קן מחתרתי
 ופרטיזני ועיתוי ״האקציה הגדולה״ הושפע גם מראייה זו של גיטו מיגםק.
ת 1942, נערכו אקציות השמדה  עם זאת יש לציין, שבאותה תקופה ממש, ק
 המוניות של יהודים בשטחים הכבושים של פולין, אוקראינה המערבית ואיזורים
 אחרים באירופה, שם לא היתד, כל פעילות מחתרתית או פרטיזנית של יהודים.
 לאחר ״האקציה הגדולה״ השתגה המצב בגיטו. הגיטו, בו נותרו רק 9,000
 יהודים, הפר ל׳ימחנה עבודה״. במקום היודנראט הקודם, שככלל שיתף פעולה
 עם המחתרת, מינו הגרמנים ״הנהלה״ לגיטו בראשותו של אפשטיין, פליט
 מפולין. בגיטו הוקמה משטרה, שכינויה היה ״הקבוצה האופרטיבית״. אפשטיין
 ו״הקבוצה האופרטיבית״ שיתפו פעולה עם הממשל הגרמגי בכל התחומים.
 למחתרת בגיטו, בנוסף לאוייב החיצוגי — הממשל הגרמני — קם אוייב
 גוסף בדמות ״הקבוצה האופרטיבית״ והתגאים לפעילותה בתוך הגיטו המוקטן
 הפכו לקשים ביותר. היציאה ליער, שדחיפותה עלתה מאוד כבר לאחר האקציה
 של ה ־2 במרץ 1942 ולאחר המאסרים והרציחות, שבאו בעקבות המפולת של
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 המחתרת העירוגית, הפכה לאחר ״האקציה הגדולה״ להכרח מיידי.
 התנאים, שנוצרו בגיטו הקטן, לא אפשרו להגהגת המחתרת בגיטו להמשיך
 ולפעול מתוכו. סמוליאר, תוך התייעצות עם הוועד המחתרתי העירוני שהתארגן
 שם מחדש, יצא מהגיטו והמשיך את פעילותו מחוץ לגיטו. עם יציאתו מהגיטו,
 נפילתו של גבלייב זמן מה לפגי האקציה הגדולה והיציאה ליער של פלדמן
 עוד בסוף אפריל 1942, המשיכה המחתרת את פעילותה בגיטו, אבל בהיקף
 מצומצם יותר, בראשותה של רוזה ליפסקאיה. סמוליאר, בהיותו בצד הארי
 של העיר, פגה לוועד העידוגי לסייע בהוצאה ליער של יהודים, שעדיין גותרו
 בגיטו, כולל נשים, ילדים ומבוגרים. התשובה, שהוא קיבל מניקולאי גראסימגקו,
 חבר הוועד העירוני, היתה, שהיחידות הפרטיזניות זקוקות ללוחמים ולא לזקגים

 וילדים.
 הגרמנים הצליחו שוב לעלות על עקבות הוועד העירוני ובסוף ספטמבר
 1942 נאסרו רבים ממנהיגיה והוועד חדל למעשה להתקיים. סמוליאר הצליח
 להתחמק ממאסר ובתחילת נובמבר 1942 יצא מהעיר והגיע ליערות קוידאנוב
 שבאיזור דז׳רזינסק מדרום־מערב למינסק. מיהודי מינסק, שהתקבצו ביערות
 אלה, הוקמו שתי יחידות פרטיזניות, האחת ע״ש דז׳רזינסקי והשנייה ע״ש סרגיי
 לאזו. אנשי המחתרת מגיטו מינסק ביער המשיכו לקיים קשר עם הגיטו.
 בין מורי הדרך, שגשלחו מהיער לגיטו להוצאת יהודים, היו נערים ונערות
 בגי 12—13, להם היה קל יותר לעבור בדרכים מבלי לעורר חשדות ולהעצד.
 הם הובילו קבוצות ליער. בעקבות הפעילות הגרמנית נגד איזורי הפרטיזגים,
 בחורף של 1942—1943, פסקה כמעט לחלוטין היציאה ליערות בתקופה ההיא.
 הגרמנים הפעילו שיטה של אחריות קולקטיבית, על כל בדיחה מהגיטו לפרטיזנים
 הוצאו להורג החברים לעבודה של היוצאים ליערות. עשרות אנשים גורו יום־יום
 בבית הקברות היהודי במינסק כמעשה תגמול. למרות זאת המשיכו קבוצות
 קטנות של יהודים, חלקם מאורגגים על־ידי שרמי המחתרת בגיטו וחלקם

 ביוזמתם, להגיע ליער עד ליום האחרון של קיומו, ה־ 21 באוקטובר 1943.

ת ו ר ע י ה ל א י צ ו י ו א ט י ג ד ב ר ה — מ נ ל י ו ו ט י  ג

 בעוד המחתרת בגיטו מיגסק מכווגת את עיקר מאמציה לשיגור קבוצות ליערות
 ליחידות פרטיזנים, ואלפים אחדים מאנשי הגיטו יצאו במהלך שגת 1942 ליערות
 ונלחמים שם; הפ.פ.״או. בווילנה לא הוציאה" ליער אף אחד מחבריה. נאמנה לדרכה
 האידיאולוגית היא עסקה באותה תקופה בהתארגנות והכנות למרד בתוך הגיטו.
 יש לציין, שמעבר לתפיסה האידיאולוגית, עד לסוף 1942 לא היתד! פעילות
 פרטיזגית משמעותית ולא בסיסי פרטיזגים באיזורי וילגה הקרובים, ואף המרוחקים
 יותר, אליהם היה סיכוי סביר להגיע מהגיטו. מתחילת 1943, התגברה פעילות
 הפרטיזנים במערב ביילורוסיה ובאיזורי הגבול של גגרל־קומיסאריאט ליטא,
 לא הדחק מווילגה. בעקבות מצב זה החליטו הגרמגים לחסל 4 גיטאות קטגים
 שהיו באיזור זה: סויגצ׳יאן, אושמיאגה, מיכיילישוק וסול, בסוף מרץ — תחילת
 אפריל 1943. הממשל הגרמני אף• האשים את היהודים בגיטאות אלה בבריחה
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 לפרטיזנים. חיסול גיטאות אלה אחרי תקופה ממושכת של שקט יחסי באקציות
 נגד יהודים באיזור וילנה העלה את המתח בגיטו והחשש, שגם קיצמ של

 היהודים בו קרב.
 בעקבות מצב זה, עלתה בקרב חלק מחברי פ.פ.או. הדרישה להוציא אנשים
 ליערות. מטה פ.פ.או. הוציא מיסמך, שהופץ בקרב חבריו ב־4 באפריל 1943

 ובו הוא השיב על השאלה, ״למה אין ללכת ליער לאלתר״. במיםמך נאמר:

 ״הרצון ללכת ליער לאלתר מוכיח אי־הבנה של אידיאות פ.פ.או. האידיאה
 של ארגון הפרטיזגים היהודים היא לאומית חברתית: לארגן את מאבקם
 של היהודים להגן על חיינו וכבודנו. הליכה ליער בשעה זו מתפרשת
 כבקשת מקלט אישי, הצלה עצמית... אנו גלך ליער אך ורק כתוצאה
 של קרב, לאחר שנבצע את משימותינו, ניקח עמנו מספר רב ככל האפשר
 של יהודים ונבקיע דרך ליער, מקום שם נמשיך במאבקנו בכובש הרצחני,

 כחלק בלתי נפרד של תנועת הפרטיזנים הכללית...״

 חיסול הגיטאות הקטנים ורצח רוב תושביהם, כולל אלה שבכושר עבודה וכן
 סגירת מחנות עבודה בסביבות וילנה, שבחלק מהם היו אנשים מהגיטו, הביא
 את מטה פ.פ.או. להערכה, שגם קיומו של גיטו וילגה מתקרב לקיצו. בנוסף
 לכך היה על המחתרת מקובל, שהמפלות של הצבא הגרמני והתקרבות החזית
 לליטא יביאו לכך, שהגרמנים יחסלו לפגי גםיגתם את הגיטו על יושביו. לגיטו
 וילנה הגיעו בחודשי אפריל—מאי 1943 צעירים יהודים מםוינצ׳יאן, שהיו כפרטיזנים,
 ביגיהם ישיקה גרטמן, יצחק רודניצקי, משה שוטאן ואחרים והציעו לאנשי
 פ.פ.או. לצאת ליערות נארח׳ וקאזיאן, מצפון־מזרח לווילנה, שם היו כבר
 בסיסים פרטיזניים. במו״מ עם הצעירים מםוינצ׳יאן הציע להם פ.פ.או. לחזור
 מהיער לגיסו וילנה לקראת המרד המתוכנן. הצעירים מסוינצ׳יאן חזרו ליערות.
 חוסר הסיכוי של מרד בגיטו והציעו לפ.פ.או. להוציא אנשים ליערות. למו״מ
 זה לא היו תוצאות, כל צד נשאר בעמדתו והצעירים מסוינצ׳יאן חזרו ליערות.
 בתחילת יוגי 1943 הגיעו לגיטו שנית משה שוטאן ושליחים נוספים והציעו
 הפעם בשם פיאודור מארקוב, מפקד חטיבת פרטיזנים ע״ש ״וורושילוב״, להוציא
 ליערות קבוצות מזויינות של פ.פ.או. תשובת פ.פ.או. היתה, שמטרתם להילחם
 בגיטו ורק לאחר מכן להגיע ליערות. שליחי הפרטיזגים מסויגצ׳יאן ארגנו בעצמם

 כמה קבוצות נוער מבני עיירתם, שהיו בגיטו, והוציאו אותם ליעד.
 בעקבות המצב וההערכה, שהקץ של הגיטו מתקרב, הגבירה המחתרת בגיטו,
 וכן יהודים יחידים, את פעילותם ברכישת גשק והברחתו לגיטו. בחודש מאי 1943
 נעצרו יהודים מהגיטו על ידי המשטרה הגרמנית כשברשותם נשק, ותושבים
 מקומיים הלשינו בכמה מקרים, שהיהודים ניסו לרכוש אצלם נשק. משטרת
 הבטחון הגרמנית הזהירה את גנס שאם זה יימשך, הגיטו יחוסל. גנס ומשטרת
 הגיטו העבירו אזהרה זו לתושבי הגיטו, והגבירו את הפיקוח בשער הכניסה לגיטו.
 ב־24 ביוני 1943 יצאה ליערות נאצ׳ה, כמאה קילומטרים מדרום לווילנה,
 קבוצה, שכללה 10 חברי ״ארגון המאבק של יחיאל״ בראשותו של בורקה פרידמן,
 מי שהיה קצין במשטרת הגיטו. ארגון זה מתחילתו ראה ביציאה ליערות לפרטיזנים,
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 ולא במרד בגיטו, את יעודו. הקשר עם הפרטיזנים הסובייטים ביערות נאצ׳ה
 נוצר על־ ידי אנשים אחדים, שלא השתייכו למחתרת, ושיצאו מווילנה והצטרפו
 לפרטיזנים בנאצ׳ה, עוד באפריל 1943. קבוצה זו של בודקה פרידמן היתה
 החלוץ ומשימתה היתה להכין ביער בסיס לקבוצות נוספות. היתד! זו הקבוצה
 המאורגנת הראשונה של אנשי המחתרת הווילנאית, שיצאה ליערות. גנם התנגד
 לצאת אנשים צעירים, שהיוו את כוח העבודה ובזכותם, לדעתו, הגרמנים קיימו
 את הגיטו. הוא הגיב בחריפות על צאתה של הקבוצה ליער, גנם גם גפגע
 מהעובדה, שבקבוצה של פרידמן היו כמה אנשים גוספים ממשטרת הגיטו,
 עליהם הוא ביסס את ביצוע מדיניותו לקיום הגיטו. הוא החליט לפעול גגד
 הגורמים, בהם חשד בקיום קשר עם הקבוצה שיצאה ושהם עלולים לארגן
 קבוצות נוספות. גלומן ממפקדי פ.פ.או. נעצר על ידי משטרת הגיטו ואחרי
 התנגשות אלימה עם אנשי המחתרת נשלח למחנה עבודה מחה לעיר. היתד!
 זו ההתנגשות האלימה הראשונה בין חברי פ.פ.או., שניסו לשחרר את גלןמן
 ובין אנשי גנס. ליאו ברנשטיין, מראשי ״ארגון המאבק של יחיאל״, שהיה

 מנהל מחלקת התרבות של היודנראט, הודח מתפקידו.
 באמצע חודש יולי 1943 עלתה המשטרה הגרמנית על עקבות הוועד המחתרתי
 הקומוניסטי העירוגי בראשותו של יוזאם ויטאס ואסרה את חבריו. תוך חקירתם
 נודע להם, שיצחק ויטנברג, מפקד הפ.פ.או., גם הוא חבר הווער הקומוגיסטי
 העירוני. הגרמנים דרשו מגגס את הסגרתו של ויטנברג, באיום של חיסול הגיטו,
 אם לא יוסגר. דרישה .זו להסגרתו היתד. בגלל היותו חבר הוועד העירוני
 הקומוניסטי ולא בגלל היותו מפקד פ.פ.או., שעל קיומו הגרמנים עדיין לא
 ידעו אז. משטרת הגיטו בפקודת גנם עצרה את ויטגברג והסגירה אותו לידי
 שוטרים ליטאיים, שבאו לקחתו. בדרך לשער הגיטו, הצליחו אנשי פ.פ.או.
 לשחררו בכוח מידי אנשי המשטרה ולהחביאו. פ.פ.או. גייס את חבריו וגוצר
 עימות בינם ובין גגם ומשטרת הגיטו, שדרשו מפ.פ.או. את הסגרתו של ויטנברג.
 גוכח האיום הגרמגי של חיסול הגיטו, הצטרפו גם תושבי הגיטו בדרישה להסגיר
 את ויטגברג. כדי למגוע התגגשות אלימה בין פ.פ.או. ובין המוגי היהודים
 בגיטו. הוחלט במטה המחתרת, תוך הסכמתו של ויטגברג, על הסגרתו. ויטנברג
 הצטייד בציאגקאלי ובלילה הראשון בהיותו בידי הגסטאפו, הרעיל את עצמו.

 במקומו כמפקד בפ.פ.או. התמנה אבא קובנר.
 בעקבות פרשת ויטנברג, העובדה, שתושבי הגיטו עמדו לצדו של גנס,
 וכן החשש, שההתדחשויות בגיטו גילו לכל — כולל לגרמנים — את קיומו
 של ארגון מחתרתי בגיטו; עלתה שוב השאלה של השארות בגיטו או יציאה
 ליערות. התעוררה גם השאלה, אם ביום חיסול הגיטו ייענו תושבי הגיטו לקריאת
 פ.פ.או. להצטרף אליהם ולמרוד. פ.פ.או החליט, מבלי לוותר על המטרה העקרוגית
 של מרד בגיטו, להוציא קבוצה ראשונה של חבריו ליער ולהקים שם בסים
 פרטיזני, אליו יגיעו אנשי המחתרת לאחר המרד בגיטו. באותם הימים של
 התלבטות בקרב אנשי פ.פ.או. הגיעה שוב פנייה מחטיבת הפרטיזנים של מארקוב
 באמצעות צעירים מסויגצ׳יאן, שהגיעו לגיטו, לשלוח אליה קבוצות מזויינות.
 פנייה זו גם.היא השפיעה על ההחלטה להוציא קבוצה ליער. בקבוצה הראשונה
 נכללו חברים, שהיתה סברה, שהם עלולים להיות הראשונים, שייעצרו בגיטו,
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 אם הגרמנים ינקטו פעולה נגד פ.פ.או.
 הקבוצה, שיצאה ליער ב־24 ביולי 1943, מגתה 21 חברים בראשותו של
 גלזמן, שחזר מקודם לגיטו. הקבוצה נקראה ״קבוצת ליאון״, כינויו המחתרתי של
 ויטגברג. בדרכה ליער עברה הקבוצה דרך מחנה העבודה בווילייקה החדשה,
 שם הצטרפו אליהם 14 צעירים וצעירות מעובדי המחגה. כ־25 ק״מ מווילגה

־9 אגשי פ.פ.או. גפלו בקרב.  עלתה הקבוצה על מארב ו
 גלזמן והאנשים שנותרו הגיעו כעבור 4 ימים ליערות גארוץ׳, כ־120 ק״מ
 מווילגה. הגרמגים, שזיהו את גופות הקורבנות, באו לגיטו, אסרו 32 בגי משפחה
 וכן את מנהלי העבודה בהם עבדו הגופלים, לקחו אותם לפוגאר ורצחום. גם
 כל העובדים במחנה בווילייקה החדשה, דרכה עברה קבוצת ליאון, נרצחו כעונש.
 הגרמנים פירסמו בגיטו הודעה, שתמורת כל אחד שברח ליעד תוצא להורג
 משפחתו, ואם המשפחה לא תמצא, יוצאו להורג דיירי הדירה האחרים בהם
 התגוררו הבורחים, ובהעדרם — כל דיירי הבית. אם הבריחה תבוצע בזמן העבודה,
 יוצאו להורג 10 מהעובדים באותו מקום. פקודה זו הטילה אחריות קולקטיבית
 על תושבי הגיטו, שהחלו שומרים זה על זה. גגם הודיע למטה הפ.פ.או. שבעקבות
 המקרה של ״קבוצת ליאון״, שחלק מחבריה גתפסו פצועים, גחקרו בעיגויים

 ורק אחר כך הוצאו להורג, יודעים הגרמנים על קיום פ.פ.או. ועל מפקדיו.
 ב־ 21 ביוגי 1943 הוציא הימלר פקודה על חיסול הגיטאות, שעדיין גותרו
 במזרח. בפקודה גאמר, שהאגשים הדרושים לעבודה חיוגית יוחזקו במחגות
 ריכוז, שיוקמו למטרה זו והלא־חיוניים לעבודה יושמדו, או בנוסח הפקודה
 ״יש לפנות מזרחה את כל תושבי הגיטו שאין בהם צורך״. יהודי הגיטו לא
6 באוגוסט  ידעו על פקודה זו, אך הרגישו את התוצאות המעשיות שלה. ב־
 געצרו על ידי השלטוגות הגרמניים 1,000 אנשים בהיותם מחוץ לגיטו בדרכם
 למקומות העבודה. האגשים, שהיו בטוחים, שהם גלקחים להשמדה. גיסו לברוח
 ורבים גהרגו תור כדי בריחה והתנגדות. הגרמנים הודיעו לגנס, שהאגשים
 שנעצרו נשלחו למחנות עבודה לאסטוגיה, ואכן התברר תוך זמן־מה, שהאגשים
 נמצאים במחנה ווייווארה שבאסטוגיה. בעקבות זה גרגעו במקצת הרוחות
 בגיטו. ב־24 באוגוסט דרשו הגרמגים מגנם עוד 4,000—5,000 אנשים לעבודה
 לאסטוניה. גנס הצליח לרכז קרוב ל־1,500 אגשים, בתור זה בגי משפחה,
 נשים וילדים והם הוסעו לאסטוניה. פ.פ.או. לא ראה במשלוחים לאסטוניה את
 חיסול הגיטו ולא הגיב על כך בהתקוממות. גנס, כנראה לפי הסכם עם פ.פ.או.,

 לא כלל את חברי הארגון במשלוח.
 אחרי החיסול של הוועד הקומוניסטי העירוני בחודש יולי התארגן בעיר ועד
 עירוגי באמצע אוגוסט. הוועד שהוקם היה בקשר עם הפרטיזנים ביערות רודניקי
 שמדרום לווילגה. לעיר הגיעה בשליחות הפרטיזנים גסיה גלזר (שמח המחתרתי
 יהיה ״אלבינה״) יהודיה, קומוניסטית ותיקה, שנשלחה ממוסקבה לליטא ביוגי 1943.
 היא סייעה בארגון הוועד העירוני, קיימה פגישות אחדות עם מטה פ.פ.או.
 והציגה בפניו את העמדה הקומוגיסטית, — שיש לעזוב את הגיטו ליערות
 למלחמת פרטיזגים. היא גם שללה את קיומה של מחתרת יהודית גפרדת
 בגיטו וטעגה, שיש לארגן את המחתרת על בסיס עירוגי ולא לאומי. פ.פ.או.
 להבדיל מעמדת המחתרת בגיטו מיגסק לא קיבל את עמדתה והמשיך לדגול
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 במרד בגיטו. ימים מועטים לאחר ביקורה של גסיה גלזר בגיטו, הועמד פ.פ.או.
 במבחן האידיאולוגיה שלו.

 ב־1 בספטמבר 1943 לפנות בוקר הוקף הגיטו על־ידי כוחות גרמניים ויחידה
 משטרתית אסטוגית. העובדים לא הורשו לצאת מהגיטו והגרמנים דרשו מהיודגראט
 לספק 3,000 גברים ו ־2,000 נשים למשלוח לאסטוניה. מטה פ.פ.או., שהופתע
 מהפעולה הגרמגית, התארגן במהירות והוציא פקודת גיוס לכל הארגון. כל
 אחד משגי הגדודים התרכזו במקומות המיועדים לכך וקבוצות מיוחדות מהארגון
 יצאו להביא את הנשק מהמחסנים הסודיים. אנשי הגדוד השני שמנה אז כ־100
 לוחמים, הוקפו פתאום על ידי כוח גרמני ואסטוני, לפני שאנשיו קיבלו את
 הנשק. היתד, זו תוצאה של הלשנה מצד אנשים, שרצו למנוע התגגשות מזויינת
 בגיטו מתוך חשש כבד לתוצאות. מפקד הגדוד נתן הוראה לנסות ולברוח.
 כ־25 איש הצליחו לפרח ולהגיע לעמדות הגמד הראשון, האחרים גתפסו והוצאו
 מחה לגיטו. היתה זו מכה קשה ביותר לפ.פ.או. מטה ד,פ.פ.או. החליט לרכו
 את שאר כוחותיו באיןור רחוב סםראשון ולהיערך שם להגנה היקפית. אנשי
 ״ארגון המאבק של יחיאל״ הצטרפו אליהם בהתאם להסכם שביגיהם. במקביל

 לכך הספיקו אנשי המחתרת להצטייד בגשק, שהוצא מהמחסגים.
 בשעות הצהריים הפח מטה פ.פ.או. כרוז לתושבי הגיטו ובו קריאה להתנגד
 בכוח לגירוש ולהצטרף למורדים. בכרה נקראו תושבי הגיטו לא להאמין, שהם
 נלקחים למחנות עבודה, אלא שהפעם יובילו אותם לפונאר ושם יירצחו. תושבי
 הגיטו, פרט לקבוצת צעירים, לא הצטרפו למתקוממים. הגרמנים והאסטונים,
 שנכנסו לגיטו והחלו לתפוס אנשים, נתקלו בקושי בריכוז האגשים, שרובם

 התחבאו ב״מלינוח״ שהוכנו מראש.
 לקראת הערב הגיעו הגרמנים לאיזור, בו התבצרו אנשי המחתרת. יחיאל
 שיינבוים, מפקד ״קבוצת המאבק של יחיאל״, שהיה בעמדה הקדמית, פתח
 עליהם באש. הגרמנים השיבו אש אוטומטית ותוך חילופי היריות נפגע שיינבוים
 ונהרג. הגרמנים פוצצו את הבתים, מהם נפתחה עליהם האש ורבים מהאנשים,
 שהתחבאו שם ב״מלינות״, גהרגו בפיצח. בלילה הוציאו הגרמנים את כוחותיהם
 מסמטאות הגיטו, תוך חשש בהסתבכות. בגלל החשיכה ונסיגת הגרמנים לא

 התפתח קרב היריות הקצר לקרב בקנה מידה גדול.
 גנם חשש, שאם ימשיכו הגרמגים בחיפושים בגיטו למחרת, יגיעו הם שוב
 לאיזור, בו נערך פ.פ.או. ויתפתח קרב, שיביא קץ על הגיטו. הוא הציע לגרמנים,
 שהוא, באמצעות המשטרה שלו, יאסוף את מספר האנשים הררוש לשילוח.

 הגרמנים הסכימו לכך. — -
 בערבו של ד,־1 בספטמבר הועמד מטה פ.פ.או. לפני הצורך להחליט, מה. יהיו
 צעדיו הבאים של הארגון. תושבי הגיטו לא נענו לקריאה למרד. הם העריכו,
 שגם הפעם כפי שקרה ב־6 באוגוסט, זו לא אקציית השמדה אלא שילוח לעבודה
 לאסטוניה, לפיכך לא נענו לקריאה. בדיון, שנערך במטה ד,פ.פ.או., הציג אבא
 קובנר שתי אפשרויות: האחת — לפרח לאלתר מתוך הגיטו ולהבקיע דרך
 ליער, כאשר הסיכויים לכך קלושים. האפשרות השנייה — לחכות בגיטו עד
 גמר האקציה הנוכחית ולעזוב את הגיטו אחריה. המטה החליט על האפשרות
 השנייה. החלטה זו התקבלה, כאשר גנם הודיע באמצעות שליחים, שהיודנראט
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 ימנע למחרת כגיסת גרמגים לגיסו והוא בתמורה יספק להם את מכסת כה
 האדם הדרוש למשלוח לאסטוניה. ואכן בימים 2—4 בספטמבר לא נכנסו הגרמנים
 לגיטו וגנם העמיד לרשותם את מכסת כוח האדם, שתיתה דרושה להם. אגשי

 פ.פ.או. נשארו בימים אלה בעמדות שלהם עד תום האקציה ב־4 בספטמבר.
 יהודי הגיטו לא נענו לקריאה למרד, היות והאמיגו לגנס, שהפעם לא לוקחים
 אותם לפונאר אלא למחנות עבודה. האירועים של ה־ 1—4 בספטמבר הוכיחו
 לפ.פ.או., שבמציאות שנוצרה אין סיכוי למרד המוני בגיטו, כפי שהיה
 בוורשה. בלי הצטרפות ההמונים למרד, בלי הפיכת כל בית וכל דירה
 לעמדה מבוצרת, שהגרמנים חייבים לפרח אליהם בכוח, לא היה למרד
 כל סיכוי ותועלת. לכן נפלה הכרעה לצאת ליערות. באותם הימים הגיעו שוב
 לגיטו צעירים יהודים בשליחות מארקוב וכן בשליחות חטיבת הפרטיזנים הליטאית־
 קומוגיסטית. היציאה מהגיטו היתד, בימים ההם יותר קשה, היות ולא יצאו
 יותר קבוצות עבודה מחוץ לגיטו, פרט להובלת מתים לבית הקברות, שהיה
 מחוץ לגיטו. הנשק הוצא מהגיטו בארוגות המתים והוחבא בבית הקברות. אגשי
 המחתרת יצאו בלילות מהגיטו, עברו דרך בית הקברות, הוציאו את הגשק והמשיכו
 ליער. בימים שבין ה־8—13 בספטמבר יצאו חמש קבוצות של פ.פ.או., םך הכל
 כ־150 איש, ליערות נאמץ׳. תוך כדי כך קיבל מטה פ.פ.או. ממטה הפרטיזנים
 הליטאיים, שווילנה היתד, בתחום אחריותו, הוראה באמצעות הווער המחתרתי
 העירוני, שעל אנשי פ.פ.או. לעבור ליערות רודניקי, 40 ק״מ מדרום לווילנה
 ולא ליערות גארוץ׳. בימים ה־ 11—15 בספטמבר יצאו מהגיטו ליערות רודניקי

 גם 3 קבוצות, שמנו 70 איש מארגון המאבק של יחיאל.
 ב־15 בספטמבר הצטווה גנס להתייצב בגסטפו. גנס קיבל אזהרה יום קודם
 לכן ממקור גרמני או ליטאי, שמשטרת הבטחון מתכווגת להוציאו להורג. גגם
 השיב שבריחתו עלולה להמיט אסון על כל הגיטו, לפיכך החליט להתייצב
 לפי הצוו. גגס הוצא להורג בחצר משטרת הבטחון. הוא הואשם, שידע על

 פעילות המחתרת בגיטו, על יציאה ליערות, ולא ךיווח על כך לגרמגים.
 ב־18 בספטמבר הוקף שוב הגיטו. אגשי פ.פ.או., בראשות אבא קובגר, שהיו
 עדיין בגיטו, גערכו להגנה, אך הכוחות הגרמניים לא גכגסו לגיטו. ב־23 בספטמבר
 הודיעו הגרמנים לבוריה ביניאקונסקי, יו״ר היודנראט, שהתמגה במקום גגם,
 שגיטו וילגה מתחסל ותושביו מועברים למחגות עבודה באסטוגיה ובלטביה.
 הגיטו הוקף כוחות גרמניים ואוקראיניים. התושבים גצטוו לצאת את שעדי
 הגיטו למקום ריכון מחוצה לו בכיכר רוסה. ליהודים גאמד, שאם ישארו אגשים
 בבתיהם, הם יפוצצו על יושביהם. בגיטו היו ביום החיסול כ־10 אלפים תושבים*
 אחרוגי פ.פ.או., שהיו עדיין בגיטו, חיכו לבואו של מורה הדרך, שיוביל אותם
 ליערות רודגיקי. כאשר מצאו את עצמם מוקפים בגיטו, החליטו לצאת ממגו
 לחלק הלא־יהודי של העיר, דרך תעלות הביוב. בשעות הצהרים גכגסו בין
 80—100 מחברי פ.פ.או. לתעלות הביוב וגעו בתוכם עד 7 בערב. במקום יציאתם,
 ברחוב איגגאטובקה 5, חיכו להם 3 חברות פ.פ.או., שיצאו מקודם לעיר, ושגי
 שוטרים ליטאיים חברי המחתרת הקומוגיסטית, והובילו אותם בקבוצות קטגות
 ובחסות החשיכה למקומות מחבוא. אחת הקבוצות ובה 4 חברי פ.פ.או. געצרה
 על ידי משמר גרמני, שדרש מהם להזדהות. אנשי הקבוצה פתחו באש והרגו
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 איש משטרת בטחון גרמני. הם נתפסו, הובאו לכיכר רוסה ונתלו לנגד עיניהם
 של היהודים, שרוכזו שם. קבוצת חברי פ.פ.או., שמגו 50 איש בראשות אבא
 קובנר, מצאו מקלט במשך יומיים במרתף של ״ארמון פושקין״ ברחוב סובוץ
 ואחר־כך יצאו ליערות רותיקי והגיעו לשם ב־27 בספטמבר. גם שאר חברי
 פ.פ.או., שיצאו דרך תעלות הביוב, הגיעו ליערות רודגיקי יום־יומיים לאחד מכן.
 פרשת פעילותה של פ.פ.או. בגיטו וילנה הסתיימה. החלה תקופה חדשה של

 פעילות פרטיזנית בעיר.

ם ו כ י  ס

 האידיאולוגיה של מרד בגיטו, בו דגל פ.פ.או., לא עמדה במבחן המציאות. הדרך,
 בה חוסל גיטו וילנה, לא תאמה את דגם ההתקוממות, כפי שאנשי פ.פ.או. העריכו,
 שהדבר ייעשה. התנאי ההכרחי לפריצת מרד המוני היה ידיעה ברורה ומודעות
 של תושביו, שהגיטו מתחסל ושהאנשים נלקחים להשמדה. במקרה מה, כשאין
 מה לאבד, תושבי הגיטו נענים לקריאת המחתרת, אלפי אגשים לא מצייתים לצוו
 הגירוש, מתבצרים בבתיהם, ועל הכוחות הגרמניים לפרח בכוח לכל בית. הכוח
 המאורגן והמזויין של המחתרת, אליו מצטרפים אנשים נוספים מקרב תושבי
 הגיטו, פותח בקרב. בתנאים אלה הלחימה בגיטו הופכת לממושכת והכוחות
 הגרמגיים סובלים אבידות. באחד הלילות געשה גיסיון לפרח מהגיטו ואנשי
 המחתרת יחד עם יהודים גוספים בורחים ליערות ומצטרפים לפרטיזגים. לעומת
 דגם תיאורטי זה של התנאים למרד וביצועו, המציאות של ספטמבר 1943 בגיטו
 וילנה היתד! שונה. האנשים ידעו, שהגיטו מתחסל, אך הם האמיגו, שהם נלקחים
 למחנות עבודה, ואלה נתנו סיכוי להמשך החיים. וכל יום חיים נתן תקווה,
 שגרמניה תתמוטט נוכח המפלות בחזית. מרד פירושו היה מוות. מחנות עבודה
 הצטיירו בעיני האנשים כהמשך החיים, עם תקוות להישרדות, לכן פ.פ.או. לא
 יכול היה לבצע את תכניתו ולהשיג את המטרה אליה שאף — ומרד בגיטו

 לא פרץ.
 עם זאת, אין להגיע למסקנה, שדרכה של המחתרת בגיטו מינסק, שעיקר
 פעילותה ויעדיה היו יציאה ליערות, היתה הנכונה ודרכה של פ.פ.או. נכשלה.
 התנאים בכל מקום הם שקבעו את הדרך האידיאולוגית. התנאים במינסק היו
 שונים מאלה שבווילנה והם גם שהשפיעו על דרכם השונה של שני הארגונים.
 אופייה והמשמעת הקומוניסטית של המחתרת בגיטו מינסק חייבראותה־ל;צאת ולהלחם
 באוייב, שתקף את המדינה הקומוניסטית ולסייע לה במלחמתה לאלתר. הדרך
 לכך היו היערות ומלחמת פרטיזנים. במקביל לכך, קיומה של מחתרת קומוניסטית

 במינסק ויחידות פרטיזנים בסביבה, יצרו תנאים מתאימים ליציאה ליערות.
 בווילנה אופייה של המחתרת היה יהודי־לאומי. היא היתה קשורה לציבור
 היהודי, בלי רצון להנתק ממנו ומגורלו. היתה לה גם תחושת אחריות ונכונות
 לשאת בגורלו, בתוך הגיטו, כל עוד שהוא מתקיים. במקביל לכך באיזור וילנה
 לא היתד, ביערות תנועת פרטיזנים, דבר, שמנע גם ריאלית יציאה ליערות
 עד לאביב 1943. יהודים יכלו להיאחז ביער רק במקומות בהם פעלו פרטיזנים
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 לא־יהודיים, שהיו מוכנים לקבל יהודים לשורותיהם או לאפשר את קיומם בשכנות
 אתם. יהודים בלבד ביחידות משלהם לא יכלו להיאחז ביער, היות והתנאי
 לקיום תנועת פרטיזנים היא תמיכתה של האוכלוסייה המקומית בה ונכונותה
 לשאת בסבל הכרוך, נוכח פעולות הענשה של הגרמנים. האוכלוסייה המקומית,
 שחלקים גרולים ממנה היו גגועים באנטישמיות, ובאיזוד וילנה יותר מזה שבאיזור
 מינסק, לא היתד. מוכנה לשאת בסבל, שגדרש ממגה בגלל פעילות הפרטיזגים
 היהודים באיזורם. היא היתד. במקרה זה ברובה מוכנה לסייע לגרמנים במיגור
 היהודים ביערות. כאשר יהודים היו חלק מתנועת פרטיזנים לא־יהודית, לא
 היה בכוחה של האוכלוסייה לבצע את האבחנה בין שתיהן והיא נאלצה להשלים
 עם קיומה. מציאות כזו היתד. באיזור מינסק ולא באיזור וילנה, עד לאביב 1943.
 גורם גוסף, שהיתה לו השפעה, אם כי פחותה מהגורמים שצויינו לעיל, היה
 השוני בהרכב האנושי של המחתרות בשגי המקומות. במחתרת במיגסק היו
 אנשים, חלקם בעלי עבר צבאי עוד במלחמת האזרחים, או בשירות בצבא האדום,
 חלקם קציגים לשעבר ואף כאלה שהספיקו להלחם בתחילת המלחמה גגד הגרמנים,
 נשארו מגותקים או מכותרים והצליחו להתחמק מגפילה בשבי ולהגיע למיגםק
 ולגיטו. אנשים אלה היו מאומנים ובעלי ניסיון קרבי, והיו בכושר ונכונות
 להמשיך להלחם מל. השדה והיער לא היו זרים להם. עבור אגשים בעלי
 אימון צבאי, ההתאקלמות ביער וגיהול מלחמת גרילה היו יחסית לא קשים.
 לעומתם המחתרת בווילגה, בעיקר פ.פ.או., הורכבה ברובה המכריע מצעירים,
 חברי תגועות גוער, רובם לא החזיקו מעולם גשק ביד והיו ללא כל אימון צבאי.
 כאגשי עיר, השדה והיער היו זרים להם. בהיותם בעלי מוטיבציה חזקה ורצון
 להלחם באוייב של עמם — הרי להתארגגות מחתרתית בעיר, ובבוא העת למרוד,
 להפעיל גשק מתוך מרתף, חלון או גג של בית — במצב כזה היתד, חשובה במיוחד

 הנכונות הנפשית ולאו־דווקא האימון הצבאי המוקךם.
 בתגאים, בהם התארגנו ופעלו המחתרות במינסק ובווילנה, ולאור המידע שהיה
 להם, הם עשו את המירב הגיתן להיעשות. לא היה בכוחם להציל את יהודי
 הגיטו וזאת הם ידעו. לפיכך, ככלל, לא התגגדו ליודנראט, שגיסה בדרכו הוא
ל הדבר אפשךי. הם ניסו בכל  להמשיך לקיים את הגיטו על יושביו, כל ע
 דרך להסתיר את פעילותם מעיגי האוייב, היות וידעו, שגילוי קיומם ופעילותם,
 בעיקר בהברחת גשק לגיטו והוצאת אגשים ליערות, מסכן לא דק אותם אישית,
 אלא את קיומו של כל הגיטו על יושביו. הצלחתם העיקרית היתד. בכך, שהם
 ועציאו ליערות מאות ואף אלפים של אגשים, בעיקר צעירים, שהתארגגו ביחידות
 פרטיזנים ולחמו באוייב במשך חודשים ושנים. דרכם של יהודי גיטו מיגםק
 ווילגה, ודרכם של חברי המחתרות מגיטאות אלה, שהגיעו ליערות והצטרפו
 לשורות הפרטיזגים, לא היתד, קלה. בגוסף לקשיים ולסכגות, שהיו מגת חלקו
 של כל פרטיזן ביער, היה עליהם להתמלד עם אגטישמיות וגם אפלייה בקבלתם
 ליחידות פרטיזניות לא־יהליות. פרשה מיוחדת היתד, אי־נכונות תנועת הפרטיזנים
 הסובייטיים לאפשר את המשך קיומן של יחלות פרטיזניות יהודיות נפרדות,
 שהוקמו על ידי אגשי המחתרות, כשהגיעו ליער. גם בנושא זה היה הבדל
 מהותי בין עמדת אגשי המחתרת ממיגסק לעומת אלה מווילגה. אגשי המחתרת
 מווילגה, בגלל אופיר. הלאומי־יהודי, רצו וגאבקו ביער להמשך קיומן של יחלות
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ם, נסקאי ת המי מ ו ע ת. ל יטי בי ים הסו נ ז ת הפרטי ע ו נ ת ת ר ג ס מ ות ב די ם יהו י נ ז  פרטי
ר ב ת ד ו די הו י ת לא־ דו חי בם בי לו , ראו בשי ם ת ר ת ח ל מ יסטי ש נ מו ה הקו פי ל או ל ג  ב
ת דו ק היחי רו ת פי ו ב ו ר ם ק י ת ע גית שלהם. ל לו ה האידיאו ס י פ ת ה ע מ ב ו ג , ה  טבעי
־ א ל דה לגדודים ה חי ו בי ת כל היהודים, שהי ל ב ק ־ י א ה ב ו ו ות היה מל די  היהו
תר ו ר בי רלם היה מ ו זגים, ג דות הפרטי ו ליחי ל ב ק ת א ה ל ם אלה, ש  יהודיים. אנשי
ושא ם ביער. נ י י דימ הגרמנ ת המצו ע ו קרבן ב פל ים, שנ נ ם היו הראשו  ביער. ה
ט ביער, ל ק ה וחיפשו מ ד מ ש ה ים וילדים, שברחו מ ל נשים, זקנ רלם ש ו ה ג ד הי ח ו י  מ
ר אנשים אלה. ו ב קמו ע ו ביערות, שהו ת משפחה״, שהי ו נ ח מ ל ״ ק הייחודי ש ר פ ה  ו
ק ס נ י מ ת מ ו ר ת ח מ לחימתם של אנשי ה תם ו לו ך פעי ש מ ה ם ל חסי י ם אלה, שמתי ושאי  נ
ת ד ח ו י ת מ חסו י ם התי בי י ם במאמר זה. הם מחי לי ם כלו נ ת, אי ה ביערו לנ י ו מו  ו
ו מ ר וילנה ת ק ו ס נ י טו מ י ת מג ו ר ת ח מ ע, שחברי ה תן לקבו י את נ ם ז . ע ת ב ח ר נ  ו
ל ב בהיסטוריה ש ה הנאצית. הם רשמו דף חשו י ל גרמנ ן ע ם בנצחו ק ל ת ח  א
מה של היהודים ת הלחי ו ד ל ו ת ב ת ו אצי יה הנ ד גרמנ ג ל העם היהודי נ ו ש ת מ י ח  ל

ת. רו ך הדו ש מ  ב

57 



( ק ד ל ו פ ) ן ו מ י ה מ ד ו ה  י

״ ה י ר נ ג י ל צ י ל  ״

 לפני 50 שנה, ב־22 בחודש דצמבר 1942 יצאנו, אפשר לאמר, בל מי שהשתייך
 לקבוצות הלוחמות היהודיות בקרקוב, לביצוע פעולה גדולה בשטח ״הגנרל

 גוברגמגט״, מיבצע, הידוע כ״ליל הציגגריה״.
 היתה זו פעולה המזהה את הקבוצה.

ז מדוע המפקדה המשותפת שלגו ושל קבוצת השיק ו  מדוע יצאגו לפעולה ז
 באומינגר החליטה על ביצוע פעולה ראווהגית כל כך? מה היתד, מטרתה ז

 במקרה באותו יום של 22 בדצמבר 1942 הגיע לקרקוב ״אנטק״ — יצחק
 צוקרמן, סגן מפקד הארגון היהודי הלוחם בגיטו ורשה, לשיחות עם המפקדים

 שלגו — דולק, לבן וסימק.
 אגטק ידע באופן כללי על החלטת המפקדה, כי עליגו לפעול מחוץ לגיטו.
 לא רציגו לסכן את הגיטו. אנשי ציבור, שנשארו בגיטו, התגגדו התגגדות גמרצת

 לפעילות מחתרתית, העלולה, לפי דעתם, לסכן חיים של יהודים.
 אין אני בא לשפוט אותם היום על התנגדותם. הם האמיגו כי גיטו קרקוב,
 הגקדא ״מוסטר־גיטו״ (גיטו לדוגמה) יישאר וישרד. זו היתד, הדעה הכללית
 של הרחוב היהודי בגיטו. מי היה יכול לחשוב, כי מטרתם של הרוצחים הגאצים

 לחשמל את העם היהודי כולו.
 אחזור לביקורו של ״אגטק״. הוא רצה לשכגע את המפקדה שלגו בדבר

 הצורך בהתארגנות להגן על הגיטו בזמן חיסולו, כפי שהם בוורשה דאו זאת.
 המפקדים שלגו ראו באור אחר את הפעילות של הקבוצה. כפי שהוכדתי, לא
 רציגו לסכן את הגיטו, למדות שהיינו משוכגעים כבר אז, שאין סיכוי, שמישהו
 ישרד. ידענו, כי הזמן פועל לרעתנו. לרוב אנשינו לא היה מראה ״ארי״, המאפשר
 להסתובב בחוצות העיד. חוסר בציוד וכשלון ביער הראה, עד כמה שיתוף פעולה
 עם המחתרת הקומוגיסטית פ.פ.ד. הוא מסוכן. כל הגורמים האלה הביאו להחלטה
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 על ביצוע פעולה ראוותנית, אמנם בשם הפולנים (כיוון — שכפי שהזכרתי —
 לא רצינו לסכן את היהודים בגיטו) אך על סהרת מבצעים יהודים. פעולה,

 שתןעןע את הגרמנים ותמריץ את ד.פ.פ.ר. לפעילות.
 אל תשכחו כי אני מדבר על שנת 1942 — שיא הצלחת הגרמנים.

 הוחלט לבצע את הפעולה לפגי חג המולד הגוצרי, כאשר רוב הגרמנים שרויים
 במצב רוח מרומם. בפעולה השתתפו כולם. רוב אנשינו היו מרומים בצריף,
 שעמד בשטח בית החולים היהודי העזוב ברחוב סקבינסקה. את המחסה הזה
 הצליחה להשיג הלה שיפר־רופאיזן על־ידי חברתה הנוצריה, בתו של השומר,
 המופקד על המקום. באין ברירה העברנו לשם את כל אלה, שהאורדנונגסדיגסט
 חיפש בסוף נובמבר 1942 בגיטו, ולא נמצאו עבורם דירות בצד הנוצרי. מצריף
 זה וגם מדירות נוספות, שהיו ממוקמות בצד הנוצרי (דירתם של אלק גולדברג
 ברח׳ ויילופולה 26, של אלזה ושימק לוסטגרטן בבודק פלגצקי, אצל משפחת
 נובק), יצאו אנשיגו לפעולה. קבוצתו של השיק באומיגגר יצאה מגקודות שלהם.
 זכור לי אותו ערב חורפי, שבשבילנו היה זה הערב הכי יפה במשך כל שנות
 המלחמה. כך הרגשנו וכך חשבנו. היות ורוב אנשינו היו מרוכזים בצריף
 בסקבינסקה, הגיע שמה לבן — אברהם ליבוביץ — מפקד המבצע, יחד עם

 אנטק — יצחק צוקרמן — בסביבות השעה 6 בערב.
 התאספגו בחדר הגדול של אותו הצריף ולאור הנר הקריא לבן את התפקידים
 של כל אחד ואחד. כולם היו מאושרים, שסוף סוף הגיע הרגע, אליו השתוקקנו,
 לנקום בגרמנים. ידענו כי לא ננצח בפעולה וו במלחמה. אך כל אחד מאתנו
 הרגיש, כי ניתנה לו ההזדמנות לנקום בהם, לשלם במקצת עבור כל אותם
 העלבוגות, שהיהודים ספגו, על ה״טרגםפורטים״, שיצאו למוות. היתד. התרוממות
 רוח. אותו צריף עלוב נהפך בין רגע לחדר מבצעים וממנו יצאו חיילים,

 המוכנים לכל...

 תוכנית המבצע
 לתקוף ברימוני יד ובבקבוקי ״מולוטוב״ ביתיים (מתוצרת פרופ׳ דדייבלט, מורה
 בבית הספר שלנו) שלושה בתי קפה במרכז העיר, בהם היו מתכנסים קצינים
 גרמניים ואנשי ה״גסטפו״: ״ציגנריה״, ״אספלנדה״ ו״זקופיאנקה״ ובנוסף על
 כך גם קולנוע ״סקאלה״• להעלות באש סדנת רכב של מכוניות גרמניות, לחבל
 בסירות של ס.ס. על נהר הוויסלה, להפיץ בחוצות העיר כרוזים הקוראים את
 האוכלוסיה למדי ולהתקוממות, להניף דגלי לאום פולניים על גשרי הוויסלה
 ובבנינים מרכזיים, להתנקש בקצינים גרמניים, אנשי ״גםטפו״, המזדמנים ברחובות.
 הוחלט גם להזעיק בו־זמנית את מכבי־אש למספר מקומות, כדי להרבות בבהלה
 ומבוכה, אשר תסייענה למעשי ההתנקשויות. פעולה זו אמורה היתד. להיות ״מתנת

 חג״ של הארגון הלוחם היהודי לקראת חג המולד.
 אנשינו חולקו לשלישיות ולזוגות, בהתאם לסוג הפעילות: לזריקת רימונים —
 שלישיות, להדבקת כרוזים והנפח דגלי לאום — זוגות. קוים קשר בין החוליות,

 שיצאו ממקומות שונים. ההתארגנות היתד. למופת.
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 • את הפעולה ביצעגו. הדגלים הונפו, הכרוזים הודבקו. איציק ליבר זרק בקבוקי
 מולוסוב ורימון לתוך בית קפה ״ציגנריה״ המלא אותה עת קצינים גרמגיים
 חוגגים. איציק הגיע שותת דם למחבואם של שימק ואלזה לוסטגרטן וסיפר
 בהתרגשות על הצלחתו. למרות פציעתו וחומו הגבוה, מצב רוחו היה מרומם.
 הפעולה עשתה רושם כביר. פעם ראשוגה לאחר שלוש שגות הכיבוש הגאצי
 העיזו להתגקש בגרמגים בלב הגנרל גוברגמגט, בעיר הבירה שלו — קרקוב.
 בין הפולגים גפוצה שמועה, כי בל מה שבוצע אותו לילה, הוא מעשה ידיהם
 של צגחגים רוסיים — הפעולה היתד. כל כך גועזת, שהפולגים לא האמיגו,
 כי הם מסוגלים לבצעה. איש לא העלה על הדעת, כי יהודים מסוגלים לגבורה
 כזו. אל גשכח, כי כל היוזמים והלוחמים היו בחורות ובחורים צעירים, חברי
 תגועות גוער חלוציות או יוצאי תגועות גוער אלה, אשר בן יום גאלצו להמיר
 את חלומם הציוגי של עליה לארץ ישראל כדי לבגות ולהבגות בה, למציאות

 איומה של מאבק ולחימה גגד האויב האכזר.
 הפולנים לא השלימו במשך 44 שנה עם המחשבה, כי היהודים ביצעו את
 הפעולה וניסו להוכיח, כי הם — הם שעשו זאת. אולי עדיין מנסים, אבל בלוח
 הגיצב בכגיסה לבית קפה ״ציגנריה״ הוסיפו לפגי מספר שגים, כי גם היהודים,

 לוחמי המחתרת, השתתפו בפעולה זו.
 לדאבוננו ולצערנו פעולה זאת היתד, גם ראשית חיסול הקבוצה. לא ידוע עד
 היום — ויש גירםאות שוגות — איך עלה הגםטפו על מקום המחבוא בצריף,
 אליו חזרו הלוחמים בגמר ביצוע הפעולה. כל החוזרים נאסרו והם היו דוב
 אגשיגו. יומיים לאחר מכן גפלו בקרב דולק ואידק טגגבאום בדירתם ברח׳
 ז׳ולאבסקיגו, כאשר באו לאסרם. לבן גאסר, כאשר הגיע למחרת היום לצריף
 של בית־ החולים היהודי על מנת לקבל דיווח. סימק (שמשון) דדנגר גאסר בתחילת
 ינואר 1943, בחוצות קרקוב, כאשר הכיר אותו במקרה איש, שהוא ביצע אצלו
 שוד. אחריו הלכה אשתו גוםטה דויחון שלא היתה מוכנה להמשיך לחיות
 בלעדיו. קבוצת השיק באומיגגר גאסרה בפברואר 1943. ליל ״ציגגריה״ לא
 ליה פעולתגו היחידה. היו פעולות רבות, שקךמו לה. אך גם אם זו היתד, הפעולה
 היחידה של הקבוצה הלוחמת הקרקובאית, היה די בה על מגת לרשום שלוש
 שורות בהיסטוריה של עמגו, על מלחמה למען כבוד העם היהודי. מפקדגו,
 דולק ליבסקיגד דיבר על כך באותו עוגג שבת מפורסם בדירתו של שמעון

 לוסטגרטן ברחוב יוזפיגסקה 13.
 יהודים וגוער יהוד־ לחמו בפושעים הגאציים במשך המלחמה בכל המקומות.

 הגוער החלוצי הקרקובאי הוסיף את שלו לתפארת העם.
 בקבוצה הקרקובאית בלטו אנשי ״עקיבא״, שהיתה תנועה דומיננטית ברחוב
 היהודי הקרקובאי לפגי המלחמה, בראשם ובהגהגתם עמדו אנשים מופלאים

 כדולק וםימק.
 עליגו, שגשארגו בחיים, החובה לספר על אוחתם בכל הזדמגות ולעשות

 להנצחתם. כל אנשי קרקוב רשאים להיות גאים, כי גוער כזה היה בעירם.

60 



 פרדקה מזיא

 המחתרת בזגלמביה — עדות
( י ס ר ה ט ט י נ ה א כ ר ם — ע י ר ח ב ם נ י ע ט ק ) 

ת העורכת מ ד ק  ה

 מובאים כאן קטעים מעדותה של פרדקה מזיא, חברת מחתרת ״הנוער הציוני״
 בזגלמביה, היום חברת קיבוץ העוגן. העדות נגבתה בחודשים ינואר—פברואר
 1991, במסגרת פרוייקט תיעוד בוידאו, המשותף למכון משואה, אוגיברסיטת

 ייל ומוזיאון השואה בוושינגטון. ראיינו את פרדקה לבנה פרגק וגתן בירק.
 אורכה של העדות 9 שעות. מתוארים בה חיי משפחתה, חבריה, הקהילה
 היהודית בעירה סוסנוביץ על פניה הרבים, המעמדות השונים, האווירה התרבותית
 ועוד. במרכז העדות — תנועת ״הנוער הציוני״. ההצטרפות לתנועה היתד!
 מפנה בחייה של פרדקה, שקשר את גורלה עם התנועה ועם מנהיגה עזריאל
 (יוזק) קוז׳וך למשך כל תקופת המלחמה ולאחריה. פרדקה, שהיתר. חברתו ומאוחר
 יותר אשתו של יוזק, היתד. קרובה לקבוצת המנהיגות ונוכחת בהרבה פגישות,
 בהן נדונו דרכי הפעולה של התנועה ואחר כך של המחתרת. פרדקה, המציגה
 עצמה כ״נספחת״ בפגישות אלה, מתארת את הדילמות, שהיו קשורות ביחס
 של התנועה אל היודנראט, האם שיתוף פעולה מסויים עם מרין, ראש היודנראט,
 מוצדק, וכשהוא מתקיים, מהו הקו האדום, המחייב ניתוק, שיוביל לדרך אהדת,
 חדשה. עולות גם דילמות, הקשורות בשיתוף פעולה עם תנועות אחרות. מאוחר
 יותר, עם תחילת הגירושים, מתעוררים לבטים קשים באשר לדרכי פעולה
 זרות לתנועת נוער, הפיכת התנועה למחתרת, האם יש לנקוט בפעולות הגנה
 או לחפש דרכי הצלה. ״הנועד הציוני״ באיזור זגלמביה פעל באופן עצמאי,
 ללא קשר עם ההנהגה המרכזית, שישבה תחילה בוורשה ודוב חבריה ברחו
 אחר כך ללבוב. מכאן תחושת הבדידות של ההנהגה המקומית, המתמודדת
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 במנותק מן המרכז ומקבלת החלטות תוך שיקולים, העולים בעיקר מן המציאות
 המקומית ומהתפיםות המיוחמת למנהיגות התנועתית בזגלמביה. מן הדברים
 עולה הקושי בתרגום ״הידיעות והשמועות״ לתובגה מגובשת, שמשמעותה

 המחרידה — רצח כל היהודים במחנות ההשמדה.
 ראשית תהליך ההבנה בנסיונות קודמים להסביר את משמעות הידיעות. במחצית
 הראשוגה של 1942 הגיע לסוסנובי׳ן יהוךי צ׳כי, שברח מאושוויץ. הוא היה
 תשוש וחולה ולמרות כל מאמצי הצוות הרפואי (פרדקה שימשה אחות בבית

 החולים) גפטר, כשהוא מותיר אחריו מידע חלקי ותהיות רבות.
 במסגרת נסיון להבין את מהותה של אושוויץ נשלחה פרדקה על ידי יוזק
 לברר, מה מתרחש באותו מחנה, שהיה מרוחק כ־40 ק״מ מסוסנוביץ. דדך

 נוספת לאיסוף מידע היתד, באמצעות חברי תנועות אחרות, שהגיעו לאיזור.
 ההבנה, שהשילוחים פרושם מוות, התגבשה עם בואם של שני חברי ״הגוער
 הציוני״, חיים טננוורצל ולולק רהנצווייג, שהגיעו מה״גגרל גוברנמן״. שניהם
 ברחו מקרקוב והגיעו לזגלמביה עם מסר ברור לגבי המתרחש. מכאן קיבלה
 הידיעה תוקף של אמת מובהקת, ולא במקרה. דווקא כאשר חברי התנועה הם
 המבשרים, היה סיכוי טוב יותר, שאמת זו תתפס גם כמחייבת חשיבה מחודשת

 על דרכה של התנועה־מחתרת.
 מתוך העדות בחרתי ברצף, המתייחס לשינויים, שחלו בתנועה בעקבות הגירוש
 הגדול ב־12 באוגוסט 1942, דרך הקמת הגיטו בראשית 1943 ועד אחרי מרד
 גיסו ורשה. שמרתי על נוסח העךות, כפי שניתנה בעל־פה תוך עריכה לשוגית

 מזערית.
 שיגויים געשו בסוד הדברים, כדי לסייע לקורא בהבגתם. כמו כן הושמטו
 קטעים, הדנים בנושאים, שאינם רלוואנטיים לתקופה ולתכגים, עליהם הושם הדגש.
 אין כאן עדות מקיפה על כל פעילות המחתרת ואף לא תיאור כולל של
 החיים בגיטו. העדות היא אישית וככזו ממוקדת בחוויותיה של פרדקה. הדגש
 כאן על התקופה שבין המחצית השנייה של חודש אוגוסט 1942 לבין ראשית
 מאי 1943 מותיר ארועים חשובים ומעשי גבורה, שהתרחשו מאוחר יותר, בלא
 איזכור רבים מאלה בהמשך עדותה של פרדקה ויימצא ודאי מקום לפרסם בעתיד.

ם י ר ה ט ט י נ  א

 זגלמגיה, אוגוסט 1942
 ...היה הגירוש הגדול. זו היתד, תפנית לכל אורך חייגו. כשגפגשגו בביתה של
 לולקה,1 ישבנו ושאלנו את עצמנו, מה הלאה. הגרמנים טענו, שזהו זה, לא
 יהיו יותר גירושים, מפני שהם הוציאו את כל האנשים ״הלא נחוצים להם

 באיזור״ ועכשיו אנחגו געבוד וגחייה בשקט ובשלווה. אנחנו לא האמנו.
 היו לפנינו דילמות. הראשונה ביחס ליודנראט. ידענו, שלא יכולים להופיע
 לפני היודנראט כתנועה מאורגנת, כי הם רואים בנו מתנגדים. הרגשנו, שאין
 טעם בפעולה החינוכית, שהיתר, עד אז מרכז פעילותנו. הילדים נשלחים אל
 הבלתי ידוע. האם זה משגה, אם ילמדו עוד שבוע או עוד חודש י הרגשנו, שכל
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 דרך עבודתנו, התכנסויות חצי פומביות, חייבת להשתנות. כלי עוד פועלים
 בגלוי, ימשיך מרין לעשות חשבון איתנו. משמעות הדבר: צריכים להתחיל
 את הקונספירציה בגיטו ולהתארגן לגמרי אחרת, לפעילות מסוג אחר. אך מה

 בריוק, לא ידענו.
2 והיפק* על כך, שצריך להתגונן.  באותה פגישה דברו בפעם הראשונה יאנק
 צריך להשיג נשק ולהתארגן לפעולת התנגדות. הרגשנו, שזה חייב להתרחש.

 חייבים לשנות את כל דפוסי החיים.
 מאותה ישיבה יצאנו ללא הכרעות גורליות. אך כאן חל מפנה: צריך לחשוב
 במושגים ובכיוונים אחרים. אם עד עכשיו השקענו בהטבת התנאים בגיטו,
 בארגון החיים, בעתיד צריכים לחשוב, מה עושים מול הדיכוי והטרור, איך

 אנחגו מסוגלים להגיב.

ט א ר נ ד ו י ל ה י א ד ו ה י ר ה ו ב י צ ס ה ח  י

 מרין הופיע כאדם, שהציל את כל אלה שניצלו. ובכל זאת השתנה משהו
 ביחס הציבור היהודי אליו. אבדה האמונה בהיותו ״כל יכול״. תוך זמן קצר
 זה שוב השועה, מרין עושה הכל למען החיים. אינך מסוגל להשיג דבר
 ללא הקהילה היהודיח. היא דואגח לאספקה, או כל סוג שדוחים אחרים, היודנראט
 זו הכתובת. עם כל הכאב והכעס של היהודים, למרוח כל הדיבורים נגדו,

 זה היה גל, שהלך ושקע. כל יהודי היה זקוק למרין, למנגנון שלו.
 אנחנו עמדנו גגד מרין. אמרנו, שהפוליטיקה הזאח חוביל אח כולנו במשך
 הזמן לרכבוח. לא ידענו, כמה זמן זה ייקח, אך הבנו אח החהליך והחברר, שצדקנו.
 הגיעו ידיעות מאושוויץ דרך מובילי רכבוח. ידענו, שזה מחנה ריכוז גדול,
 בו האנשים חייבים לעבוד וחיים בחגאים קשים מאוד. באותו זמן לא ידעגו
 על תאי גז. היו שמועות, אך לא ידענו ממש ובכל זאח הבנו, שצריכים לשנות

 את דרך הפעולה.

ת ו נ ו ש א ת ר ו ע י ס  נ

 התארגנו. הוקמה הנהגה מורחבת, שעליה היה לחשוב.על דרך הארגון החדש.
 היו נםיונות להביא חברים ממקומות אחרים לפעולה אצלגו. לולקה יצאה
 לצ׳נסטוחובה, כדי להביא את בשייה, השיו* ונחמיה,5 חברי ההנהגה שם וגם היה

 עליה למסור על מה שמחרחש.
 נםיון נוסף: מטה נסעה לווינה. כך היה הדבר. דאינו בטרנספורטים קודמים
 קרוגוח של יהודי גרמניה ואוסטריה. הם נסעו עם מזוודוח, מסודרים ובאמונה,
 שהם הולכים מזרחה להתיישב. אנחנו החלטנו להזעיק אח היהודים, להזהיר
 אותם ולספר להם אח האמח על המחרחש. מטה שוורט היחד. חברת תנועה,
 שמוצאה מגרמניה. הוחלט, שמטה תסע לווינה. היא סדרה לעצמה תעודה מחברה
 גרמניה. לפני צאתה אמי סדרה ואיפרה אותה, שתהיה יפה ומסודרת. היא קיבלה
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 מאמי תיק יפה ומביתי יצאה לדרך. אני זוכרת פרטים, מפני ששכבתי בבית חולה.
 מטה נסעה לווינה. היו שלושה ימים של מתח. האם היא תצליח ? מטה היתד,
 אמורה לברר דבר נוסף. היתד, שמועה, שיש דרך הדנובה אפשרות לעלייה.
 היא היתה צריכה לברר, אם ניתן כך להציל חברים. מטה חזרה. היא באה
 אלי הביתה ולשם הגיעו חברי ההנהגה. וכשהתאספו, היא ספרה: היא נכנסה
 לקהילה היהודית בוויגה כגויה. דברה עם מזכיר הקהילה ד״ד לבגהרץ — יהודי
 ידוע. תחילה חשד בה. פחד ממלכודת. כשהשתכנע, שהיא יהודיה, הקשיב לכל
 אשר סיפרה. לגבי אפשרויות הצלה ועלייה זה היה בשלב זה בלתי אפשרי.
 מטה חזרה ומיד אחרי זה התחיל לגסוע ליאון בלאט. קודם למיחוב, אחר כך
 לצ׳גםטוחובה ולכל מיגי עיירות מעבר לגבול, לחפש קשר עם תנועה פרטיזנית
 פולנית. הבנו, שלא יכול להיות, שפולין כולה נכגעה ואין בה שום התארגגות.
 מוכרח היה להתקיים ארגון כלשהו. היה נשק בידיהם. משהו מתרחש מתחת
 לפני השטח. ליאון יצא והצליח לקשור קשר ראשון עם ארגון פולגי חשאי.
 הבסיס המשותף — השתייכות לעם הפולני. באיזורינו לא היתה תנועה פרטיזגית.
 לא היו יערות, שאפשר להסתתר בהם. גם ההתארגנות הפולנית לא היתד,
 חזקה ויעילה. ...האם להקים ארגון פרטיזנים יהודי בפולין? ...זה היה בלתי
 אפשרי. היינו נופלים למעמסה על הפולנים, עליהם היה להסתיר אותנו. על כך

 אי אפשר היה לחלום.
 ליאון השיג גשק. הוא הביא לגיטו שלושה אקדחים ראשונים. מאוחר יותר
 כבר לא ספרתי. הוא הביא את האקדחים למרות ביקורת גבולות, הכגים אותם
 לתוך מזוודה עם כביסה מלוכלכת. באוחו חורף גם אולק גתמון הביא אקדח,

 הוא הכיר פולני וקנה אצלו אקדח... לאחד האקדחים האלה קראנו ״אברהם״.

 הקמת ארגון מחתרתי
 ערב אחד בסתיו 1942 קיבלתי הודעה לבוא ללולקה. ירד גשם שוטף וכדי להגיע
 לבית של לולקה, הייתי צריכה לחצות את כל העיר ברגל בגשם. די קללתי,
 אד פקודה זו פקודה. באתי ללוקח. םאמק* יצא וגשארגו שתיגו לבד בחדר.
 היא הודיעה לי, שעם פיזור התנועה, שעל כך הודענו, אנחנו מקימים ארגון
 מחתרתי. החברים יתחלקו לשלישיות. כל שלישיה תהיה גפרדת לגמרי. אנשים
 צריכים להשבע. היה גוסח שבועה מוסכם. לולקה מסרה לי שלושה שמות חברי
 השלישיה שלי: היפק, האנקה קימלמן ולא זוכרת, מי היה השלישי. התארגגות
 זאת באה בעקבות התחושה, שעלינו לשנות דרך ומטרה לפעולה התנועתית.
 לולקה אמרה לא להתעניין בשלישיות אחרות ולדבר עם אנשים ולתת להם
 אפשרות לחשוב. היפך צחק עלי ואמר לי: ״מה אני צריך לחשוב, כבד
 חשבתי׳. חכינו. להוראות, שיינתנו על ידי ההנהגה שנבחרה: ליאון, יאנק, לולקה,
 קארול. ויוזק. מאוחר יותר תפסתי את כל הארגון הזה. ובאמת חלקו את כולנו
 לשלישיות. אחד לא ידע על השתייכותו של השני לקבוצה אחרת מסויימת.
 כמובן הכרנו.את האנשים, אר לא ידענו מה תפקידם. אני למשל לא ידעתי,
 ששרה ברגמן מתעסקת בזיוף ניירות, שהיא זאת,.שמכינה אותם. כששוב ישבנו
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 יחד ודברנו אחרי המלחמה, אלה שנשארנו, זה הפסיק .להיות סוד ואפשר
 היה לספר מה היו הפקודות, שקיבלנו.

 אלה, שעבדו ב״שופים״ למדים, ספרו, שהיו צריכים לגנוב חלקי מדים ולהעביר
 אותם. אספו בקבוקים. דובר על ייצור בקבוקי מולוטוב. היתד, בעיה, היכן
 למצוא בקבוקים, איד לאסוף אותם, למי להעביר אותם. כל דבר כזה .היה
 מסובך. התחילו ללמד אותנו, איך להשתמש בנשק, באקדחים האלה. איך מפרקים

 ומרכיבים, אך לא איך יורים, כי היו מעט כדורים.
 תחושת הכונגות התגברה עוד יותר, כאשר בחורף הגיעו אלינו חיים טננוורצל
 ולולק דוזנצוויג. חיים היה מקרקוב ולולק מחייאלושיצה. הם היו יחד בקרקוב

 בזמן הגירוש והצליחו לברוח אלינו.
 הם הביאו את השיר ״העיירה בוערת״. כולנו שרנו אותו, ביידיש כמובן,

 זה היה כמו המנון, ביטוי אמיתי, ממשי, להרגשה שלנו...
 .־הם ספרו על התארגנות תנועת ״עקיבא״, על המחתרת ועל הפעולה בבית

 הקפה ״ציגנריה?׳.
 חיים י ולדלק ידעו מה קורה, ידעו על בלז׳ץ ועל מקומות אחרים. זה היה
 אישור סופי, חד־משמעי, לכל השמועות והידיעות החלקיות, שאספנו עד אז.
 אך חיים ולולק הביאו גם ידיעות על צעירים אחרים בעוד מקומות, שמתארגנים
 ופועלים ומתכוננים לעשות משהו. לא היינו מבודדים ברצון לפעול. הם .גם
 ספרו, שבקרקוב יש תמיכה מסוימת של הפולנים, שצריך להשתדל למצוא אותה.

 חיפוש אחרי קשר עם פולנים

 גם אני יצאתי לחפש. להורים שלי היה ידיד, מהנדס באחד המפעלים הגדולים
 באיזור, שמו הייה קרמש. יצאתי מהרחובות הסגורים והלכתי לבקר אותו. אחרי
 שיחה סחמיח, בקשחי לשוחח איתו ביחידות. ספרתי לו, שאנחנו קבוצה של
 יהודים, שרוצים להתארגן, להחקומם, להלחם ומחפשים קשר, שיחקחי בקלפים
 גלויים. ידעתי, שאני יכולה לסמור עליו. הסברתי לו, שאנחנו לא יודעים
 היכן להתחיל, למי לפנות. בקשתי, אולי הוא יכול לעזור לנו, לתת לנו רמו,
 כיוון. זה מאוד הפתיע אותו. הוא הבטיח לי לעזור. כל כמה זמן הייתי מבקרת
 אצלו והייתי מקבלת תשובה מתחמקת: זה לא יצא, זה לא הלך... אנחנו היינו
 באמת בידידות עם המשפחה. פעם אחת הוא הסביר לי ״תראי, התכנית הגרמנית
 היא קודם לחסל את היהודים ואחד כך את הפולנים. כל עוד הם עסוקים עם
 היהודים והם נותנים׳ לנו פסק זמן..., ׳אומנם האינטליגנציה הפולנית נעצרה,
 אך לבסוף ברובה שוחררה. למרות שנלקחים פולנים למחנות עבודה, עדיין
 הפולני הממוצע יושב בביתו. כל עוד הם עסוקים אתכם, הם יעזבו אותנו.
 אנחנו חייבים להאריך את הזמן עד כמה שאפשר. אם אנחנו נאפשר לכם איזו
 שהי פעולת התנגדות, אין לגו ספק, שזו תהיה רק הפגנת כוח, שהגרמנים
 יחסלו אותה ויגמרו את כל היהודים באחורינו ואז יתחילו להתעסק איחנו״.
 הוא נתן לי כתובת של ־ איזה פרופסור בקרקוב, אולי - אנסה לדבר איתו. מכל
 הנםיון הזה לא יצא דבר. הפולנים מאוד פחדו וגם לא האמינו בכוחנו. ממתי
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 היהודים הם לוחמים, גיבורים?... בזמן שהפולנים לא מעיזים להלחם, היהודים
 ייצאו למלחמה? זה גשמע כמו אגדה.

 מועצת הקן
 בחגוכה 1942 התקיימה מועצת הקן ובה גברו הקולות המיליטנטיים. היו שטעגו,
 שההגהגה משחקת. היתד, דרישה להתחיל בפעולות. הודגש מקומו של קארול
 בהגהגה, איש ביצוע ומעשה, שמקומו בהגהגת המחתרת. רשמית התפזרגו, גפגשגו
 למסיבת חנוכה. באו גם חברים מבגדין. ...מועצת הקן של ״הנוער הציוגי״

 בזגלמביה. מפגש חגוכה עם סופגניות ולביבות ושירים...
 מחתרת מצחיקה, שכל אחד מע עליה את הכל... גורא בסוד גםעה מטה
 לוויגה אבל אמא שלי הלבישה אותר״ אגי גםעתי גורא בסוד לאושוויץ (העיירה),
 אבל דודה שלי גתגה לי חליפה של בתה. חייגו עוד כמשפחה. עוד החיים .זרמו
 פחות או יותר באיזה שהוא סדר. היה קשה לשמור את הכל בסוד. הרי כל
 אמא •לעד, משהו על הבן או הבת שלה, לא יכולנו אחרת. הייגו כולגו מאוד
 קשורים. באותו חורף נפטר אבא של היפק, כולנו היינו איתו כל השבוע,
 היינו בהלוויה, אי אפשר לנתק את החברות הזאת, שהיתר, קיימת. אך. היו
 דברים, שנשמרו בסוד. הניירות המזוייפים, לא ידעתי מי עושה את זה. גם

 לא לעתי שאוספים מדים, לא היה לי שום קשר לכך ולא התעגיינתי.

 נסיעתה של האליגקח לארץ ישראל וצוואתו של מזק׳
 לקראת. סוף 1942 התרחש אירוע חשוב גוסף. גםיעה שוגה לחלוטין. באותו
 חורף.קיבלה הליגקה גולרבלום הודעה מהגרמגים, שבמסגרת חילופי אוכלוםיה
 היא גועדה לצאת לארץ ישראל. בארץ היו כבר הוריה ואחיה והם השתדלו
 להביא את הליגקה ארצה. יחד איתר, היו בקבוצה, שיצאה מאירופה, שתי חברות
ח המלחמה כבר לא י  דגגיה ב׳, שהגיעו לביקור משפחתי בבגדין ולאחר פ
 הצליחו לצאת. שלושתן קיבלו הודעה ואגחגו האמגו, שתגעגה לארץ ישראל.
 האפשרות הזאת למסור באופן ישיר, ממשי, לישוב על ההתרחשויות, זו היתד,

 הזדמגות מיוחדת.
 כמה ימים לפגי צאתה הזמין אותה מרין וביקש, שתספר ליהודים שם כמה
 הוא משתדל, איזה גדולות הוא עושה, ומה מצבגו לעומת מקומות אחרים בפולין;

 שתספר על כל המאמצים, שהוא וחבריו עושים למען יהודי זגלמביה.
 , ערב צאתה של הליגקה גפגשגו כולגו אצל זלה. היה למשפחתה חדר גדול,
 שיכולגו להכגיס בו.קבוצה גדולה של חברים. העמדגו משמרות בחח וערכגו
 מפקד.חגיגי. באותו מפקד אמר יוזק להליגקה: ״תספרי ליהודים, כל מה שראית,
 את־ הגירוש הגדול, את היהודים המובלים ברכבות... תאמרי להם, שאגחגו גגסה
 לעשות,• מה י שביכולתיגו. אבל הזמן פועל גגדגו, הגרמגים הם רבים .וחזקים
 והאפשרויות שלגו מאוד מצומצמות. אבל אם גורלנו.כאן יתרום לבגד. להקמת
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ב צ ק ר מ י ה ה מ י ה ץ י ר א ה ב י י נ ב ב ה צ ק , ש ה ו ו ק י מ נ א . ו ו נ י י , ד ת י ד ו ה ה י נ י ד  מ

. ק ז ו ל י ו ש ת א ו ו ו צ י ה ה ל ם א י ר ב . ד ״ ן א ה כ ד מ ש ה  ה

, ו ד ר ש ה ש ל א ם מ י ב . ר ן ו ר כ ז ו ב ת ר ח ם נ י ר ב ד ך ה , א ו ת ו ו א נ ב ם ה , א ת ע ד ו א י י ל נ  א

. ו י ר ב ת ד ם א י ר כ ו , ז ד מ ע ו מ ח ו א ם ב י ח כ ו ו נ י ה  ש

; ם ר מ ו ם א ש ם ב י ר ב ד ח ה ה א א י ב י מ נ א ר ו מ א א ו ך ה . כ ם י ר ב ד ת ה ו א נ ש ר א פ  ל

ן ג ר א ת ה ם ל י ס נ ו מ נ ח נ , א ח ו ו מ ם ל י ל ב ו ו מ נ ח נ : א ת ו י ע ב ל ה ת כ ו א א ט ם ב ד ה  א

ת נ י ד ם מ ו ק ח ל ו א ר ש י ־ ץ ר ה א נ ב ח , ש ם י ו ו ק ו מ נ ח נ א ח ו י ס פ א א י ו ה נ ל ח ש ל ו כ י , ה ד ג  נ

. ה פ ו ר י א י ב ד ו ה י ם ה ע ח ה ד מ ש ב ה צ ק ר מ ת ו ר י י ה ב מ צ ק ל ב א ר ש  י

 אפשרויות הצלח
ה ע י ג א ה י . ה ג י ל ל ז ו ש ת ו ח , א ק ו י א ה ב ק ׳ צ א ב י ו ק ר ק ה מ ע י ג 1 ה 9 4 ת 3 י ש א ר  ב

ש י , ש ו ג ה ל ר פ . ס ח ב ד נ ח מ ה כ י נ מ ר ג ה ב ד ו ב ע ח ל ו ד ע ו ה מ י ג פ , ש ה י נ ל ו ה פ י ו ג  ב

, ח י ג א מ ו ה ח ו ו ר ו ח ר ב ק י ע , ב ם י ש נ ר א פ ס ח מ א ז ה כ ר ו צ ח ב ו ל ש ת ל ו ר ש פ ג א י ל ז  ל

, ת י ר פ ה כ ח פ ש ל מ צ ד א ו ב ע ו ל ע ס י , ש ה ת י ת ה י נ כ ו ת . ה ת י ר ש פ ה א ל צ ך ה ד ת ד א ז  ש

. ה ר ו ב ת ע ו ח ו כ ם ל י ק ו ק ו ז י ה ה י נ מ ר ג . ב ם י י ח ר ב א ש ה ב ל ו י ט ו כ י ם — ס י ר כ י ל א צ  א

ח ו צ ו ב ח ק ו ל ש ה ל י ן ה ח י . נ ך ו ב ע ג א י , ל ד ב ו ה ע ח , א י נ ל ו פ ע כ ס ו ה נ ת ם א  א

, ן ו ב ש ח ו ב ח ז ו ר ש פ ח א ק י נ , ש ד ו א ש מ ק י ג ב י ל . ז ם י ל ח ם ג י ל ע פ מ ר ל י ע ת ל ו ל ו ד  ג

ו נ ס ח י י ת א ה ו ל ה ש כ י א ו ו נ ע מ ו ש נ ח נ . א ר ב ד ח ה ר א ד ס ן ל כ ו א מ ו ה ו ו י ל ר א ש ק ח נ  ש

ם , ש ב ו ק ר ק ל ל ו ב ג ת ה ר א ו ב ע . ל ע ו צ ב ־ ר ו ב נ ה ל א ר א נ ר ל ב ד . ה ת ו נ י צ ר ה ב ז  ל

י נ י צ ן ר ו י ם ה נ ב ז ל ש ה ב י א ה . ל ה י נ מ ר ג ע ל ו ס ג ל ר ו ו ז ח , ל ח ו ר י י נ ת ה ר א ד ס א י ו  ה

א י ה , ש ה ר פ . ס ה ק ׳ צ א י ה מ י ו ל ו ג נ ל ב י ה ק י ז ר ח ן א מ ה ז מ . כ ת א ת ז ו ר ש פ ק א ו ד ב  ל

. ה י ל ו א ע י ג י , ש ם י ב ו ר ק ה ל כ ח מ ב ו ו ת ט ר ר ח ס , מ ם י ר כ י ל א ק ש ש מ ת ב ד ב ו  ע

. ת י ר ש פ א א י ה , ש ו ג מ א א ה . ל ה ב ש ח ת מ א ז ך ה ר ד ו ל נ ש ד ק א ה ן ל מ ו ז ת ו א  ב

־ ם ו ר ד ם מ י נ ו כ ר ג ד י ש ה ת ל ו ר ש פ ל א ע ע ד ו 1 נ 9 4 ח 3 ל י ח ח . ב ת פ ס ו ך נ ר . ד ד ח י ה  ו

ן ח ח נ ל ה ש ל א ח כ ו ר י י . ג ה ר ץ ז ר ח א ר ז א ה כ ל צ ה י ל ו כ י ך ס י כ ד ל י ע ה ו ק י ר מ  א

ם י ר ז . כ ר י כ ה ם ש י ר ג ו ב ה ה י נ ו ד ר ו י ג ר ב ח , ל ת ח ש ב ב ש י ב ש ו ש י ח ה י ל , ש ב ל א ו ו  ש

ר ז ע י ל . א ה מ ח ל מ ת ה ד א ו ב ע ם ל ש ד ו ח ו י ם מ י ר ה ז נ ח מ ח ל ל ש ה ם ל י ר ו מ ו א י  ה

. ה ל א ת כ ו ד י י ו נ ו ל י ה , ש ק ר ע ״ ת ד ו א ת י א א י ב ה ה ו ש ר ו ו א מ ד ב ל  ג

ם י ט ר ם פ ם ע י ב ת כ ח מ ו ל ש ו ל ל י ח ח . ה ו ס י ג ם ב י ד ו ה י ב ה ר ק ה ב ו ו ק ה ת ר ר ו ע ת  ה

. . . ם י ש ג ר א ת ו ל י י צ ה י ל ד , כ ת ו י ב י ט ק י ת פ ו ח פ ש ו מ ר צ ו , נ ם י י ש י  א

 ראשית 1943, הקמת הגישו
ם י ק ו ס ו ע נ י י ו ה נ ח נ . א ו ט י ג ת ה מ ק ת ה א ר ק ך ל ר ע ה ה ל א ר ו ו ה ג ל ב י 1 ק 9 4 ת 3 י ש א ר  ב

ה נ ו כ , ש ר י ע י ה ר ח ר פ ת ב י נ ל ו ה פ נ ו כ ש ר ל י ע ז ה כ ר מ ר מ ב ע מ ת ל ו נ כ ו ה ל י ח ת , ה ה ז  ב

י ח ט ם ש , ע ם י ח נ ז ו מ ם ו י נ ש , י ם י נ ט ץ ק י ע ת ו בד, ב י . ה ״ ה ל ו ד ו ר ש ם ״ ש י ב נ ו  ע

ו נ נ ח נ א ם ו י ד ו ה י ל ה ם ש י ח ב , ל ה ר י ע ו ה ר ב ם ע י נ ל ו פ . ה ם י ת ב ב ה י ב ם ס י נ ט ה ק מ ד  א

ר י ת א ה ר ל ב ע מ . ה ת ו ר י י ד ר ח ם א י ש ו פ י ו ח ל י ח ת . ה י נ ו ע ת ה נ ו כ ש ר ב ו ג ו ל נ ר ב  ע
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 זמן לחשוב, על •לדכי הצלה• אפשריות.-,- ״
. . ן י ל ו  הגיטו נסגר במרץ 3A אנחנו נכנסנו לגיטו• רק ב־1943לעומת׳כל פ
 לא :גיסו.מגודר; שכונה יהודית בעלת. •גבולות, שלא •היית.אמור. לעזוב אלא
 בלווי או אישור גרמגי. היתה יציאה,יומיומית מהגיטו לעבודה:..בלווי שומרים.

 לעבודה היה כדאי-שתלך. זר:היתה בכל זאת דרך: הצלה זמגית ומיידית.- -,
 היתר, בעייה לאמהות לילרים קטגים — איך .יצאו לעבודה, :.עם מי ישאירו
 את הילדים. פתחו בית־ תינוקות וגן. הגננת היתד, זושה גלבארד, חברה בבוגד.
 היו הרבה ילדים, היא טיפלה בכולם לבד ועשתה זאת •במסירות רבה..היו
 מביאים את הילדים עם היציאה לעבודה וכשהיו חוזרים, היו לוקחים אותם
 הביתה. אני עבדתי בבית התינוקות, טיפלתי בכ־15 תינוקות. שתינו לבדנו

 עשינו את כל העבודה. טיפלנו בילדים, בישלנו, כיבסנו...
 מדי פעם היו אקציות ״קטנות״. הגרמנים היו נכנסים לגיטו והיו חוטפים
 אנשים. התחלתי לשאול את עצמי,• מה אעשה, אם הם יכנסו וירצו לקחת
 את הילדים. דברתי על.זה עם• ד״ד ליברמן, שהיה מבקר בבית הילדים לעתים-
 קרובות. הוא אמר לי, שאקבל זריקות ואם יהיה.צורך, ״אם'תראי שאין ברירה,

 תזריקי״. אני מברכת על כך עד היום הזה, שלא עמרתי במצב הזה.

ט א ר נ ד ו י ש ה א ל ר ם א י ד הו ס הי ח י י ו נ  שי

 עם-הכגיסה לגיטו, הלר והעמיק הכעס של .היהודים על מרין. בהתחלה יזמו
 משפחות מעבר- באופן פרטי, התחלפו עם הפולגים בדירות והשתדלו להצטופף
 בהן עם: קרובי. משפחה וחברים. אך.•היו משפחות, שהיו-זקוקות. לעזרה, כאלה
 שלא הצליחו בעצמן .להסתדר, פליטים,.שהגיעו. מקטוביץ׳ ומאושוויץ (יהודי
. ו ו  העיירה גורשו לסוסנוביץ בפסח 1941). כדי לעזור, הקים היודגראט מחלקת ד
 היו שמועות, שאנשי המחלקה קיבלו- כספים וחשבו, שמרין גם מעורב בכך.
 למרין ולמקורביו היו ךירות יותר יפות מלשאר היהודים -בגיטו. היו ארועים,
 שהיהודים לא הכירו קודם ואיתם היו צריכים להתמודד, כמו כגיסת הגרמגים
 מדי פעם לגיטו. הם היו אוסרים יהודים על עבירות קלות ביותר. היו סוגרים
 אותם בבית הסוהר של הגיטו והיו לוקחים אותם .מדי פעם במכוניות של

 הגסטפו. .
 בכל בעיה היו חייבים לפגות למדין לעזרה, היו זקוקים לו. דווקא בגלל
 זה, הוא הלך וגתפס על ידי היהודים בגיטו כ״עוזר״ לגרמגים. השתגתה הגישה
 למדין ואנשים התחילו להתקרב לתפיסות שלנו. לא האמיגו יותר להבטחות

 שלו, שמעכשיו ״הכל יהיה בסדר״.
 התחילה בניית בונקרים מיוחדים עם הרבה המצאות ופטנטים. אגשים התחילו
 לאחסן בבונקרים מים וקצת אוכל, שאפשר יהיה להסתתר בהם לכמה ימים,

 למקרה של חיפושים או אקציות. חיפשו גם דרכים לברוח־ ולהציל את עצמם.
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 אחדי מרד גיטו ודשה ...
 במרץ 1943 נכנסנו' לגיטו ובאפריל היה מךד גיטו • ורשה:,והידיעות 'הגיעו/ עם
 הידיעות הראשונות נפגשנו, הבוגרים. .זוכרת את יאגק, שטען, שעלינו. להתארגן
 ולעשות מרד. החדשות• על ורשה• הציתו• את •הדמיון. חשבו, זטבך- אפשר •להשיג
 משהו. יוזק אמר אז: ״פיה ניטו יורשה" לא •יהיה.•' תהיו - מציאותיים.״ אין לגו
 תמיכה מבחוץ; הבתים כאן לא יעמדו לגו למגן; האחרונים שיישארו, יוכלו
 לירות כמה יריות, יעשו כמה פעולות קטגות. כל התגוננות שלנו, שימוש
 בבונקרים, אי־אפשר שם להסתתר לאורך זמן. אנחנו חייבים להתחיל בחיפוש
 אחרי דרכי הצלה. מה שניתן לעשות זה להציל אנשים; אולי באמצעות דרכונים
 מדרום־אמריקה או יציאה לעבודה בגרמניה; לשלוח צעירים לחפש מחוץ לגיטו
 מקומות מסתור; לחפש פולנים, שיהיו מוכנים לעזור. צריך להשקיע את כל
 המרץ בחיפוש דרכי הצלה. אין צורך להזניח את רעיון ההגנה, מי שישאר

 בגיטו יילך בדרך זו.״ החברים התפזרו במצב רוח קשה מאוד.
 שאלתי את יוזק ״למה דברת אליהם ככה, למה אמרת כך?״ והוא השיב:
 ״אנחנו יכולים לחלום עד היום האחרון, לא יצא מזה כלום, לעומת זאת אנחנו

 יכולים להציל עד היום האחרון ואת זה צריכים לעשות.״

ת ו ר ע  ה

 1 לולקד. פומרגצגמבלום ־מייטלים. היתד. חברת ההגהגה עוד לפני המלחמה. בזמן
 הכיבוש מלאה תפקידים מגהליים רבים. בין הראשוגים לצאת מעבר לגבולות הדייר.
ן החיסול מ  השתתפה בחיפוש מקומות מסתור בהרים. לא היתד. גוכחת בגיסו מ
 באוגוסט 1943. גתפםד. בגסיעה לקרקוב, גשלחה לאושביץ ומשם לא שבה. הגםיעה
ת כרטיסי רכבת ליציאה מ ק  התרחשה לאחר חיסול הגיטו, לולקד. היתד. אמורה ל

 לגרמגיד. עבור חברים ששרדו.
 2 יאגק צימרמן. הגיע לסוסנוביץ מקן קטוביץ עם היהודים פליטי עירו. היה מועמד
 לעלייה בספטמבר 1939. הצטרף לעבודה בתנועה כמחנך. האמין בכוח העשייה. היה
 שותף פעיל בארגון הפארמה וחבר בהנהגת המחתרת התנועתית. יזם פעולות שונות,
 בהן הדפסת כרוזים שהוכגסו לתוך געליהם של חיילים גרמניים, שגשלחו לחזית.

 יאגק גרצח בגסיון בריחה מהגיטו בזמן החיסול.
 3 אלכסגדר (היפק) גליצ׳שטיין. הגיע מקטוביץ. מקבוצת הצעירים, גמרץ, חיפש דרכי
 פעולה. לא סמך על ההגהגה התנועתית. מצא דרך למחוק את הדיו מטפסים ישגים,
 כדי לרשום.פרטים, שיתא?מג_לחבתם לשם השגת תעודות. היה בין^הגועזים וה״חוצפגים?,
 שישבו לעתים בבית הסוהר היהודי של היודנראט בגלל סכסוכים רבים עם מרין
 והמשטרה היהודית. בין הראשוגים, שהגיעו להרי הקרפטים בחיפוש אחרי מקומות
 מסתור. חזר לגיטו ערב החיסול. גרצח תוך גסיון לפגוע בגרמגים בזמן איסוף

 היהודים לגירוש.
 4 בשיה טמפלהוף. היתד. שליחה בקטוביץ, חברת ההגהגה עוד לפגי המלחמה. עם

 בעלה השיו (צבי) גויבאואר ושאר יהודי ציגסטוחובד. גשלחה בגירוש הסופי.
 5 נחמיה בלכשטיין. חבר ההנהגה. גם הוא גורש עם יהודי צ׳גםטוהובה.

 6 סאמק מייטליס. לפני המלחמה היה חבר הנוער הציוני. יצא ללימודים לצרפת, כדי
 ללמוד חקלאות, מקצוע, העתיד לתרום למדיגה שבדרד• הגיע לביקור בעיר בחופש
 1938. השתייך למחתרת ופיתח חומרים לייצור בקבוקי מולוטוב. לאחר שלולקה,
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 אשתו, נתפסה, התייאש, נתפס ונשלח לאושוויץ.
י 1919. חבר ״הנוער הציוני׳׳, ראש קו םסנוביץ. א  7 עזריאל (יוזק) קוז׳וך. נולד ב־16 מ
 עם פרףן המלחמה המשיך בפעילות הציונית בתנועה. היה פקיד ביודנראט, אחראי
 על מחלקת הנוער ועל ההכשרה המקצועית. עזב את התפקיד לאחר שבאחד הגירושים,
 כשהיו חסרים מספר יהודים ל״מכסה״ דרש מרין מפקידי היודנראט בעצמם להביא
 את היהודים (מאי 1941). אחרי הגירוש הגדול ב־12 לאוגוסט 1942 הוקמה מחתרת
 הנוער הציוני בזגלמביה ויחק היה מפקדה. נרצח בגיטו ביום החיסול ב־2 לאוגוסט 1943.
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 ישראל שחם

/ מוסד מדעי מחתרתי בגיטו ורשה ,  ״עונג שבת
 הצורן בהעמקת ידיעותינו ההיסטוריות על קורות השואה

 ככל שחולף הזמן, יוצאים מושגי שואה וגבורה והקשר ביניהם מכלל פשוטם.
 משמעותם הריאלית בתודעתגו והזיקה ההדדית ביגיהם הולכת בעל כורחגו
 ומטשטשת עם חלוף הזמן; כשם שהדעת מתקשה להשיג את היקפה הפיזי של
 ההשמדה ואת מהותו הממשית של מחגה טרבליגקה (או כל אתר השמדה אחר),
 כן גם מועתה של הגבורה, של מדד גיטו ורשה (או כל התקוממות אחרת נגד
 הטורף הגאצי) מאבדים עם חלוף הימים ממהותם הממשית והופכים מושגים
 מופשטים. כתום חמישים שגה לגירוש לטרבליגקה ולמרד גיטו ורשה שמירת
 זכרם של המאורעות במימדם הממשי כעובדות, היא משימה, שדחיפותה לא
 פחתה, אדרבא, היא גדלה והולכת, וחייבים ליטול בה חלק לא רק אלה, שזכר
 השואה חדות בגפשם ובגופם והם גושאים בעול המאבק בשיכחה ובעד מתן
 עדיפות גאותה לשמירת זכר השואה והגבורה בתודעתגו הקולקטיבית, אלא
 היא גם משימתם של בגי הדוד הצעיר בארץ ובגולה. זוהי פעולה רבת זרועות
 וארוכת טווח, שמשולבים בה- יסודות חיגוכיים ותרבותיים ודיסציפליגות מדעיות
 שוגות. המודעות לחשיבות הזכירה כערך היא ממרכיבי תרבותגו הלאומית
 והיא מלווה את הגזרות והשואה מאז ראשיתם ועדה לכך הכמות הרבה של
 יומגים, שגכתבו בשעת האירועים עצמם,! צוואות מקוטעות, שגכתבו על סף
 המוות וגשתמרו* עתיות הגיצולים, שהושמעו במסגרות שוגות וספרי זכרוגות,
 שגכתבו לאחר השחרור ועד ימיגו. כל אלה מתארים ומתעדים את אשר עבר
 על היחיד והקהילה. הדברים פזורים במקומות רבים: בארכיוגים ממלכתיים
 וציבוריים, בספרים, שראו אור בשפות שוגות ובמקומות שוגים, ביומגים ובזכרוגות
י כותביהם ומשפחתם ומרס ראו אור, בעיתוגות  שבכתב יד, השמורים עדיין בל
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ם, י ן לקהילות שנכחדו ובמסמכים רשמיים, משפטי כרו  ובכתבי עת, בפנקסי ז
פת ב זה מהווה מסד לחקר תקו י ד ד עו  מדיניים והיסטוריים שונים. חומר תי
א ל ף פרטים, ש נו ומוסיף לחשו ר ומעמיק את ידיעותי  השואה והגבורה, מעשי
מרה רת זיכרה, במי . לכן עבודתו של חוקר השואה הגה חלק במאמץ שמי  נודעו
ים, י ד ברטוריקה ובמשפטים כוללנ ן להסתפק עו  הנכון. ככל שחולפים הימים, אי
ניתוח ייתן ו ו רך בהצגת העובדות כהו בר הצו ו ג , ו ו  כנים ואמיתיים ככל שיהי
ן בעת רק מ ו  המאורעות במסגרתם ההיסטורית. דחיפות משימות המחקר אינה נ
ות אלי רות הבאים, הן חיוניות ואקטו ו אנו ולהורישה לדו ן להעמיק את תודעתנ  הרצו
ים״ כביכול של הכחשת השואה> ־ הטלת •י. ספק י גילויים ״מדעי ו ב י  גוכח ר
ו נ י ש ות במדיגות מרכז ומזרח אירופה, ש גיסטי בי  בקיומה והיקפה. המגמות השו
ן ג ו צ ם ר ת אף הן דאגה בהקשר זה, על שו ו ר ר ו ן לא מכבר, מע  את משטר
ף הפעולה עם הנאצים תו וחן לחלקן בשואה ולטהר •מאשמת שי  להחגעד״מאחרי

ן ״אבותיהן המייסדים״ וחסידיהם. י  לא מעטים מב

ם י נ ו י כ ר א ל ה ם ש ת ו ב י ש  ח

י מחקר רכ ו ר החומר, מיוגו, עימותו ואימותו לצ תו  קיים קושי אובייקטיבי באי
ן כ ף אח המאורעוח על היבטיהם השוגים, ש צירת הסינתזה ההיסטורית, שתקי י  ו
ת ו נ ו כר י ז ל ההיסטוריון. לא הר תו ש מד לרשו גי החומר העו ן סו י גי ב ב השו  ר
, ו ו מפי מ ש ר : אמצעי למתרחש, או נ י ת ל ד ב י ע ד  שנכתבו בימי המעשים על י
 כהרי זכרונות שלאחר המעשה, ־המושפעים.מגורמים שוגים ועלולים להיות לוקים
ם י :מול.מסמכים.אחרים,.מעמיד את הדבר  בסובייקטיביות. לעתים עימות המסמכים,
ך החומר דך, קיים חשש, שמא גם בתו  מבחינה• היסטורית עובדתית בתיקו. מאי
קר ת, בעי ו ל קהי . כרן של ז . יאבד יות, נשמט ו  הכתוב הרב, יומנים, זיכרונות ועדו
ן י א הד הו א נודעה אחריתם.* ו ו מעוטות אוכלוסיה יהודית, של  אלה מהן, שהי
ו דת הכפיר!,• שהי רל אסירי חלק ממחנות עבו ו דיעתנו ההיסטורית על ג  למשל בי
ד ופליט. י ר ן ואירופה הכבושה כלה, שלא נותר מהם ש י ל ו ורים ברחבי פ  פז
ת ו ד ו דעת לתע ו נות ויומנים, חשיבוח מיוחדת נ ן זכרו באי ן .עדים למעשה ו  באי
ו רק בחלקם. , ל  המקוריות ולמסמכים בני התקופה, שנמצאו• בארכיונים שנשתמרו
נות, ל מוםדוח ממלכחיים וציבוריים, בעיתו ם ש י  הדברים אמורים במסמכים רשמי
ם י י נ ד וניים י ת. ככל שהדברים אמורים במקורוח ארכי מו רשי  מכתבים,: סקירוח ו
ן כ ל . לה. ו ד ג זה, גם אם •הוא קיים, אין כמוהו ג  ׳בפולין מימי השואה, חומר מסו
ע דו . הי ן רינגלבלום, ו ט בחשיבוחו, ארכי ל ו  ;גם כיום חופם בתוכו מקום מיוחד, ב
ו ומנהלו סד י מי ג שבח״.־ עמגואל ריגגלבלום היה . נ ן ״עו ו  יבשמו המחתרתי ארכי
ו ורשה, ט י ג ב ה ג ו ש א ר ש ו א ר ב . ק ס ו א ע הו . . ן ו י ל הארכ  •ומכאן גם שמו הנפוץ ש
ן י ל ו ת יהודיות • אחרוה שבשטח. פ לו ; על,קהי ב דע ר מי ש בו גם; מסמכים ו  .אולם •י
ו ת ע ש , וגם לא סופחו: ב ך י י א סופחו בשעתו לר ל וחד מהשטחים, ש  הכבושה ובמי

 :לאוקראיגה, ביילורוסיה וליטה. .־

72; 



 עמנואל רמגלבלוס, היסטוריון, עובד סוציאלי,
 עסקן תרבות, איש תנועה

 דמותו של ד״ר עמנואל רינגלבלום ידועה למדי. בזכות יומנו ורשימותיו הוא
 מוכר כהיסטוריון ניטו ודשה. פעלו כמייסד ומנהל ארכיון הגיטו ומהותו של
 ארכיון זה ידועים פחות. עמנואל ריגגלבלום, .יליד שנת 1900, נמנה על התר
 האחרון של היסטוריונים יהודיים בפולין שלפני השואה. מחבר פורה, שרשימת
 פרסומיו, מכילה קרוב ל ־100 כותרים, מאמרים וחיבורים היסטוריים ואקטואליים,
 לש ביניהם הרומזים על כיוון פעלו בימי השואה. כדרכם של אינטלקטואלים
 רבים, שמסלולם האקדמי בפולין נחסם בגלל היותם יהודים, עסק רינגלבלום
 הצעיר בהודאה בבתי ספר תיכוניים, בווילנה ובוורשה, עבד במוסד הסיוע
 היהודי^אמריקאי ״ג׳ולגס״ וערך את בםאונו בפולין. בשלהי שנת 1938 _ובראשית
 1939 התנסה בעבודה םוציאללת־שיקומית בעת פעולתו במחגה המגורשים הגדול

 של זבוגשין בגבול פולין—גרמניה.*
 דרכו:זו, כהיסםוריון ועובד סוציאלי ופעילותו, הפוליטית והתרבותית בתגועת
 ?פועלי ציון שמאל״, עליה גמגה. מגעודיו, קבעו את אופי פעילותו הציבורית
 בוורשה הכבושה ובגימו, כהיפשוריון ו3י»ד מראשי ארגון העזרה הסוציאלית בגיטו,

 שידו היתה בפעילות הציבורית הענפה, שהתנהלה בו.
 ראשיתו של היומן הנודע ברשימות־פנקס שניהל המחבר בימי הקוערס הציוני
 בג׳נבה באוגוסט 1939 ובדרכו העקלקלה בחזרה לוורשה, לביתו ומשפחתו, כבר
 בהתחלת המלחמה. שרבוסים אלה התפתחו והיו ליומן של ממש, כרוגיקה, רשימות
 ומוגוגדפיות. הן חדלו עד מהרה להיות ״יומן״ ולשאת את האופי המייוחד
 לספרות מסוג זה. אין בהם התיחסות לקורות ריגגלבלום האיש, רעייתו יהודית

 ובגו יחידו אורי, או לחבריו בזכות עצמם.
 השרבוסים החפוזים היו למשא, עדות לדורות וכתב אשמה, המבוסס על
 אשר ראו עיגיו ושמעו אוזגיו של המחבר- מפי עדים מהימגים. זהו מסמך,
 המתעד את קורות יהודי ורשה בימי הכיבוש והשואה. גוספו עליו קווים ביוגרפיים
 לזכר פעלם ודמותם של.אישים בולםים בחיי הציבור בגיםו ובתוכם מרדכי
 אנללביץ, יצחק גיסרמן,. יצחק שיפר,. יאנוש קורצ׳ק, אך גם רבים אחרים.
 רשימותיו, הן אשר הובילו להקמת ארכיון ״עונג שבת״, שהן היו לגרעיגו
 ועמגואל דיגגלבלום מקימו, מנהלו ורוחו החיה. לארכיון ולרשימותיו של רינגלבלום
 היו מלכתחילה אשיות משותפות. יסודם במחשבה, כי יהדות פולין עומדת בפתח
 תקופה חדשה ואחרת לחלופין, :שאין לשערן מה היא נושאת בחובה ואותו
 הדחף ההיססוריוגרפי הוליד את,שניהם. ״רשימות״ הן תחילתו וגרעינו של

 ארכיון ״עוגג שבת״. אומר המחבר:
 , ״.^התחלתי באיסוף: תיעוד ימיגו עוד באוקטובר 1939 ...היה לי מגע חי עם
 .החיים מסביב .״כל. אשר.שמעו אוזגי במשך היום, רשמתי בערב ״.הרישומים
 יהיו לספר ״.במאי 1940 מצאתי, כי יהיה זה מועיל, אם יגתן לעבודה זו אופי

• _ , , - . •  •ציבורי...״״, •
 על דבריו מוסיף הירש וא8ר, ממקורביו ולימים מזכיר הארכיון:

 ״...בשבת, 22 לגובמבר 1940 גפגשנו... בביתו של עמנואל ריגגלבלום.ברח׳
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 לשנו 18. בפגישה זו ובפגישות נוספות, שהשתתפו בהן בעלי מקצוע, הותוותה
 תכגיח ״עונג שבת״ ועיקרי פעולתה. הכלל היסודי היה לאסוף ולתעתד הכל.
 לא היתה זו העת לעיבוד החומר ולסיגתזות. החומר צריך היה להיות עובדתי.
 היה זה חיוני, שלגגד עיני ההיסטוריונים בעתיד יימצא חומר בן זמגו, מתועד

 במדויק״.״*
 מדברי שניהם עולה, כי לא יד המקרה היתד! בהקמת הארכיון, אלא כוונת
 המכוון. ואכן, כאשד קם ארכיון זה, הונח היפוד להיסטוריוגרפיה של שואת יהודי
 פולין. הוא קם ופעל בזכות המודעות לחשיבות החיעוד ההיסטורי לחקר המאורעוח,
 עוד כטדפ היו לשואה, כאשר בתודעת הציבור צרותיו, שהיו ללא את ורע
 בתולדותינו, נחשבו למעין ״גזרות״, שיש להתמודד עמן ושאפשר להתגבר עליהן.
 כתיבתו ההיסטורית של עמנואל רינגלבלום ועיסוקו בארכיון רתוקים היו
 מלהיות פעולתו היחידה בוורשה הכבושה ובין חומות הגיטו. הוא נמנה על ראשי
 הארגון היהודי לעזרה סוציאלית׳ בעירו ועמד בראש האגף הציבורי, המארגן,
 מתאם ומסייע לוועדי הבתים, ששמשו תאי פעולה בסיסיים של הארגון וגשאו
 בעול הקשר הבלתי אמצעי עם האוכלוסיה המשוועת לעזרה. כהמשד לפעילותו
 התגועתית בעבר, הוא גושא, יחד עם חברו מגחם ליגדר בעול פעולת ייקו״פ*
 הארגון להפצת תרבות היידיש, שהיה מאוד פעיל בגיטו. מכוח פעילותו ובתוקף
 תפקידיו הוא נמנה על חוג אנשי הציבור מזרמים פוליטיים שונים, שקראו
 תיגר על הנהגת היודנראט ושיטותיו המסואבות. רבים מן האישים, שנמנו על
 חוג זה, עמדו מאחורי המרי וההתנגדות וברבות הימים התיצבו לימיו הארגון

 היהודי הלוחם ומלחמתו.

 מהותו האמיתית של ארכיון ״עונג שכת״
 מאז גחשף בספטמבר 1946, חלק מגנזי הארכיון בסליק חח־קדקעי שבין חורבות
 הגיטו, דבקו בו שגי שמוחיו ״ארכיון ריגגלבלופ״, או כיגויו המחחרחי ארכיון
 ״עונג שבת״, בעקבוח פגישוח השבח של מייסדיו ופעיליו. בשמוח אלה הוא
 ידוע גם בימיגו. לאמיתו של דבר, אין הדבריפ זעלריפ בארכיון כפשוטו. מהותו
 של המוסד רחבה יוחר, שונה ומגוונח והדברים אמורים בגנזד, מכון מחקר ומרכז
 להפצת מידע על גורל יהודי פולין, כל הפעילויות הללו נשאו אופי מחתרתי

 מובהק.
 משלושח האספקטים גם יחד מהווה ״ארכיון ריגגלבלום״ חלק ממערכת המרי
 של גיטו ורשה, עוד בטרם הבשילה ההחגגדוח המזוייגח בגיטו.8 על עבודח

 הארכיון ועובדיו אומר רינגלבלום:
 ״״.כל אחד מעובדי ״עונג שבת״ ידע, כי מאמציו וייסורי נפשו, עמלו המפרך
 ומכאוביו, הסכנות שעמד בהן 24 שעות ביממה בהעברת חומר ״טרף״ ממקום
 למקום, משדחים אידיאל נעלה, וכי בבוא יום השחרור חדע התבדה להעריכם
 והכבד אוחם בגבוהים שבאותות ההצטיינות, שיהיו נהוגים באירופה בת החורין...״״

 * יידישער קולטור־פאריץ.
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ן  ח ג נ ז
 הארכיון הנו חלקו המוכר יותר של מוסד רב הפנים, אולי בזכות שמו, ואבן
 נאספו בתוכו תעודות, מכתבים, כתבי עת מחתרתיים, הודעות פומביות, עיתונים,
 שירה, יומנים, מחקרים, עדויות, פרוטוקולים, הודעות לעיתונות ודו״חות מוסדיים
 יהודיים. ניתן לומר, כי עובדי הארכיון אגרו ״ניירת״, תעודות ומסמכים, היתד.
 חשיבותם לכאורה אשר היתה, וזאת מתוך ייחום ערך נכון לחשיבותם לצרכי

 ההיסטוריוגרפיה של תקופת הכיבוש, השואה והגבורה, שתיכתב בעתיד.
 לא היה זה ״ארכיון״ פאםיבי, הקולט ומתייק חומר הזורם לתוכו מאליו
 בדרך שיגרה, מצגרת ממוסדת, אלא איסוף יזום של חומר, שגאגר בהתמדה
י עובדיו. מתוך שלושת  ממקורות שוגים, במסירות גפש וסיכון עצמי על ל
 הםליקים, שבהם הוסתר החומר הארכיוני, ניצלו ונחשפו רק שניים, האחד
 כאמור בספםמבר 1946 והאחר בדצמבר 1950. הם נמצאו במקומם ברח׳ נובוליפקי 68,
 בשסח הגיסו, לצערנו לא עלה בידי המחפשים להגיע אל חלקו השלישי, שהוהבא
 במקום אחר, ברח׳ שווינסויירסקה 36 אף הוא מתחת לעיי המפולת של הגיטו.
 כשני החלקים שנמצאו ששרים למעלה מ־1,700 תיקים ובהש אלפים אחדיפ של
 מפמכיפ, cm בני עשרות רבות של דפים.•10 נוסף על. חשיבותו הסגולית של
 ארכיון ריגגלבלום מבחינת סיב המסמכים שנאספו בתוכו וכמותם, רב ערכו,
 גם משוב היותו בין השדידיפ הבודדים של האופפיפ הארכיוניים של גימז ורשה.
 ארכיון הקהילה היהודית (היודגראט) של ורשה, טולםל ממקום למקום עם צמצום
 שסח הגיםו ואבד עם חיסולו הסופי של הגיטו. ארכיון חשוב אחר, של הארגון
 היהודי הלוחם, אבד בעת המרד הפולגי בוורשה ובתוכו בין היתר חליפת
 המכתבים עם שלטוגות פולין דאז, ואבדו התעודות, שיכלו לסייע לחקר יחסם
ת פולין וארגוגם. גשתמר ארכיון ״דרור״, שגחשף בשגת 1945 ת  לשרלי ל

 'וארכיון לא גדול של הוועד הלאומי היהות.
 אותפ החלקים מארכיון רינגלבלופ, שנחשפו לאחר המלחמה, הנפ איפוא האופף
י ורשה. אין בקביעה זו משום הפחתת ל  היהודי היחל, המתעד את שואת ל
 ערכם של ארכיונים גרמניים ופולניים, שנשתמרו ועומדים לרשות החוקרים וכן
ם (יומנים, ת ו  הדבר לגבי מסמכים יקרי ערך ורבי חשיבות, שנכתבו בית ל
י נוצרים, או שגתגלו ומתגלים  מכתבים ורשימות), שהופקדו מבעל מועד בל

 במקומות שונים עד ימינו ממש.
 גציין, כי בארכיון גם חומר רב יחסית מתקופת הגירושים לטרבלינקה, לרבות
י ל ל  חומד המתיחס למחנה זה עצמו.״ אין בו כל השתקפות של הארגון־ ה
 הללם והמרד. דברים אלה מוצאים-לעומת זאת את ביטויים במוגוגרפל, של

 ריעלבלום. ״יחסי פולנים יהותם במלחמת העולם השניה״.״

 מכון מחקר ותיעוד
 כבר בחדשי הכיבוש הראשוגים הצטייר הארכיון בעיגי רוחו של עמגואל ריגגלבלום
 במסגרתו המדעית הרחבה.־ המחבר הגיח לכך את היסל •עם השיגוי באופי
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 כתיבת יומנו. כפי שהזכרנו, שינה היומן את צורתו ועם ריבוי הרשימות
1  התימטיות בתוכו הוא לבש יותר ויותר אופי מונוגרפי. הרב שמעון הוברבנד,8
 פליט מפיוטרקוב, מתואר .על ידי רינגלבלום כעובד המדעי הראשון של הארכיון,
 שעיקר עיסוקו היה מחקר וכתיבה. עם הקמת הגיטו, בנובמבר 1940, חל המפנה

 • אותו מתאר המחבר:
 ״.״הקמת הגיטו, סגירת היהודים בתוך החומות אף הגדילה את סיכויי ההצלחה
 של עבודת הארכיון ...הלכו והתרוממו הררי החומר, העבודה התרחבה ...הוכרז
 על תחרות נושאת פרסים כספיים בין כמה עשרות םופרים> מורים ובכלל בין

ב * ״ ״ , ך ר  אנשי איגטליגנציה ...הארכיון התעשר בעבודות רבות ע
 משמעוח• הדברים — לא עוד איסוף חומר בלבד, אלא מחקר וכתיבה יזומה של
 עבודות וחיבורים, אשר יקיפו, לפי תכנית מחקר ערוכה מראש, את חיי הגיטו
 מהאםפקטימ חשדנים. ולא גיטו ורשה בלבד. ורשה היתה אבן שואבת לפליטים
 יהודיים מעיירות וערים, לתוך הגיטו גורשו רבים מיהודי איזורים, שהיו ל״יודנריין״,
 טהורים מיהודים. התרכןו בו למעלה מ־400,000 יהודים. הארכיון ראה י חובה
 לעצמו לתעד את קורות יהודי אותם הישובים מאן הכיבוש הגדמגי, מפי עדים,
 ולעשות זאת באופן שיטתי, תוך שימוש בכלים מדעיים־מקצועיים מבחיגה
 היסטוריוגרפית וסוציולוגית. הוכנו שאלוגים ותזיסים לחיחקור העךים ובקרת
 הכוחבים. בחנאי עבודה מחתרתית, אלה ואלה לא תמיד ידעו, מה מטרת התיחקור
 והכחיבד,; החומר שנצטבר הנו רב והגושאים מגוונים ביוחר ומקיפים דיסציפלינות
 רבות: סוציולוגיה, היסטוריה, פולקלוריסטיקה, תרבות, דת, חברה וכלכלה. יצויין,
 כי אין הדברים אמורים בנושאים כוללגיים, אלא בחדירה לתחומים שוגים של
 חיי הגיטו ויושביו: ועדי בתים, הסגר סניטרי, חיי דת, משטרה יהודית, מטבחים
 ציבוריים,• מחנות עבודה, עד כי לא נותר כמעט תחום שלא טופל. הכוונה
 היתה להגיע גם לעבודה סיגתטית, שתדון בשגתיים וחצי חיי ד,גיטו,-אולם רעיון

 זה כבר לא גתגשם.
 גושא שהעסיק במיוחד את ריגגלבלום, היתד, פרשח היחפים כין היהודים לפולנים
 (וכן היחסים בין היהודים לגרמנים). שני הגושאים זכו לאיזכורים רבים גם
 ביומן וברשימות. כשם שגרשמו בו ללא משוא פגים גילויי יחס אגטישמי, בלתי
 אנושי, כן נרשמו בקפדנות גילויי הומניות, השתתפות בצער והושטת עזרה בפועל.
 • בארכיון מצויים תזיסים וקטעי עבודות של כותבים ומראיינים שונים הדנים
 בשאלה זו, אולם העבודה לא הושלמה. כתב אותה ריגגלבלום בשפה הפולנית,
 כבר• יותר מאוחר.״ עבודה זו נמסרה על ידי המחבר לידי חברו, ד״ד אברהם
 (אדולף) ברמן, אז — יו״ר הוועד הלאומי היהודי במחתרת ולימים חבר הכנסת
 השניה מטעם מפלגת הפועלים המאוחדת — והובאה על ידו ארצה. בימים אלה
 עומד להופיע תרגומה לשפה העברית, במסגרת ההוצאה לאור של כתבי עמנואל
 ריגגלבלום מימי הכיבוש והשואה. בתוך הכמות הגדולה יחסית של יצירות
 ספרות, שמצאו ״מקלט״ בגגזך, מקום מיוחד תופסות יצירותיו של המשורר

 יצחק קצנלסון, אך לא גפקד גם מקומם של יוצרים אחרים.
 ״ארכיון ריגגלבלום״ היה מכון מחקר ותיעוד מדעי במחתרת שוקק חיים, שריכז
 סביבו קבוצה גדולה של איגטלקטואלים, שעסקו בכל שטחי פעילותו.. לחומר,
 שעבדו עליו, למונוגרפיות, מחקרים ורשימות. בדיסציפלינות השונות, הוקדש

76 



 רובו של המאמץ ועד למפנה הטרגי בקורות יהודי הגיטו בקיץ 1942 היתה זו מהותו
 העיקרית של ״ארכיון רינגלבלום״. בלעדיו היה חקר השואה, העוסק בגיטו ורשה,
 דל יותר ומוגבל ביכולתו לגלות את ריבוי הפנים של חיי יושבי הגיטו, ומלחמתם

 על קיום אנושי בנסיבות ימים אפלים, שהאנושות הסתירה פניה מהם.

 מרכז להפצת מידע

 בשתי משימותיו, הארכיוניות והמחקריות, היד, ״עונג שבת״ מוסד פעיל, הן
 כארכיון במשמעותו כפשוטה והן כמכון מחקר, שהכין ועיבד חומר לשימוש
 עתידי. אולם בבוא ימי האימה, כאשר הקהילות היהודיות כזו אחד זו עלו כאש,
 היו הידיעות, שנאפפו על ההשמדה, על מחנות המוות, ללב ליבו של החומר והפצתו

 לתפקידו העיקרי של המוסר.
 ריגגלבלום וחבריו ראו בשימוש המימי בידיעות שהגיעו אליהם משימה בעלת
 חשיבות עליוגה לאזעקת עמים וממשלות וגיוס דעת הקהל בעולם ואף בגרמניה,
 הוא היה משוכנע, או אולי השלה את עצמו, שלא יתכן, כי הדברים אינם ידועים

 וכי העולם יודע על הפשעים ומבליג עליהם.
 ידיעות על מעשי הזוועה המתבצעים ביהודי המזרח מגיעות לגיסו כבר עם
 הפלישה לברית המועצות, הן מתפרסמות בעיתוגות המחתרת. באוקטובר 1941
 מגיעיפ לוורשה שליחי תנועות הנועד החלוציות מווילנה, אריה (׳׳יורק״) וילנך
 מ׳׳השומר הצעיר׳׳ ושלפה (פלומון) אנטין, מ׳׳הנוער הציוני׳׳ ומדווחיפ על הנעשה

 בעריפ, שנכבשו בחדשים שחלפו.
 בינואר—פברואר 1942 מפרסמת עתונות המחתרת את הידיעות הראשונות על
 אתר ההשמדה בחלמנו, גיא ההריגה של יהודי לודז ועיירות ה״וארטהלנד״

 שבמערב פולין.
 באפריל 1942, גודע על גורל יהודי לובלין, שהוגלו למחנה השמדה הממוקם
 בבלז׳ץ. מקוד כל הידיעות הללו בארכיון ״עונג שבת״. כאן מגיע איפוא לידי ביטוי
 תפקידו השלישי, ובאותם הימים העיקרי, של הארכיון, להוות מרכז להפצת מידע

 וגיוס הציבור בתוך הגיטו לקראת הבאות. כותב דיגגלבלום:
 ״״.ההשמדה מתבצעת בצורה מתוכננת וסיםטמטית ...אם בתחילה ירו באלפי
 יהודים בלב העיר או מחוצה לה, הרי לאחרוגה .״את הילדים עד גיל 10 וזקנים
 מעל גיל 60 מטעינים לקרונות חתומים ... ומובילים לכיוון בלתי ידוע, בדרך

 כלל לבלז׳ץ ושם געלמים עקבותיהם.״״16
 ביוגי 1942 מגיעות לוורשה ידיעות על הקמת שגי מחגות חדשים בטרבלינקה,
 שאחד מהם גועד לשמש כמחגה השמדה וכעבור חודש מתחילה •האקציה הגמלה של

 גירוש יהודי. ורשה והשמדתם באותה טרבלינקה.
 על החשיבות, שריגגלבלום מייחס לתפקמו האקטואלי, הפוליטי. המימי, של

 ״עוגג שבת״, אגו למדים מרשימותיו מאותם הימים:
 ״״.יום השישי, 26 ביוגי הוא יומם של מאורעות גדולים עבוד ״עוגג שבת״,
 היום לפגי הצהריים שמר הרדיו האגגלי אל יהודי פולין ...אולי יימצאו האמצעים

 המתאימים, כדי לאלץ את הכובש לעצור את השחיטות להבא...״״
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 והוא מוסיף ואומר:
 '״...קבוצת ״עונג שבת״ מלאה בזה שליחות היסטורית גדולה. היא הזעיקה
 את העולם לגורלנו ואולי הצילה מאוח אלפי יהודים מכליון־בתר, שאת זה יוכיח

 העתיד הקרוב ...כל העמל והיגע שלנו, מסירות הנפש לא היו לשוא ...הנחחנו.
 מכה לאויב...״״

 לגגד עיני עמנואל ריגגלבלומ וחבר פעילי המוסד עמדה גם משימה נוספת
1 וגיוס אוכלוסיית  והיא עקירת האשליות, שהפיצו הגאצים באמצעות שליחיהם9
 הגיטו למאבק על כל צורותיו ולבסוף, לסייע בחיפוש אחר שותפים בקרב

 העם הפולגי.
 אלה היו איפוא משימותיו העיקריות של ׳׳ארכיון רמגלבלופ״ בימים, בחם הוכרע
 גורל יהודי ורשוה, הוא היה שותף פעיל ללוחמים, יחידח לוהמת, שמרדה בגורל

 ובמאבקה אף הקדימה את המרד עפ הנשק ביד, שפרץ באפריל 1943.
 על מעשי ״עוגג שבח״, על עבודח פעיליו, בחנאי רעב מגפה ואימה, האופפח
 את חיי הגיסו ואת חייהם, כוחב המחבר ברשימה גפרדח רבח ערך, שהוקדשה

 לגושא.״2

 גורלן של רשימות רינגלבלום וגורל הארכיון
 אח רשימוחיו, פרט ל״יחםי פולנים—יהודים״, מסר עמנואל ריגגלבלום לגגיזה
 בארכיון. הרשימות הוכנסו יחד עם כל גנזי ״עונג שבת״ לעשר תיבות מחכח
 ושגי כדי חלב. חלקו הראשון הוטמן כבר ב־3 באוגוסט 1942, בעיצומה של
 האקציה הגדולה, בסליק, שהוכן במרתף הבית ברח׳ גובוליפקי 68 בגיטו, על ידי
 מזכיר ״עונג שבת״, הירש ואסר, ישראל ליכטגשטיין, אחד מפעילי הארכיון

 ושני חניכי תנועת הגוער של פועלי ציון שמאל, דוד גרבר ונחום גז׳יבץ׳.
 חלקו השני של החומר הוסתר באותו מקום, בסוף פברואר 1943. החלק השלישי
 הוטמן כאמור במרתף ברח׳ שוויינטויירסקה 36. מטמיני החומר צרפו מעין

 צוואות אישיות למסמכים שהטמיגו. כותב דוד גרבר, אחד מהם:
 ״...לא נזכה להשאר בחיים ולספר לבנים ולבני בגיס את קורות הנצחונות,
 החיים וההשמדה. הכל מתואר כאן וישוחזר, אך אנו לא נזכה לכך, על כן באה

 הצוואה הזו:
 ״יימסר אוצר זה לידים גאמגות, הלוואי שיגיע לימים טובים מאלה,... כל אשר
 לא עלה בידינו להשמיע באוזני חבל, קברנו באדמה ...אינני מבקש תודה, לא
 לשם כך מסרתי את חיי ...הייתי רוצה לזכות ולהגיע למעמד החגיגי, שבו ייחשף
 האוצר ותתגלה האמת לכל אלה, שלא עברו את זה ...וייוודע כל אשר קרה
 במאה העשרים. רצון כולגו הוא, שאחר שיפורסמו [הדברים] שבאוצר, הוא ידעבר
 למקום אחר, למוזיאון בורוכוב, בארץ ישראל [...] ואנו ננוח על משכבנו בשלום

 ...כי הושלמה מלאכתנו ...היו שלום...״21
 כאמור, גתגלו שנים משלושת חלקי הארכיון ובתוכם רשימותיו של עמנואל
 ריגגלבלום ומסמכי הארכיון מתחילת המלחמה, בספטמבר 1939 עד מארס 1943.
 חומר זה נמצא מאז חשיפתו מתחת לחורבות הגיטו בידי המכון היהודי ההיפטורי

 כוורשה.

78 



 י החומר קוטלג וחלקים ממנו אף פורסמו, בהוצאות המכון הנזכר ביידיש ובפולנית,
 בפרסומי י״ד. ושם״ ומכוגי חקר השואה והגבורה האחרים. מאז גילויים לאחר
 המלחמה פורסמו כתבי עמנואל ריגגלבלום מתקופת המלחמה בשפות אחדות.
 בשבועות אלה תראה אור מהדורתם .העברית השלמה בהוצאה משותפת של
 ״יד ושם״ ו״בית לוחמי הגטאות״. אולם צוואת אלה, שחרפו גפשם להטמיגו

 טרם התגשמה, האוצר טרם הגיע למקומו הראוי במדינת ישראל.
 צילומי גגזי ״עוגג שבת״, שמודים בארכיון ״יו ושם״. חומר זה עומד לרשות
 החוקרים, שמשתמשים בו בעבודותיהם. מבחיגה זו הושגה המטרה, שהציבו
 לעצמם עמגואל ריגגלבלום וחבריו עם הקמת ארכיון ״עוגג שבת׳/ שחי ופעל,

 כל עוד היתד• וגשמה •ורשה היהודית.

ת ו ר ע  ה

 המתעניינים בנושא ימצאו מספר חיבורים המוקדשים לעמנואל רינגלבלום ולארכיון
 ״עונג שבת״ בעברית, יידיש ובשפות לועזיות, בעיקר פולנית ואנגלית. ההערות להלן
 מזכירות חיבורים הרלוונטיים למאמר עצמו ואינם ממצים את הנושא. שמות החיבורים

 נתנו בקיצור קל.
 1 וראה בין היתר א׳ צ׳רניאקוב, ״יומן גיטו וארשה״, ירושלים תשכ״ם; א׳ לוין,
 ״מפנקסו של מורה מ״יהודיד•״, לוחמי הגיטאות, תשכ״ט; ח״א קפלן, ״מגילת יםוריך,
 ירושלים—תל־אביב, תשכ״ו; פ׳ אופוציינסקי, יומן בתוך ״רשימות״, לוחמי הגיטאות,

 תש״ל.
.11190AB , ,׳ ליכטנשטיין י 4 3 2 A R I , ה צוואתם של ד׳ גדבר, המצוטטת להלן א ר 2 

 3 עפ״י מפקד האוכלוסין של פולין משנת 1931, התגוררו כרבע מיהודי פולין בכפרים,
 בישובים כפריים למחצה. אפילו אם נניח, כי מספרם ירד עד לפרץ המלחמה, הוא

 לא פחת מ־700,000 יהודים. גורלם ידוע רק בקווים כלליים מאוד.
 4 בנובמבר 1938 גירשו הגרמנים למעלה מ־15,000 יהודים, אזרחי פולין, יושבי גרמניה
 לגבול הפולני. בעיירת־הגבול זבונשין התרכזו כ־12,000 פליטים. הג׳ויגס הקים
 מחנה מיוחד לפליטים הללו. עמנואל רינגלבלום, שהיה עובד הגיוינט באותם הימים,

 הצטרף לקבוצת עובדי הג׳וינט, שטיפלה בצרכיהם ובשיקומם.
 5 ראה רשימתו של רינגלבלום, ״עונג שבת״, כתבים, חלק פון געטא, ב׳, תל־אביב

 תשמ׳׳ה, עמ׳ 76—102.
H . Wasser, The Ghetto Archives... A Commerative Symposium in Honour of 6 
Emmanuel Ringelblum, Jerusalem 1983. pp. 35—43. 
 ד ארגון יהודי לעזרה סוציאלית, אחד .משלושת .ארגוני...הסיוע, הפולני, האוקראיני
 והיהודי, שהגרמנים התירו את קיומם. הארגון היהודי ידוע בשמות אחדים, ביידיש,
 פולנית וגרמנית, שהנפוצים בהם הם יים״א (ביידיש), זיטוס וקואו״מ (בפולנית).
 הארגון פעל בכל רחבי הגנרל־גוברגמגט. ע׳ ריגגלבלום נמנה על ראשי סניפו
 הוורשאי. בראש הארגון הארצי עמד ד״ן מיכאל וייכרט. וראה ספרו ״יידישע

 אליינהילף״, תל אביב, 1962.
 8 ראה מאמרה של ר׳ םקובםקה ״שתי צורות המרי בגיטו ורשה בתקופת השואה״,

 ״יד ושם״, קובץ מחקרים כ״א, ירושלים תשנ״א.
 9 ראה ״עונג שבת״, שם, שם.

 10 עשרות מונוגרפיות, הכוללות עשרות דפים בכתב מכונה ובכתב יד, שמורות בארכיון
A וכמו כן עבודות רבות R I 3, 61, 112, 323, 846, 854, 935 ״עונג שבת״ וראה למשל 

.AK 11ב־ 
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 ראה למשל עדותו של אברהם יעקב קשפיצקי AR II 299 11, הדו״ח של דוד גובוגרודםקי,
•AR П 298 ושל יעקב רבינוביץ A R П 296 

E . Ringelblum; Stosunki polsko-zydowskie w czasie drugiej wojny swiatowej, 12 
Warszawa, 1988. pp. 124—i32. 

 13 ראה הרב שמעון הוברבנד, ״קידוש השם״, תל אביב תשכ״ט, הקדמה, שם.
 14 ראה ״עונג שבת״ שם, שם.

 15 ראה הערה (12), מבואו של פרופ׳ א׳ אייזגבך לספר, שם עמ׳ 22—24.
 16 כתבים, כרך א׳ רשימה מה־10.6.42.

 17 שם, רשימה מה־26.6.42.
 18 שם, שם.

 19 בגיטו פעלו בין היתר מספר קבוצות סוכני גםטפו, שהידועות שבהן הן קבוצתו
 של א׳ גגצווייך, ה״שלש־עשרה״, קבוצת ״קון והלר״. ואחרים. לקראת הגירוש הגדול
 לטרבלינקה, הביאו הנאצים סוכן מיוחד, שימק גרייר מלובלין, שעסק בפיזור אשליות

 ושמועות שוא בקרב יושבי הגיטו.
.AR I 432 20 ראה 
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ן ה ן כ נ ח ו  י

* . . . ת ע ד ך ל ש פ ת נ ש א ם י  א

 אם יש את נפשך לדעת את המעין
 ממנו שאבו אחיך המתמרדים

 בימי הרעה עוז כוה, תעצומות נפש
 לא לצאת עוד לקראת טבח, לפשוט את הצואר
 אל כל מאכלת מרוטה, אל כל קרדום נטוי —

 רק לקום ולמרוד, האן הכנע במיצר
 וב״נקם״ למות מות קדושים —

 אם יש את נפשך לדעת את המעין
 ממנו שאבו אחיך הלוחמים

 בין מיצרי שאול ומצוקות שחת, בין גרמנים
 עזוז השנאה, הגבורה, הנקם והבוז

 צאת לקרב דוממים ונוקמים, מעטים מול רבים —
 ללחום ללא תוחלת, אך ליפול כמנצחים

 על במותי פולין חלל —

 אם תאבה דעת את סוד ומקור העמידה
 על חומות גיטאות, במעבה יעדות־עד —

 אי שרשי הכוח קחת פרידת נצחים
 מיקר מכל יקר — מחלום הגאולה —

 משדות העמק, משרון, מהרי הגליל —
 לשאת מתוך בונקר את אור הנחמה לעם,

 מות, שילם ונקם לצורר —

 אם יש את נפשך לדעת את המעוז
 אל ראשו מלטי אחד משאת נפשם,

 אם תאבה — לראות את החיק, אליו ניגרו
 דמי חלוצי עמך, תפילתם, חזונם —

 אם תאבה דעת את הכור, אשר בו גצרפה
 ובעצם גשמרה — רוח עמך הכבירה

 מני אז ועד היום הזה —

 * מתוד ״העובד הציוגי״, 28.4.1944.



 הוי, אח במולדת! אם לא תדע לך כל אלה
 אל סלעי מצדה העפל

 שם יועלו בלילי פסח הבהירים וצוננים
 מדורות על החומות ומבין החרבות

 צללים, צלילי גבורים יגיחו, ינועו —
 תשע מאות איש ואשה על חרבם ישעגו

 ואלעזר בן יאיר בתוכם — יפתח ויאמר:
 ״זה שלש שנים עמדנו בודדים במדבר,

 קן נשברים, בני־חורין אחרונים במולדת —
 לא לנו לחמנו — לדורות אשר יבואו

 כתבנו בדם מגילת הגבורה, הכבוד
 ועתה הגיעה עתנו — שלפו חרבות!

 — טוב פול בידי עצמגו — מחיות בשבי הצר,
 יחרישו גברים, יחרישו סלעים ותהומות
 ושתיקה כבדה כסלע נתלית מעל להר

 (רק אודם מדורות ננעצות בשחק יןעק).
 ואחר תבריק הפלדה ואיש על חרבו יפול.
 כך תדום מצדה, נוראת־ההוד על תהומות

 ומדורותיה רולקות, מזכירות את הצו.

 ואלו בצפון, בהרי נפתלי, מול חרמון
 תשכון לה חצר מרובעת, ישנה — תל־חי.

 מול עמק ירוק, ברוך עמל, רווי פלגים תצפה
 ותשיר את שיר גבורת ישראל המתחדשת. —

 על גבורת החורשים בסלע וןורעים באופל,
 מגיגים על עמל וכבוד, על חיים וחזון.

 משדה יגרור יוסף הגידם מחרשה
 יחייך ויגד: אין דבר — טוב למות בעד אר...

 אז הטה אונך, הוי, אחי במולךת,
 האזן לשיחת החומה, השער, הגג;

 לגיב קורי העבר, להד שגים שעברו;
 לזמזום כדורים, לעמידת השומרים לבוקר —

 אזי, אחי במולךת, יגךך לבך
 כי רגלך על מפתן בית חיינו תדרך

 ועינך תראה את סור חיותנו.

 ואף אתה שבר צמאונך מזה המעין,
 ממנו שאבו אחיך הלוחמים

 ובנפלם צוו לנו את החיים —
 החיים עד העולם!



ם » ד ו ו 7 ס < ם ה < נ ו * ע ם ו < ר ק ח  מ

 פרופ׳ ישראל גוטמן

ת ו י מ ש י ט נ א ה ם ו ז י ש א פ  ה

 אין אני מתימר לעסוק בדברי כאן בכל ההיבטים של הסוגיה המורכבת בנוגע
 למקומן ומשקלן של הגזענות והאנטישמיות בתופעה הפאשיסטית באירופה. בכוונתי
 להצביע על יסודות וכיווני התפתחות שהובהרו במחקר העוסק בגושא זה.
 קיימת בלינו ספרות עיונית ענפה, הגדלה בלי הרף, הדנה בהיבטים השונים
 של הפאשיזם והנציונל־ סוציאליזם, מקורותיהם ומשמעותם. אך דומני, שדווקא
 המגמה האנטי־יהודית כבעיה כוללת בפאשיזם האירופי, לא זכתה עז־ כה לתשומת
 לב ראויה ולא גותחה ביסודיות. רבים מהמחברים, הדגים בטיפולוגיה של הפאשיזם,
 מתעלמים ממנה כליל. אמנם ישנן בידיגו עבודות אחדות בעלות ערך, המתחקות
 אחרי האנטישמיות האובבסיבית של היטלר והשלכותיה הרעיוניות והפוליטיות,
 ישנם חיבורים הדנים בגזענות הנציונל־סוציאליםטית, מצויים בלינו ספרים ומאמרים,
 שענינם היסל האנטי־ללי בפאשיזם האיטלקי, הרומגי, ההוגגרי ובפלגים הפרו־
 פאשיסטיים בפולין. אך כאמור חסרים אנו עבודות על בסיס כולל והשוואתי,

, הפאשיזם והמשטר הפאשיםטי. י ל ל  שבמרכזן הענין ה
 הפאשיזם, כמו הטוטליטריות בתקופתנו בכלל, הוא תוצר של המאה ה־20.
 יש גם הגלרים את הפאשיזם לתקופה רוויה בתהפוכות שבין שתי מלחמות
 העולם ומלחמת העולם השגייה. כיום, כתוצאה מהתבוסה המוחלטת של הפאשיזם
 במלחמת העולם השנייה, הפשעים והכשלוגות להם אחראיים המשטרים הפאשיסטיים
 והדימוי השלילי שדבק בפאשיזם, גדדשים על פי רוב למושג זה בהקשר ההיסטורי,
 או כדי להטיח עלבונות ביריבים על רקע פוליטי. שום תנועה חברתית־פוליטית
 רצינית בימינו אינה מוכנה לאמץ לה את הפאשיזם כמופת רעיוני או דגם
 של משטר ולשאת את שם הפאשיזם ברמה. ושום כוח פוליטי מבין הגופים
 הניאו־פאשיסטיים והניאו־נאציים הגלויים לא הצליח להכות שורש ולהגיע בתקופה

 שאחרי מלחמת העולם השגיל. להישג ניכר לאורך ימים.
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 עם זאת, חוקרים רבים טוענים, — ואצלנו עוסק בנושא ביסודיות משכנעת זאב
 שטרנהל — שאין לראות בפאשיזם גילוי קיקיוני וקוניונקטורלי — רק מעין תולדה
 של תסכול עמוק, שפקד לוחמים, ששבו מן החזית ולא מצאו מסילה לחיים
 אזרחיים, של משברים כלכליים, שפקדו את אירופה והעולם כולו בקנה מידה
 ארצי וגלובלי, של התערערות יציבותם של מעמדות הביניים ואיום מהפכני
 קומוגיסטי, שהעיב על אירופה מאז הגל המהפכני, שהתפשט עם תום מלחמת
 העולם הראשוגה. לפי דעת החוקרים, המעגנים את הפאשיזם בתהליכים חברתיים
 ורעיוניים ובתרבות פוליטית ארוכת טווח, יסודות רבים, שהם חידושו של
 הפאשיזם, חדרו וקנו להם שביתה בתרבות הפוליטית שלנו ובמשטרים רבים
 כיום. בעיקר בארצות מחוץ לאירופה יש לאלמנטים בעלי צביון פאשיסטי משקל

 ניכר ואף דומיננטי.
 מה הן, באיפיון תמציתי, התמורות היסודיות יותר, שהעניקו חיוניות ותגופה
 לפאשיזם? כראשונה בהן מונים את משבר הליברליזם של המאה ה־19. אם
 במאה ה־19 הפרט, חירותו, וכויותיו, השכלתו, נחשבו לסימן היכר של החידוש,
 הקדמה, השגשוג ושיפור מתמידים, הרי הפילוסופים והוגי דעות כמו ניטשה
 ובורקהרט, ברגסון וסורל, ראו באופטימיות רציונאליסטית מעין סכימטיןציה
 חד־ממדית של המציאות, התעלמות ממעייגות תורשתיים ומורכבותו הגפשית של
 האדם, סגידה לביגוגיות ואפרוריות המוליכה לסטגגציה, שיתוק כוחות ויטליים,
 הגלומים בחברה בעלת ציביליזציה מפותחת וגיוון כוח השלטון של בעלי עוצמה
 פנימית, המכשירה אותם לשלטון. מתנגדי הפאשיזם ייחסו לעתים את רישומו
 לעליית כוחו ווכות הכרעתו של ההמון האמורפי, שלא בגר מבחינה תודעתית
 ליטול חלק בשלטון המושחת על יסודות דמוקרטיים, לשבירת המסגרות החברתיות
 המסורתיות של דת, משפחה רחבה ועדה, וחיפוש חסות של אדם בודד ואבוד
 בכרך של העולם המודרני, בחיקה של אומה חוקה ומתגשאת ואצל מגהיג
 מדריך ונוסך בטחון. האינטרנציונל הקומוניסטי הגדיר בשנות השלושים את
 הפאשיזם בנוסחה ידועה של דימיטרוב כמעבר של הבורגנות החרדה לשלטון
 הנשמט מידיה, מהנחות־יסוד ליברליות, לפסים גלויים של נטישת הדמוקרטיה

 וטירור אלים.
 אחדות דעים רבה יותר מגלים החוקרים בבואם לציין את הקומפוננטים של
 הפאשיזם. הפאשיזם מעלה את האינטרסים של הכלל, יותר.נכון את יעוד האומה,
 מעל לעניגו של הפרט ומחייב את היחד להרתמ למאבקים ולהשגת יעדים של
 כלל האומה. הפאשיזם שולל את הסולידריות האוניברסלית הכלל־אנושית, שהיא
 מקובלת בררך כלל על הליברליזם הרציונליסטי, ובחריפות יתרה יוצא. גגד
 ההטפה בגוסח מארקסיסטי למלחמת מעמדות, בה הוא רואה פיצול מגמתי של
 אחדות האומה למען החלשתה ופירוקה מבפגים. הפאשיזם שולל את הפרלמגטריזם
 בנוסח שוויוגי ואת הרמוקרטיה. לפי הפאשיזם והזרמים הקרובים לו החיוניות
 של הלאומיות האורגנית, שהתפתחה וגובשה במשך חרות רבים, אינה מצוייה
 דווקא בדעת הרבים והשווים ובפלורליזם של דעות, אלא באלמנט ייחודי, שספגו
 לקרבם בעלי סגולה שברוח בין בחירי האומה. לפיכך, הראויים לשלוט הם אנשי
 האליטה והפאשיזם. חגל בשלטון המנהיג והמפלגה האחת המגהיגה. לדעת חוקרים
 כמו אויגן ובר ואחרים לא ניתן בפשטות לסווג את הפאשיזם בצד ימין או
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 שמאל של המפה הפוליטית או לראות בפאשיזם התעוררות והגנה על האינטרסים
 של מעמד אחת. הפאשיזם מודע לפער ומתח כלכלי, המבתרים את החברה
 המודרגית והוא מדבר על הגציוגל־סוציאליזם, כלומר מעין היעגות לתביעות
 סוציאליות בתוך החברה הלאומית, או על המשטר הקורפורטיבי, המציב את
 המדיגה בםגגון פאשיסטי, כמתווך ומשליט מרוחו מעל לעימותים המפלגים
 שכירים ובעלי רכוש. ביסוד, ולאמיתו של דבר, הדינמיקה המאיצה בפאשיזם
 עיקרה בהגשמת היעד הלאומי, השאוב מתקופת הפאר והגדולה של העבר האמיתי
 או המדומה, ושאפתנות להתפשטות והשתלטות בהווה, שמשמשות הן כמוקד רוחגי

 וחינוכי, הן כיעד, אליו חותר השלטון בפועל.
 שאלה נוספת היא, אם הפאשיזם צמח רק בארצות אחדות, או, כפי שטוען
 ארנסט נולטה ואחרים, מן הראוי לדבר על עלן פאשיסטי באירופה, ואף על פי
 שהפאשיזם הגיע לשלטון רק בארצות מסוימות, הרי תנועות פאשיסטיות חזקות
 יותר וחזקות פחות עלו באירופה כולה, פרט לברית המועצות, אם כי גם ברוסיה
 הצארית, בשגים שקדמו למהפכה, היו כוחות פוליטיים בעלי סממגים פאשיםטיים.
 בעגין זה קיימת מחלוקת בין המרחיבים את מעגל הארצות בעלות שלטון
 פאשיסטי מלא או גיכר, הכוללים ברשימה את אוסטריה של דולפום, הוגגריה
 של הורטי ואף פולין של פילסודסקי וצרפת של וישי, ויש המגבילים את מגין
 הארצות, בהן התבצר הפאשיזם, ומוציאים מכלל זה ארצות בעלות משטר

 אוטוריטרי כולל, גם את ספרד של פרנקו ורומגיה של אגסוגםקו.
 ומכאן לגושא •היהודים והפאשיזם. ג׳ורג׳ מוסד, במאמר על הגגםיס של הפאשיזם,
 שפרסם בשגת 1966, טוען, שלא הגזענות ולא האנטישמיות היו מלכתחילה
 מרכיב איגטגדלי של כל תנועה פאשיסטית ארצית. בייחוד אין האגטישמיות
 אלמנט שכיח בתנועות, שהושפעו מהפאשיזם האיטלקי ונבנו לפי דגם זה. כך,
 עד שלב מסוים, השגים 1936—1937, אין הגזענות מקובלת על התנועה הפאשיסטית
 האיטלקית. כמו באיטליה, בה יהודים היו עד שלב מאוחר בין המלחמות חברי
 המפלגה הפאשיסםית ויחלים ביגיהם תפסו בה עמדות בכירות, כך גם מוסרט,
י ל  מנהיגה של הנ.ם.ב. (.N.S.B) ההולגדית, הסתייג מהאגטישמיות, טען שכל ל
ל ב־1935 150 יהודים  מתאים יתקבל למפלגה ולפי פנ־סר הצטרפו אמנם ע
 למפלגה זו באמסטרדם. לא כל הפלגים הפאשיסטיים בצרפת גתגו ל לאגטישמיות,
 למדות האנטישמיות הנפוצה בחוגי ימין רחבים בצרפת, ואוםוואלד מוםליי,
 שבמפנה הפוליטי לפאשיזם, ב־1932, הושפע בראש ובראשונה ממוסוליני, טען
 בזכדונותיו, שלא הל, כלל אנטישמי. לאמיתו של דבר עד 1934 אין ה״בריטיש
 יוניון אוף פאשיסטס״ -נושא -אופי־ אנטישמי ־מוצהר לעימותים האלימים־־בין
ם ברחובותיה של איסט אנד הלונדוני מתרחשות י ל ל  הכנופיות הפאשיסטיות ו

 רק במחצית השניל, של שנות ה־30
 הפאשיזם,;שצמח והועתק בארצות אירופה השונות ומעבד לאירופה, לא הקים
 מסגרת מאחדת או מתאמת יציבה. אין הדבר מתמיה, בילוד שגם המדינות
 הדמוקרטיות בתקופה בין המלחמות לא הצללו לצקת את חבר הלאומים לכלי
 .מאחד וסמכותי גוכח גיגלים וקוגפליקטים ביגלאומיים. אולם הפאשיזם טען
ת ובשמה פ  לבסיס רעיוגי או יותר גכון לבשורה אליאולוגית חדשה, שהוא מ
 בה• להגהיג סדר חדש •בעולם. ״הברית האגטי־קומאינטרנית שהוקמה, היתה רק
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 ברית פוליטית צרה ונעדרת משמעות. מוסוליני דיבר בשלבים ההתחלתיים של
 שלטונו על כך, שהפאשיזם מותאם לתנאי איטליה ו״אין הוא סחורה ליצוא.״
 יש גורסים, שטיעון זה של מוסוליני לא היה רק צעד של זהירות פוליטית
 וחוקרים מסויימים, כמו מק סמיט למשל, מצביעים על כך, שלא היה בו בפאשיזם
 האיטלקי תוכן רעיוני של ממש זולת התאווה לשלטון, ורק במרוצת הןמן
 ניסו לחבר רסיסי רעיונות לשיטה חברתית־פוליטית. עובדה היא, שבאיטליה,
 בייחוד בחוגי הפאשיסטים הצעירים, קינן רעיון השליחות, הדעה, כי איטליה
 הפאשיסטית, בדומה לרומי העתיקה בימי גדולתה, ששימשה מופת בסדרי המשפט
 והשלטון, צריכה אף היא להיות למקור רוחגי־אידיאולוגי ומרכז פוליטי מגבש
 ומדריך. ברור הוא, כי קיימת סתירה מהותית בין הלאומגות האגרסיווית, שאיפות
 ההתפשטות, הערצת הכוח והלחימה, שהן ללא ספק יסוד דומיגגטי בפאשיום,
 ובין מגמות להאחדה, קרבה והבנה בין העמים. היטלר דיבר על יצוא של אגטישמיות
 ושלל הוצאת רעיון הגזענות החוצה. הגציוגל־סוציאליום היד. בבחיגת ״ולטאנשאוגג״
 (Weltanschauung), שחוט השדרה שלו היא הגזעגות, שטלמון ראה בה ״שגעון
 לרבר אחך״. אך ברור, שבשגעון או בתפיסה מעוותת זו היה יסוד קוהרגטי
 והדוגמה הנאצית סיפקה ליחיד ולאומה מעין תפיסה רעיוגית כוללת. לכן עלה
 גם בידי הגאציום הרבה יותר מאשר בידי הפאשיןם האיטלקי לעצב דמות
 של אדם קנאי, דבק בדעותיו ובמשימתו. הגאציזם לא חתר להקמת מסגרת בין
 ארצית ברוח נציוגל סוציאליסטית, כי הגןענות מתווה מראש כעיקרון אי שוויון
 בין עמים וגזעים והיררכיה, שמבטלת שותפות של שווים. ואמנם, הנאציזם
 הפעיל השפעה פוליטית אתגית והשתלטות אלימה על עמים ואפילו לצלב החץ
 בהונגריה, משמר הברזל ברומגיה, הפלגים הפרו־גאציים בקרב האוקראיגים
 ובארצות הבלטיות, לא היה מוכן להעניק אח רסן השלטון, אם הדבר לא שירת

 את הכורח הפוליטי ערב תבוסתו.
 חרף כל זד, היו גסיוגות איטלקיים להקים מעין איגטרגציוגל פאשיסטי ולמגמות
 אלה יוחסה חשיבות, בשעה שנסתמנו גיגודים פוליטיים על רקע עצמאותה של
 אוסטריה ומאבק לפרקים סמוי ולפרקים גלוי בין מוסליני והיטלר על הבכורה
 בזירה הפוליטית האירופית וחותם ההשפעה על התנועות הפאשיסטיות המתרבות
 ומתרחבות. בדצמבר 1934 התכנסו במונטרה שבשווייץ לפי יוזמה איטלקית גציגי
 המפלגות הפאשיסטיות באירופה, ונאספו במקום אחדות הדמויות המנהיגות
 במפלגות אלה, אך לא במקרה לא השתתפו בהתכנסות זו נציגי הנציונל־
 סוציאליזם הגרמני. בהצהרה פרוגרמטית דובר על הצורך בהקמתה של התאחדות
 פאשיסטית בינלאומית אל מול האינטרנציונל הקפיטליסטי והקומוניסטי ועל כך
 ש״הפאשיזם הוא דוקטרינה פוליטית, כלכלית, חברתית, שנוצרה הודות לגאוניותו
 של מוסליני״ ולפיכך מן הדין להכיר בהגמוניה האיטלקית בפאשיזם. בכינוס
 שרדה בררך כלל הסכמה ורק קויזלינג הנורבגי ציין, כי רומא זקוקה לתמיכת
 ״הציביליזציה הנורדית״, כלומר לשותפות עם הנאציזם הגרמני. מחלוקת של
 ממש התלקחה בכינוס סביב השאלה היהודית. היה זה יון מוטצה ממשמר הברזל
 הרומני שטען, כי יהודים הם הגורם השליט בענייני הכלכלה ובתחום התרבות
 בארצו והכינוס צריך בסיכומו לקבל החלטה אנטי־יהודית. נציגי יוון, איטליה,
 פורטוגל, צרפת, אירלנד, ציינו, שהבעיה היהודית היא ענין פנימי של כל מדינה
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 ואין לראות בה עיקרון פאשיסטי כללי מחייב. הנציג ההולנדי הוקיע את
 האגטישמיות ואילו גציג אוסטריה הכריז על זכותם של היהודים להיות מיוצגים
 במבגה הקורפורטיבי האוסטרי. דווקא גציג הפאשיסטים הדניים, קלאץ, שהיה
 כמעט מבודד בגישתו, דיבר על עקרון הגזענות האנטי־יהודית כחלק האיגטגרלי
 של שיטת הפאשיזם. בהחלטתה שנתקבלה בכינוס גאמר, כי כל מדינה סוברנית
 לקבוע את גישתה לעגיגי לאום, גזע ודת של אזרחיה לפי ראות עיניה. והכינוס
 הכריז, אגי מצטט, ״שהבעיה היהודית לא יכולה להוות מגיע למסע כללי של
 איבה אנטי־יהודית״, אם כי יש להניח, שבארצות מסוימות קיימת בעיה יהודית

 המחייבת פתרון.
 כידוע, בשגת 1938 אימצה איטליה הפאשיסטית את התפיסה הגזענית ואת
 חוקי הגזע. קיימת ספרות רבת כמות, הדגה בגורמים, שהביאו את מוסוליגי
 לקבלת הגזענות, על אף שדחה אותה במשך שנים. ברור לנו, כי לא הופעל
 לחץ גרמגי ישיר בעגין זה, אך סביר, שהברית הפוליטית והצבאית המתהדקת
 בין שגי הרודגים וכן העובדה, שהגציוגל סוציאליזם כדוקטריגה והמעמד הפוליטי
 של הרייך השלישי קגו להם השפעה הולכת וגוברת על התנועות הפאשיסטיות
 בעולם, כמו גם גיבוש חזית אגטי־פאשיסטית כמעט אחלה בקרב היהודים
 בעולם, היו בין הגורמים, שהוליכו לחדירה והכללת הגזעגות בתפיסה הפאשיסטית
 בגוסח איטלקי. התחיקה הגזעגית הפאשיסטית העתיקה את העוקבים מהתחיקה
 הגאצית בגירגברג, אך אין לדעתי להתעלם גם מכך, שבמגיפסטו בדבר אישור
 רשמי של תורת הגזע באיטליה, ביולי 1938, גאמר, ואגי מצטט: ״הקביעה
 [שלגו], שגזעים בקרב בני אדם קיימים, אינה אומרת מראש, שקיימים גזעים
 עליונים ונחותים, אלא רק שישנם גזעים אנושיים שונים.״ ״אי׳ ג׳יימס גלגור
 האמריקני סבור, שעובדת שילוב הגזענות בתורת הפאשיזם האיטלקי הותירה
 שמץ של ״מצפון רע״ הן אצל בכירי הפאשיזם באיטליה, הן בקרב הציבור
 האיטלקי בכללו. חוקר אחר, צ׳ארלס דילזל, אומד דבר, שמוצא את אישורו
 בתיעוד עשיר, כי היתד, קיימת מתינות יחסית בביצוע החוקים והתקנות האנטי־
 יהודיים באיטליה ובהשוואה לגרמניה הנאצית היה מצבם של יהודי איטליה
 גסבל למדי עד 1943, וזאת בעיקר הודות לעמדתם של מרבית בגי העם
 האיטלקי, כולל תמיכה חשאית של אגשי הכגסיה מן השורה. יתר על כן, חוקרים
 ישראליים, תיאל קארפי, מאיר מיכאליס, ולאחרוגה מגחם שלח, הוכיחו, כי
 הרתיעה של האיטלקים בפגי הסגרת היהודים לידי הגאצים והמאמץ לסייע
 ליהודים, הגתוגים בםכגה בתחומי הכיבוש האיטלקי ובאיטליה עצמה, לא היו
 תוצאה של רצון טוב ומחווה הומנית של בודדים, אלא פעילות רבת היקף
 ועקבית, שכללה אזרחים" איטלקיים רבים, אנשי כמורה, קציני צבא ואף פעילי
 המפלגה הפאשיסטית עד לדרגים הגבוהים ביותר. הקורא בחומר זה ומכיר
 את המציאות בגרמגיה הגאצית ובארצות הכיבוש השוגות, גיצב משתאה מול
 תופעה מרנינה זו, המחייבת עוד עיון והבהרה יסודיים. דומני, שבגרמגיה כיום
 ישנה נטיה לטשטש את המשמעות המהותית, המבהירה את השוני במדיניות
 כלפי היהודים והיחס כלפי היהודים בגרמניה הנאצית מזה ובאיטליה הפאשיסטית

 מזה.
 כדי להמחיש מגמה זו אביא קטע מדבריו של וולפגאגג שלד, חוקר גרמגי,

87 



 המתמחה בתחומה של איטליה, שעמדתו בסבך המכונה ה״היסטוריקרשטרייט״
 השוטף היא ללא דופי. שידר השמיע את הדברים, שאני מבטא בדיון על
 ״טוטליטריות ופאשיזם״, שהתקיים ביוזמת ה״אינסטיטוט פיר צייטגשיכטה״
 במינכן, ב־1978. אני מצטט: ״אנטישמיות אוטנטית לא היתה מצויה לראשונה
 בפאשיום האיטלקי. אך שונה הדבר, כאשד מדברים על גזענות בכללה. גזענות
 מיליטנטית ואגרסיבית ביותר היתד! קיימת למשל נגד הגרמנים בטירול הדרומי,
 ובייחוד גגד הסלבים בפיהמה, כמו גם גגד האפריקנים במושבות, והוא
 מצטייר בתקופה הפאשיסטית המוקדמת באיטליה כלא פחות ארסי מהגזענות כלפי
 היהודים בגרמניה [הנאצית]. השמדה המוגית של אגשים לא באה כתוצאה מכך
 באיטליה. אך לא הייתי מוציא מכך את המסקנה, שאין להשוות את המשטר
 של מוסוליני עם זד, של היטלר. יש הרי תמיד להקשות, אם השמךת היהודים
 היתד! גלומה מלכתחילה באידיאולוגיה הנאצית. יש יסוד להנחה, לפי מיטב
 ידיעתי, שאותן מסקנות איומות של האגטישמיות [כלומר ההשמדה] גבעו מאילוצים,
 שאין כמובן לנקותן מן האחריות, של מהלד המלחמה. אין הזמן שעומד ברשותי
 מאפשר ניתוח מפורט של הטיעונים של שידר, אך ספק אם טיעונים אלה ראויים
 כלל לבחינה מאת. סבורני, שאין כמעט משפט אחד בדבריו, שיש בו ממש

 והעומד במבחן הביקורת.
 מתנהל ויכוח בין החוקרים, אם הפאשיןם והנציונל־סוציאליזם אלה שני דפוסי
 משטר שונים, או, כפי שטוען למשל קארל פרידריך האמריקני, הפאשיזם הוא
 קטגוריה מכלילה וההבדלים הניכרים בגילויים הפאשיםטיימ בארצות השונות
 הם רק גוונים ושיגויי גוסח, הגובעים מהרקע הלאומי. ושוב, בלי שאכגס לעוביין
 של הבעיות הכרוכות בהגדרה, גראה לי המרחק בין הפאשיזם בגוסח האיטלקי
 והנציונל־סוציאליןם בגוםח הגרמני רב כל כך, שקשה מאוד לגשר על פניו.
 גיתן כמובן להאחז בהגדרה מכלילה ותחת מסווה של מונח מקיף ומעורפל להחליק
 על פגי ההבדלים המהותיים. באותה דרך ניתן למשל במונח המכליל של זרם
 סוציאליסטי להכניס לסל אחד את הקומוניזם בנוסח הסטאליגי ואת הכיוון
 הםוציאל־דמוקרטי בגוסח הםקךנינבי, אך ספק אם שיטה זו תורמת להבהרה
 וחידוד של הבעיות והמציאות לאשורה. חוקר בולט כמו דה פליצ׳ה האיטלקי
 סובר, כי המשטרים מהטיפוס הפאשיסטי שאפו ״ליצירת שלב ציביליזציה חדש״.
 ואילו הנאציזם, המשיכו, וזאת לפי דה־פליצ׳ה, לא רק בתחום הגזעגי, בקו
 אידיאולוגי, שהוא פיחוחה של הפילוסופיה הגרמנית והתוקפנות הפוליטית והצבאית
 הגרמנית הפרטיקולרית, שתחילחה פועל יוצא של מאבקים גרמניים פנימיים

 במאה ה־19.
 ושטרנהל גורס בספר על המחשבה הפאשיסטית לגווניה, שהופיע זה מקרוב,
 כי ״מבחיגות רבות אפשר לומר היום, כי מכל המשטרים האוטוריטריים, שפשטו
 בעולם מאז מלחמת העולם הראשונה ועד לעצם היום הזה, איטליה הציגה

 דגם של אחד המשטרים הפחות טוטליטריים״.
 ועתה, לאחר שנגענו בהבדל המהותי בין הגזענות בנוסח ביולוגיסטי־דרוויני
 של הנציונל־ סוציאליזם מצד אחד והפאשיזם הקורפורטיבי והלאומני מצד שני,
 עלינו להשיב עוד על כך, אם כל הפאשיזמים, שהופיעו ככוח פוליטי ורעיוני
 בארצות אירופה השונות והחזיקו ברסן השלטון באופן בלבדי או בברית עם
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י איטליה ל  אחרים זמן קצר או ארוך יותר, שייכים כולם לדגם המאופיין ב
 של מוסוליגי, ואילו במחיצה אחרת, זו הגזענית, גשאר רק הנציונל־םוציאליזם

 לבדו.
 גם דרו זו של מיון אינה עונה למורכבות התמונה. ג׳זדג׳ מוםה מבדיל בצדק
 בין הפאשיזם בארצות מערב אירופה ובארצות סקנדיגביה מצד אחד ובין הפלגים
ו גיסא, האם גילויי ל א  הפאשיםטיים במזרחה ובדרום־מזרחה של אירופה. מ
 האנטישמיות והתופעות הפאשיסטיות בארצות כמו רומגיה, פולין, הוגגריה, הארצות
 הבלטיות, היו חופשיים מגזענות ואנטישמיות רדיקלית. חוקרים מוסמכים חזרו
 והדגישו פעמים רבות, שהאגטישמיות בארצות מזרח אירופה היתה חזקה מזו,
 שלעד, גרמגיה וקביעה זו מקדימה אצלם לעתים את הדיון המפורט על האופי
 של הגזענות והנציונל־ סוציאליזם. והדבר גכון, אם מדברים על האגטישמיות
 הפרועה, הקולנית, אנטישמיות של הרחוב, רוויית העלבונות, אלימות וגם מסע
 פוגרומים בארצות מזרח אירופה. אך לדעתי, השיעור שעלינו ללמוד מהתקופה
 בין המלחמות והשואה הוא, שתופעת האגטישמיות הגזעגית הביולוגית, אליאולוגיה,
 המציבה את האנטישמיות במרכזה של השקפת עולם, מסוכגת הרבה יותר והדת
 אסון מגילויי האנטישמיות המסורתית והוולגרית, הניזונה מעלילות על רקע

 דתי וממשפטים קדומים של חברה מפגרת.
 בתקופה שבין המלחמות התעצמה האנטישמיות וחשפה בגלוי את כיעוד
 פניה באירופה. בארצות כמו פולין, הוגגריה ורומניה, בהן אחוז היהלים היה
 גבוה במיוחד, יהודים בעשרות אחוזים היו מרוכזים בעריהן ותפסו מקום נכבד
 בעגפי הכלכלה, הכספים, התרבות והעתוגות, היתה קיימת בעיה, דבר שאגו
 מכגים לפעמים ״בעיה יהודית ריאלית״. גרעיגה של הבעיה, שיהודים ישבו בארצות
 אלה מאות בשנים ונחשבו זרים בעיגי האוכלוסיה המקומית ורוב רובם של
 היהלים גם חשו עצמם כנוטים ללון במקום עד בוא שעת הגאולה. ארצות,
 שקמו מחדש או הכילו בתוכן אחוז גבוה של מיעוטים אתגייס אחדי מלחמת
 העולם הראשונה, ביקשו להדגיש את ההגמוניה של עם הרוב ושליטתו המלאה
 בכל תחומי החיים ומכאן הסיסמה הנפוצה ״רומניה לרומנים״, ״פולין לפולנים״.
 סילוק היהודים מתחומי החיים השוגים, ובייחוד מהמגזר הכלכלי, היו לאחד

 היעדים העיקריים של מדיניות זו.
ל בשנת 1907  אכן, לאנטישמיות בארצות אלה היו גם היבטים גזעגיים. ע
 הצהיר רומאן דמובסקי, מגהיג ומורה רוחני של הזרם האנדקי בפולין, על
 התגגדותו להתבוללות יהודית גיכרת בקרב העם הפולגי. לדעתו, היהלים מייצגים
 תכונות״ אופי אתגי מגובשות ומנטליות־מעוצבת,-ותכוגות-י אלה סותרות את
ם לתוך י ל  הדמות הרוחנית והאופי הלאומי של הפולנים. לפיכך החרידה של ל
 האומה הפולגית ולרבדים של האיגטליגנצל, של פולין והיוצרים בתחום התרבות
 היא בלתי דצויל, ומאיימת. דמובסקי לא צלד בגזעגות ביולוגיםטית, ואומרים,
 כי הדבר גבע מכך, שאת הדוקטורט שלו עשה דווקא במקצוע הביולוגיה, אך קל
 להבין, שרמובסקי כרך את הסכגה העיקרית שביהודים בתהליך האיגטגדציה
 האפשרי שלהם באומה הפולגית. דמובסקי התפעל ממוסוליגי וגם היטלר זכה
 אצלו להוקרה רבה יותר, מאשר מנהיגים גרמניים בעבר, וזאת בעיקר בזכות
 המדיניות האנטי־יהלית שלו. אך דמובםקי התחנך על בדכי אירופה הקונסרבטיבית
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 והליברלית ולא הסתגל לעידן הפאשיםטי. שונה הדבר עם קורנל ק1דריאנו
 הרומני. הלה התחיל את דרכו בארגוני הסטודנטים, הקים בשנות העשרים את
 ״הלגיון של המלאך מיכאל״, נפרד מרבו פרופסור קהה, שלא היה די רדיקלי

 לטעמו ויסד את ״משמר הברזל״ הפאשיסטי על כגופיותיו ברומגיה.
 האנטישמיות של קודריאנו אינה מרפה והיא ברוטאלית. הוא מאשים את
 היהודים בהשתלטות על הכלכלה הרומנית, על ענפי התרבות בארץ זו וטוען,
 כי היהודים שהשחיתו את הפוליטיקאים והפוליטיקה ברומניה. בספרו האוטו
 ביוגרפי שלו, שהתפרסם ב־1936 ברומניה וב־1939 בגרמניה וניכרים בו באופן
 ברור עקבות ההשפעה של ה״מיין קאמפף״, עמודים רבים ואיזכורים לאין סוף
 עוסקים ביהוךים. אך מעט מאוד מזה מוקדש לעגין הגזע והגןענות באחד הקטעים
 המועטים האלה גאמר: ״האיום הגדול שביהודים, שהם מפרקים אותגו מבחיגה
 גזעגית מבפגים, הם הורסים את הסטרוקטורה הגזעית הדאקו־דומנית של עמגו

 ומביאים לעולם טיפוס אדם הדל אישים.״
 ברור איפוא, שבתפיסה, המבקשת ליצור הפרדה ולחסום את חדירת היהודים
 לגוף האומה, ישנו יסוך גזעגי. אך אין זו גזעגות הרואה ביהודים גורם המחריב
 את העולם ה״ארי״ וסכנה למין האנושי כולו. אין זו גזענות בנוסח דארוויניסטי,
 הרואה ביהודים יסוד נחות. הן דמובסקי, הן קודריאנו, מדגישים את הכישרונות
 הרבים של היהודים ורואים דווקא במצבור כישורים אלה את הסכנה לעצמם.
 מהי הסיבה, שתפיסות הגזענות הגלובלית והדרוויניסטית בנוסח הנאצי לא
 השתרשו בארצותם י יש סבורים, כי הסיבה געוצה, ברקע דתי הסותר את הגזענות.
 דמובסקי פעל בקרבו של עם קתולי אדוק וקודריאגו משלב את דתיותו והדת
 בכלל בכל פעילותו. ייתכן גם כי העובדה שרומגיה, פולין או הוגגריה, שלא
 היו כמו גרמניה בעלות אספירציות לשלוט ולהנהיג את העולם כלו, לא היוו
 קרקע מתאימה להיווצרותה של אידיאולוגיה לפי דגם ה״ולטאגשאוגג״ הנאצי.
 מכל מקום, גם כאשר אגו עוסקים במרכיב הגזעני בתנועה האגטישמית והפאשיסטית
 באירופה בין המלחמות, מסתמן הבדל ברור בין הגזענות הדוחה יהורים ובים

 הגוענות מהסוג הנאצי.
 הגיע הזמן לסיכום. אין להסיק מהדברים שגאמרו, שהפאשיןם לא היה אנטישמי.
 מוסוליני עצמו האמין כגראה, שיהודים באורח סולידרי חולשים על כוחות פיננסיים
 ועל העתוגות רבת העוצמה בעולם. גם בארצות אירופה מערבית אחרות שולב
 אלמנט אנטישמי בפאשיזם כרעיון וכתגועה פוליטית. יתר על כן, הפאשיזם כזרם
 לאומני תוקפני היה קפדן באשר ללויאליות של האזרחים והחשש, שאןרחים
 אלה מקיימים קשר כלשהו עם גורמים בארצות חוץ. יהודים נחשבו, ועל פי רוב
 בצדק, לחטיבה בעלת נטיח לליברליזם, הקושרת את סיכויי התקדמותה עם
 הדמוקרטיה והליברליזם. לא בכדי היה מוכן מוסוליני לתמוך בציונות כתנועה
 עולמית וקיווה להפיק ממנה תועלת פוליטית לעצמו, אך שם עין חשדנית בציונות
 באיטליה, בה ראה אותות של לויאליות כפולה. וחרף כל זאת אין האנטישמיות
 חלק חיוני או הכרחי של הפאשיזם וודאי שאין הוא תופס בו מקום מרכזי.
 שונה בתכלית הדבר כאשר מדובר בנאציזם. אין לכרוך את הנאציזם עם
 הפאשיזם, בעיקר משום כך, שהגזענות היא ה״אני מאמין״ העיקרי של הנאציזם
 וממלאת בו מקום, לפי ואלטר הופר, ״שמלחמת המעמרות ממלאת במארקסיזם״.
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 הענין היהודי, שהוא שולי בפאשיזם, הוא מרכזי בנציונל־סוציאליזם. הבעיה
 היהודית, שהיא בעיה נבדלת מארץ לארץ בפאשיזמ, היא בעיה כלל עולמית
 ומכרעת לנאציזם ותפיסתו. כאן מתבלט גם השוני בתפיסה הגזענית. התפיסה
 הגזענית של הפאשיזמים בארצות מזרח אירופה גזורה מבעיות ארצם ונועדה
 לכאורה לפתור את בעיות ארצם. הגזענות הנאצית במסקנותיה חותרת ל״פתרון
 הבעיה היהודית״ בקנה מידה עולמי, וכאשר זומנה הקונסטלציה הפוליטית
 והצבאית, הם ניגשו למה שקרוי ״פתרון הבעיה היהודית״ לפי דרכם — למעשה

 רצח יהודי אירופה.
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 פרופ׳ דב לוין

ט ו ע י מ ן ה י ב ם ל י י ט ל ב ם ה י מ ע ן ה י ם ב י ס ח י ת ה ש ר פ  ל

ה י ת ו א צ ו ת ה ו א ו ש ת ה ו א ר ו ל מ צ ם ב כ ו ת ב י ש ד ו ה י  ה

ך הרצאה בפני באי הכנס הבינלאומי של בני הדור השני  (מתו
 של שרידי השואה)

 היישוב היהודי בכל שלוש הארצות הבלטיות (ליטא, לטביה ואסטוניה) מנה
 ערב מלחמת־העולם השנייה כרבע מיליון נפשות בלבד, עם זאת נודעת חשיבות

 רבה לנושא, וזאת לאור העובדות הבאות:
 1) שיעור היהודים הבלטיים, שנרצחו בתקופת השואה, הוא מן הגבוהים

 ביותר באירופה — 94%!
 2) חלק גיכר מהקרבגות היהודיים בארצות הללו, אם לא הרוב הגדול,
 גרצח בידיהם או בסיועם הפעיל של ליטאים — שברובם קתולים, לטבים ואסטוגים —

 שמרביתם לותרגים.
 3) מספר מסוים של בגי העמים הללו, בחלקם מתגדבים, ששירתו בפורמציות
 צבאיות או משטרתיות מטעם השלטון הגאצי, השתתף בפועל ברצח יהודים

 גם בביילורוסיה ובפולין השכגות.
 4) גם לאחר הכיבוש הגאצי היו לא מעט מקרים, בהם שרידי השואה גפגעו

י שכגיהם הנוצרים.  בל
 לעובדות מזעזעות אלה מתלווה מעין קביעה קוגטרוברסלית, והיא: שעד
 השואה חיו היהודים בקרב העמים הבלטיים בתגאים טובים יחסית, (לפחות)

 לעומת יהודי פולין ורומגיה.
 לאור קביעה זו — מצד אחד והעובדות שהובאו לעיל — מצד שגי, עולות

 בין היתר השאלות הבאות:
 א. כיצד התדרדרו היחסים בין העמים הבלטיים והיהודים עד כדי המשבר
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 האיום ביניהם בתקופת השואה ?
 ב. מה היו הגורמים, או הסיבות לכךו

 ג. האם העובדות הללו, שצויינו לעיל, מהוות אפיזודה טרגית חולפת ביחסים
 ארוכי הטווח בין שני הצדדים, או שהדברים אינם ניתנים לתיקון, לפחות בטווח

 הנראה לעין ן
 מאין אפשרות להשיב במסגרת זו על שאלות נכבדות אלה בשלמות אסתפק
 בהצגת הדברים, לאחר שהיהדות הבלטית נטבחה כמעט כליל בידי מרצחים

 גרמניים ומקומיים.

 מאז ועד עתה ממשיכים השרידים לעסוק בהגצחת היהדות הבלטית בכלל
 ובקרבנות השואה בפרט וכן בעשיית־דין ברוצחים ובעוזריהם. סוגיה אחרוגה זו
 העסיקה גם גופים ממלכתיים של תושבים בלטיים (כולל רוצחי יהודים), שברחו

 לאחר המלחמה מארצותיהם וקיבלו מיקלט־ בעולם המערבי.
 אולם, שלא כמו ראשי העם הגרמגי, שקיבלו על עצמם אחריות מסויימת לגבי
 הפשעים, שבוצעו על ידי הגרמגים נגד היהודים, סירבו המנהיגים הבלטיים,
 ועדיין מסרבים עד היום הזה, להכיר בפה מלא בהיקף האשמה הרובצת על
 רבים מבני עמם ברצח שכניהם היהודים, תוך שהם מטיחים בצורה נגדית
 נימוקים שקריים. בין היתר משתמשים הללו בנוסחה הסימטרית האומרת, שהטבח
 ביהודים בשנת 1941 בוצע כתגמול גרידא בעד השתתפות היהודים בסובייטיזציה
 של ארצותיהם בשגת 1940. אין תימה, שעיוות מרושע זה הגביר את ריגשות
 הזעם והטינה מצד השרידים היהודים כלפי הרוצחים ומצדיקיהם. ביטוי לכך
 ניתן גם בעוצמת ההאשמות החריפות המוטחות נגדם במסגרת הפולמוס המר,
 המתמשך שנים רבות — בכתב בלבד. מכל שכן לא התאפשר, למעשה, דיאלוג
 ראוי לשמו בין הניצולים היהודים לבין גציגים בלטיים: לא בתוך הארצות
 הבלטיות — בגלל היעדר חופש, ולא במערב — בגלל היעדר בסיס התחלתי מספיק.
 באופן טבעי חל גם פיחות מםויים בהתעסקות של קהיליית המהגרים הבלטיים
 במשפטים של פושעי המלחמה מקרב אחיהם וזאת בין היתר גם בגלל הקצב
 הדוהר של מקרי המוות בקרב אוכלוסיה מזדקנת זו, כולל החשודים ברצח
 יהודים. כאן המקום לציין, כי גם התגייסותן של מערכות המשפט בארצות כמו

 קנדה ואוסטרליה לטפל בפושעי מלחמה באה למעשה מאוחר מדי.
 עם כל זאת עשה הזמן את שלו ובמשך יובל שנים לאחר השואה אנו עדים
 פה ושם. בתמורות..מסוממות .חשובות בעמדותיהם.של חלק. מהשרידים״היהודים
 וכן אולי גם של חלק. מבני העמים הבלטיים — לגבי אירועי השואה ולקחיה.
 בין הגורמים לתמורות אלה הם: בראש וראשונה האירועים המהפכניים, שהתרחשו
 שם במישור המדיני וכן גם תופעות דמוגרפיות משמעותיות בתוך ציבור השרידים.
 בכמה סוגיות כמו בעניין ״הנוסחה הסימטרית״ (סיוע של היהודים לסובייטים
 בשנת 1940 לעומת סיוע הבלטים לנאצים ב־1941) חלה התקרבות מלאה כמעט
 בין ראשי המימסד בארצות הבלטיות של היום לבין המנהיגות של האמיגרציה
 הבלטית. יחד עם זאת אין ספק, שחשיבותם של מיכלול הנושאים הללו הולך

 ופוחת נוכח השינויים הדינמיים, שהולכים ומתרחשים לנגד עינינו.
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ל ד ע ו א ד מ ב ל כ ת צ ו כ י ל ש ן מ י י ד ע , ש ר ב ע ת ה ו ד ב ו ל ע ע ע ק י ר ר ב ן ד א ד כ  ע

ב ו ר י ה מ ן ע י ם ב י ס ח י ז ב כ ר ת ה א ת ע . מ ן י ע ה ל א ר נ ד ה י ת ע ל ה ם ע י ג ל ו א ה ו ו ו ה  ה

ל ו מ ת א ״ מ ט ס ו נ ס א ל ג ״ ת ה פ ו ק ת ם ב י ד ו ה י ט ה ו ע י מ י ה ג ן ב י ב ת ל ו י ט ל ב ת ה ו צ ר א  ב

. ם ו י ה ת ד ו א מ צ ע ן ה ל ע ב  ו

ם ת ו ב י י ו ח ל מ ו ט י ב ם ל י ט ל ב ו ה ל י ע פ ה , ש י ג י ד מ ה י ו ר ס ו מ ץ ה ח ל ל ל י ב ק מ ב , ש ר ר ב ת  מ

ו ר ב ג ו ו כ ל , ה ת ו צ ע ו מ ה ־ ת י ר ב ם מ ה י ת ו צ ר ת א ו ק ת ג י ה ל ב ו ו ט ו ל ו מ ־ פ ו ר ט ג ב י ם ר כ ס ה  ל

, א ט י ל ו ב מ ק ו 1 ה 9 8 9 . ב ־ ם י ד ו ה י ם ה י ד י ר ש י ה פ ל ת כ ו ם י י פ ת ה ת ו ו ב ר ק ת י ה ת ו ת י ם א  ש

ד ם מ י מ ם ל י ב ר ו ק ם מ י ל י ע ו פ ד מ ע ו ם ה ש א ר ב ת ו י ד ו ה ת י ו ב ר י ת ז כ ר ה מ י ג ו ט ס א ה ו י ב ט  ל

ת ו י ט ל ב ת ה ו ר י ב ו ב ל ע פ ו ן ה . כ ( א ט י ל ת n־״sajudis״ ב ע ו נ ו ת מ כ ) , ש ד ח י ה מ ו א ל  ה

ע י פ ו ה ו ל ל ח ם ה י מ י . ל ת י ר ב ע ש ו י ד י ו י ד מ י ם ל ה ב ם ו י י ד ו ה ם י י ד ל י ר ל פ ס ־ י ת  ב

״ — ר ח ש ״ ה ו ג י ר V — ב E K , ה נ ל י ו ״ — ב א ט י ל ׳ ם ד י ל ש ו ר י : ״ ם י י ד ו ה ח י ע ־ י ב ת ם כ  ג

, ע ו ו ש מ ח ה ו פ י ק ן ה ו ק י ת ן ב א ר כ ב ו ד מ , ש ש ג ד ו ר מ ב ס ה ה ו ו ל ת ה ה ל ל א כ . ל ן י ל א ט  ב

ד ע צ , כ י ת ו ב ר ת ־ י מ ו א ל ר ה ו ש י מ ם ב י ד ו ה י י ה ד י ר ש ל ל ל ו י ע ט ס י ג י ל ט ס ר ה ט ש מ ה  ש

ו ע מ ש ו ת ה א ם ז ד ע ח . י י ט ס י ר ל ט י ה ש ה ו ב י כ ל ה ש מ י ן מ י כ ג פ ל ל ל ו ע ה ש מ ם ל י ל ש  מ

ת ג א י ש ה ם ל י י ט ל ב ם ה י מ ע ו ל ע י י ס ם י ל ו ע ל ה כ ם מ י ד ו ה י ה , ש ך ל כ ם ע י ב ם ע י ז מ  ר

ם י ק ג ע מ ת ו ו ו ל י , מ ת ו ע ק ש ת ה ו ע צ מ א ב ת ( י ל כ ל כ ם ה ת ו ס ס ב ת ה ת ו י ג י ד מ ם ה ת ו א מ צ  ע

־ ת מ ח ל י מ ה ל ש ה ב ח ל צ ה ב ת ו ו ל י ע י ם ב י ד ו ה י ת ה א ו ז ש ע י ש פ , כ ( י ב ר ע מ ם ה ל ו ע ה  מ

ס א ט ו א ט י ר ו ק י ע ב ת ו ו י ט ל ב ת ה ו נ י ד מ י ה ש א ר , ש ה מ י ן ת י . א ה נ ו ש א ר ם ה ל ו ע  ה

ה ר ע נ ר ב ב ו ד ה מ ש ע מ ם — ל י ד ו ה ה י ל י צ ו ה מ א , ש ן י י צ ח ל כ ו ו ש נ י א ש ם ( י ג ר ב ם ד ג  ל

ף י ע ר ה ה ל ב ר י ) ה ! י צ א נ ש ה ו ב י כ ף ה ו ס ך ל ו מ ב 1944 ס י ב א ת — ב ח ה א י ד ו ה  י

. ם ל ו ע ל ה כ ם מ י י ד ו ה ם י י ג י צ ל נ ם ש ה י נ ז ו א ת ל ו ב ר ע , ה ת ו י ט מ ו ל פ י ״ ד ס ו י ת פ ו ר ה צ ה  ״

ל ה ש ד ו ח י י י פ ל ח כ ט ש ש ב ו ט ש י ט ת ה ו ל ו ע ת פ א ש ־ ר ת י ם ב ו ש כ ש מ ן נ מ ז ו ב ך ב  א

ם ע ן ה י ק ב ב א מ ת ל ו ע ג ו ג ת ה ו ד ב ו ם ע י ע ת ו כ א ל ב מ ו ב ר י ך ע ו , ת א ט י י ל ד ו ה ת י א ו  ש

א י ג ) 9 ־ ט ה ר ו פ ב ת ש ד מ ת מ ה ה ג ו צ ת ם ל ג כ ו ך ה . כ י ט י י ב ו ס ן ה ו ט ל ש ן ה י ב י ל א ט י ל  ה

! ר י ב י ס ם ל י א ט י ל ל ם ש ת י י ל ג ל ה י ע ד ו ע י ר ת מ ו ) ח ה נ ב ו י ק ד ו ה ל י י ש ג ו מ ה ח ה צ ר  ה

ח צ ר ה ־ א י ג ה ב ב צ ת מ מ ק ו ה מ ז ה י נ ל י ו ו ם מ י ד ו ה ר י פ ס מ ר ש ח א . ל ד ו ע ת ו א  ז

, ה י ל ע ת ש ב ו ת כ ל ה ן ש כ ו ת י ה ב ג י ל ת ו ע מ ש ת מ ו ח י פ ת ל ו נ ו ט ל ש ו ה מ ר , ג ר א ג ו ל פ  ש

ו פ ר ש ג ו ו ח צ ר ג ר ״ ש , א ם י י ד ו ה י ת ה ו נ ב ר ק 7 ה 0 , 0 0 ת 0 ר א כ ז א , ל ד ת י ה ה ר ו מ א  ש

, ״ ם י א ט י ל ה י ״ ת י מ א ה ה ש ו ר י פ , ש ם י י מ ו ק ה מ ל י מ . ה ״ ם י י מ ו ק מ ם ה ה י ר ז ו ע ם ו י צ א נ י ה ד ל י  ע

ם ת ו ה ז ) ב ן י פ י ק ע ם ב ו ג ל ו ת ( ו ד ו ה ת ל ו נ ו ט ל ש ל ה ם ש נ ו צ ר ־ י ל א ל ג ה ב ט מ ש ו  ה

ת י א ט י ל ה ה פ ש ת ב ב ו ת כ ל ה ח ש ם ו ג י ה ר מ ג ל ל ט ו ן ב ו כ מ . כ ם י ח צ ו ר ת ה י ב ר ל מ  ש

י ש ע ל מ ו ע ד מ ע י י ד ו ה ־ י א ל ר ה י ע צ ד ה ו ד י ה ג ב , ש ש ש ח ה מ א ר נ ל ה כ ת — כ י ס ו ר ה  ו

ם י ר י י ת ר ל ק י ע ה ב ב צ מ ה ה ד ע ו ת נ ו נ ו ט ל ש ת ה נ י ח ב מ , ש א ו פ י ר א ר ב ת . מ ם ה י ת ו ב  א

! ר ע ז ב ט ם מ י ס י נ כ ה מ ל א ה ו ל י א ר ה ב — ש ר ע מ ה מ ל ו א ר ש י ם מ י י ד ו ה  י

ל א ע ט ו ח פ י ס ו ד ה ו ו ע ת ז ת ו ו ע ת מ ב ו ת ם כ ה ע ב צ מ ת ה כ ו נ ס ח כ י ט נ פ ך ל ו מ  ס

ו פ ס י נ , ש ם י א ט י ל 14 ל ם ש ה י ת ו מ ה ש ט ל ב ה ו ב נ י ו ר צ א נ ו פ ה ב ג י ר ה ה ־ א י ג : ב ע ש  פ

ם י ב ר , ש א ל פ א י . ל ם י י ט י י ב ו ם ס י ל י י ם ח י ע ט י ל ו ע פ ק ל ר ת ע ו י ו ש ג ג ת ה ר ב ב כ א מ  ל

ן י ע ה מ א ו ש ל ה י ש ד ו ה י ה ה ד ו ח י ש י ו ט ש ל ט ה ש ה ז ש ע מ ו ב א א ר ט י י ל א צ ו י  מ

י א צ ו ד י ו ג י א . ״ ה ב צ מ י ה מ ז ו י ת ל פ ס ו ״ ג י ח ת ל ר י ט ס ו ״ ״ א ל כ י ה ם ל ל ת צ ס ג כ ה  ״

ה ת ו פ ת ת ש ה ד ל ח ו י מ ב ס ו כ ט ר ב ו ש ק ל ה כ ת מ ו צ ר מ ג ג י י ת ס ף ה ״ א ל א ר ש י א ב ט י  ל

ד ב ע ש ם ל י נ ז י ט ר ת פ צ ו ב ם ק . ג ת ס ג כ ר ה ״ ו ה י ש א ר ב ל ו א ר ש י ת מ י מ ש ת ר ח ל ש ל מ  ש
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ה ש ו ד ג ם ה י מ ד ץ ה ר א א ט י ל א ״ מ ס י ס ת ה ח ת ת ו ס נ כ ת ה ה ר ז ש ק ה ה ב מ י י ה ק ג ב ו ק  מ

. ם ל ו ע ל ה כ ו ב צ פ ו ה , ש ת ו ט ל ח ל ה ה ש ר ו ה ש ל ב י ו ק ח ז ו ר ב ״ ו ם י ד ו ה ת י ו ר ב ק  ב

ל ה ש ת ל י ח ת ה ל ג 5 ש י 1991 — 0 נ ו י 2 ב 2 ־ ס ב כ ט ם ה י י ק ת ת ה א ל ז ף כ ל א  ע

י ל ד ב ע ט י ל ה צ ו ן נ כ ל א א ר ש י ת מ ח ל ש מ ל ה ה ש ר ו ק י . ב ת ו י ט ל ב ת ה ו צ ר א ה ב א ו ש  ה

ם י ד ו ה י ן ה י ש ב ד ח , מ ל ו כ י ב , כ ת ח ר ו פ ת ה ו ד י ד י ת ה ש ג ד ם ה ש א ל ט י ל ל ד ש ם מ י מ  ה

ו ר ו ה ח י נ ו ט ס א ה ו י ב ט ת ל ו ל ש מ ם מ ך ג ת כ י א מ צ ע א ה ט י ת ל ל ש מ ו מ מ . כ ם י א ט י ל ה  ו

ן מ ו ז ת ו א ט ב ע מ . כ ם י י ט מ ו ל פ י ם ד י ס ח ן י נ ו כ ל ן ו ה ר ב י כ ה ל ל א ר ש ת י ל ש מ מ ו ל נ פ  ו

ו ל ע פ , ש ת ו י נ ו ט ס א . ה ס . ס ־ ת ה ו ד י ח י י ל ל ח ת ל ו י ת כ ל מ ת מ ו ר כ ז ה א י נ ו ט ס א ו ב כ ר ע  נ

, ד ו א י מ ע ב , ט א ו פ , א ה ה ז י . ה ה י י נ ש ם ה ל ו ע ־ ה ת מ ח ל מ ם ב י צ א נ ם ה ד ע ח ם א כ  ש

ת י ב מ ו ה פ א י ר ק ו ב א צ ה י י נ ו ט ס א ה ו י ב ט , ל א ט י י ל א צ ו ל י ם ש י י ל א ר ש י ם ה י ד ו ג י א ה  ש

ו ז י ר כ ם י א א ל , א ת ו י ט ל ב ת ה ו נ י ד מ ת ה ו א מ צ ע ר ב י כ ה א ל ל ש ל ״ א ר ש ת י ל ש מ מ  ל

ה א ו ש ת ה פ ו ק ת ם ב ה י מ י ע נ י ב ש ע ל מ ה ע ל י ח מ ה ו ח י ל . ס ו ש ק ב י ה ו א ל ה מ ט ר ל ח  ע

. ״ י ש פ ו ם ח י כ ל ה ת מ ם ה י ד ו ה י י ה ח צ ו ת ר ו א ט פ ש י  ו

ו ל ל ת ה ו צ ר א ת ה ש ק ב ת ל ו נ ע י ה ל ל א ר ש ל י ח ש ח ר ה ז ש ר ד ז ת ה א ף ז ל א  ע

ר 1991 ב מ ט פ ס 5 ל ־ . ב ל ל כ ם ב , א ת י ת ו ע מ ש ה מ י י נ ת ם ה ו א ש ל ן ל ת ו א מ צ ע ר ב י כ ה ל  ו

ף י ר ר ח מ א N מ . Y . Times ל ן ש ו ש א ר ד ה ו מ ע ם ב ס ר פ ת , ה ה ה ז ו ו ח ר מ ח א ם ל י י מ ו  י

ם ת ע ש ו ב ע ש ר ו ה , ש ם י ש נ י א פ ל י א ב ג א ל ט י ל ת ב ל ה נ ת מ ה ה י צ ט י ל י ב ה י ר ת ה ו נ ג  ב

ע ו ד ה י י ם ה ד ו ם ק י ג ם כ , א ם י צ א ה נ מ ח ל מ ־ י ע ש ו פ ם כ י י ט י י ב ו ן ס י ד ־ י ת י ב ד ל י  ע

, ם י ש ג ל א ת ש ו י ו כ ז ם ה ו ק י ש ק ״ ו ה ח ש ד ח א ה ט י ת ל ל ש מ ה מ ק ק 1 ח 9 9 י 0 א מ 2 ב ־ ב  ש

ה ק ז ו ל ח ו ש ת ו ע מ ש ת מ פ י ש י ח ר , ה ״ ש ו ב י כ י ה ר ט ש מ ם ל ת ו ד ג נ ת ן ה י ג ו ב ל ב ס  ש

ו ת ל ש מ מ , ש י ד ו ו ש ץ ה ו ח ר ה ז ש י ר כ ל ה ש מ ך ל . כ ם ל ו ע ל ה כ ם ב י ש ם ק י ד ה ה ל מ ר  ג

ב ר ק ת ב ו ר י ר מ ה ם ו ע ז ו ה ר ב ד ג ח ו י מ . ב ת ו י ט ל ב ת ה ו צ ר א ע ל ו י ס ת ה ש א ד ח ן מ ח ב  ת

ת ו א ח ל מ ם ש ו צ ל ע ג ף ל ס ו נ . ב ט ר פ ה — ב ט י ל פ ה ־ ת י ר א ש ל ו ל כ ם — ב י ד ו ה י  ה

ת א צ ו ל ה א ר ש י ה ב א ו ש י ה ד י ר ת ש צ ו ב ה ק מ ז , י ת ו נ ו ת י ע ו ב מ ס ר פ ת ה , ש ם י י ו נ י ג  ו

ה ר ו צ ו ב ב י ג ם ה י י ד ו ה י ת ה ו ד ס ו מ ב ה ר ק . מ ״ ש נ ו ע ה ע ו ש פ א — ה ט י ל ם ״ ש ח ב ע ־ ב ה  כ

ה ע י ד י ת ה ו א פ י ל ד , ה ה א ר נ ל ה כ כ , ש ״ ל ט נ ז י ן ו ו ע מ ז ש כ ר מ י ״ ש נ ר א ת ו י ת ב צ ר מ  נ

ם י י ק ה ו נ ל י ו ו ת ל ו פ י ח ד א ב צ , י ף ו ר ו ם ז י ר פ ו א נ ע ד ו י , מ ״ ז כ ר מ ״ ח ה י ל . ש N . Y . T . ^ 

ע ב ו ת ה ס ו י ג ר ב ס ד ג א ל י ש נ ל ה ל ו ל כ ש מ י מ י ה ש א ר ת ו ו נ ו ת י ע י ה ג י צ ם ג ת ע ו ש י ג ם פ  ש

ם ב ו ר י ) ס : א ת ו י ג ו 2 ס ־ ח ב ע ה נ י ע ב ש ה ר ו ש , ש ר ד ב ת . ה ס א ק ס ו א ל ו א י פ ל ל כ  ה

ה י צ ט י ל י ב ה י ו ר ל ב י ר ק ב כ , ש ם י ש נ א 3 ה 5 , 0 0 ל 0 ל כ ם ש ה י ת ו מ ת ש ם א ס ר פ ם ל י א ט י ל ל ה  ש

ת י ר ע ז י מ ה ה ד י מ ת ב מ ש ו י ״ מ ם ע ־ ח צ ר ת ב ו פ ת ת ש ה ל ״ ה ש ר ד ג ה ה ) ש ב ; ו ם י ק נ ע מ  ו

ם ת ו ו א ל י א . ו ה נ י נ ל ח ב י א ק ק — ל ד ה ל ה ץ ע ח ו ל מ צ ע ב י ש ק מ ר , ש ך י כ ד ד כ  ע

ו א ז , ל ר ו ב י ה ד פ ת ע ו נ ב ר ק ת ה ת א ו ל פ ש ה ת ו ו כ ך מ ו ו ת ל י ב ו ה , ש ם י פ י ק ז י ה פ ל  א

. י ל ל כ ע ה ב ו ת ד ה ד ש י מ ד ל י ש ע ד ח ה מ ר ש ו ם א ת נ י נ ח א ש ל , א ו נ ו ח י נ ד ש ב ל  ב

.Bendinskas ה צ מ י ש ע ל ו ד י ם ה י ח צ ר מ ה ־ ב ם ר י ג ש פ ו ך ח ל ה ת ך מ כ  ו

ם י ד ו ה י ם ה י ד י ר ש ץ ה מ ו ל ק ה ש מ ד ם ב ל ו ע ק מ ש א נ ל ט ו ע מ ה כ מ ו ה מ ל ה ך כ ו ת  ב

ל ת ש צ ר מ נ ת ה ו ב ר ע ת ה ת ה ו א ל ל ש , ש ת ו ב ו ג ף ת ו א י . ה ת ו י ט ל ב ת ה ו צ ר א ך ה ו ת  ב

ת מ י י ק ת ה ו י מ ש י ט נ א ת ה ר א י ב ג ה ו ל ש א ד ח ת מ ו ב ל ל ל ו ל ע , ש ל ט נ ז י ז ו כ ר ח מ י ל  ש

ם ו ק מ ת ב י ד ו ה י ת ה ו נ ו ת י ע ל n־KGB. ה ה ש י צ ק ו ב ו ר פ ר ב ב ו ד י מ ל ו א י ו כ ה ־ ו א ל  ב

ה מ ו כ ב ת , כ ״ ן א ם כ י ב ש ו ן י י י ד ו ע נ ח נ א . ״ ה נ ש י מ ־ ת ו ר י ה ז ב ד ו ו מ ל נ י פ ו ר פ ה ב ב י ג  ה

ם ת ק י ת ר ש ש ן פ י ב ה ו ל נ ת ך נ כ ל ו א ר ש י ם ב ה י ר ב ח ה ל ל א ם ה י נ ו ה י ע י ה פ ת ת ש מ  מ

95 



 המאולצת. לאחרונה החל להופיע כתב־עת אקטיביסטי ״אצלנו״. עורכו בן הדור
 השני כבד חטף חיזוק מהמימסד היהודי שם.

 בינתיים ממשיכים רוצחי יהודים להתהלך חופשי בראש חוצות וגם רוב רובו
 של הרכוש היהודי טרם הוחזר והסיכויים קלושים. אולי כתוצאה מסיבות אלו או
 אחרות ממשיכים יהוךים לצאת לישךאל. אי־לכך מספרם של הניצולים היהודים
 (כלומר אלה, שחיו משך תקופה מסויימת תחת הכיבוש הנאצי) הולך ומצטמצם
 בקרב כ־30,000 היהודים בארצות הבלטיות ומספרם כיום של הניצולים הוא
 כנראה, פחות מאלף. ואילו גילם הממוצע הוא כ־65. ממוצע גילי גמוך יותר
 מאפיין את האלפים האחדים שעדיין בחיים מבין היהודים הבלטיים, שבעת מלחמת־
 העולם השניה שהו בתוך ברית־המועצות כפליטים וכגולים. אם כי הללו לא
 רואים את עצמם כ״ניצולים״, הרי הם מזוהים עמהם מבחינות רבות ולוקחים
 חלק ניכר בפעילויות ההנצחה וכדומה. רובם ככולם לא היו עדים למעשי הרצח
 בבני משפחותיהם מצד שכניהם הלא־יהודים. יתר על כן. בהיותם בזמן המלחמה
 בתוככי רוסיה, שררו יחסים טובים בין היהודים ויתר יוצאי הארצות הבלטיות
 ובמיוחד עם אלה, שהיו אתם במסגרות משותפות החל ממחנות־עבודח ויישובי־
 גולים וכלה בדיביזיה הליטאית, הלטבית והאםטונית שבצבא האדום. יחסים אלה
 גמשכו במלה מסויימת גם מששבו הללו לארצותיהם אחרי המלחמה. אף היחסים
 בין הניצולים ״ממש״, שעדיין שרדו בארצות אלה לבין עמי הרוב התייצבו(!)

 במשך הזמן.
 ביתר שאת בולטת מגמה זו בקרב הדור השני של יהוךים, שנולךו שם אחרי
 המלחמה. אין זה מקרה, שבראש ארגון התרבות היהודי בליטא הועמד אדם
 בן 33. במשך התקופה הקריטית של הכרזת העצמאות ולאחריה, כאשר תמיכת
 העולם היהודי גראתה כחיוגית ביותר, הוא כיהן במקביל גם כראש ועךת־החוץ
 הפרלמגטרית של ארצו. אין צורך לציין, שהוא וכמה מחבריו היהודים היו
 ועודם פעילים מאוד בתנועת ^sajudis, שהוזכרה לעיל. חבר יהודי אחר
 במימםד הליטאי, שהוא גם סופר לוע, גבחר ב־1989 לייצג את ליטא בסובייט
 העליון של ברית־המועצות, מרבה להתקיף בצורה בוטה את האגטישמיות
 הסובייטית — מחד ולשבח את ההתייחסות כלפי היהודים בליטא — מאיךך.
י ל  במאמרו הלוע ״המרגגית היהודית״ הוא מתייחס לקדחת היציאה של ל
 ליטא בצורת שאלה ריטורית דלקמן: ״מה דוחף אותנו החוצה אפילו בליטא
 המחבבת אותנו והנאבקת ללא מורא בעד עצמאותה ובעד, אני רוצה לקוות —
 רווחתנו הלאומית ן״. כאן המקום לציין, שמספר בלתי מבוטל של יהלים,
 שנולדו אחדי המלחמה בארצות הבלטיות, או שבאו לכאן מרוסיד״־רבתי, כבר
 קשורים בקשרי משפחה הדוקים עם בני העמים האחרים לרבות המיעוט הרוסי
 הגיכר במיוחד בלטביה. גם גורם זה עשוי, כמובן, להשפיע לא מעט על שיקולי

 היציאה לחו״ל בכלל ולישראל — בפרט.
 לאור מיכלול העובדות והפרשגויות שהובאו לעיל, גיתן לסכם ולהגיד, שכיום —
 כחצי מאה לאחר שואת יהודי הארצות הבלטיות — עומדת להסתיים בצורה די
 ברורה התקופה ה״פוסט שואתית״, הכוללת ספיחים מוחשיים של ״מה שקרה״.
 התקופה שלאחריה תצויין בין היתר בהיעלמותו הפיזית של דור השואה על כל
 מרכיביו. עובדה זו וכן הבאה, מבשרות, שהעיסוק העתלי במיכלול הגושאים
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 ״שואת יהודי הבלטיקום״ והאחרים (מכתיבת ההיסטוריה ועד להחזרת הרכוש)
 ייעשה, אולי, תוך הבגת־יתד של העובדות, בפחות מרירות ואולי גם תוך איזה
 שהוא קוגצגזום מצד כל המעורבים בדבר. באווירה זו, אם אכן תהיה כזאת,
 ייקל אולי לנסות מעין ״הערכה מחדש״ שקולה יותר הן מהבחינה המוסרית
 הצרופה, הן מהבחינה ההיסטורית ארוכת־ הטווח. כמובן שבכל זה אין ניחומים
 לגבי העובדה האיומה והבלתי־נתפסת, שהיישוב היהודי הבלטי בן מאות השנים

 גחרב סופית בשואה ללא כל תקומה.
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ה ב ו ק ש ל ־ ה ב ו ד ו ה ז צ י ט ל ר ז ׳  די

 משלחות בעלות הברית בסלובקיה 1944-1
ש מ ר ם ח י י ת — ח ו ר ע ה א ו ו ב , מ י ר ב ם ע ו ג ר  ת

ם י נ ל ש ב ו ד י ה א  ל

 בעוד ימים מספר ימלאו 50 שגה לצניחתו של שליח ה״הגגה״ הראשון לאדמת
 אירופה הכבושה. פרץ רוזנברג, איש בית שערים, גחת ביום 22 במאי 1943
 באיזור מפקדתו של טיטו בהרי יוגוסלביה ובכך פתח את שורת צנחני ארץ־

 ישראל, אשר יצאו לפגוש אחים בעמק הבכא, לעודדם ולהצילם.
 רבות סופר ונכתב מאז על פעולות הצנחנים, על אותם 32 צעירים, אשר
 התימרו להשפיע על גורלם של מיליונים. מתוכם נותרו בין החיים כתריסר

 חברים וחברה. מבין הנפטרים שבעה ניספו בפעולה הגורלית.
 רק מעט מצפונות מבצעים אלה נתבררו במרוצת יובל שנים:

 נודעו לנו בינתיים עקבותיו של אבא ברדיצ׳ב ז״ל לאחר נפילתו בשבי
 הנאצים. הוא הובל מסלובקיה — יחד עם חברי המשלחת הצבאית הבריטית

 והאמריקאית — למחנה הרימו של מאוטהאוןן שבאוסטריה והומת שם.
 הובהר מתוך עדותה של חוה הלוי (חברת המחתרת של ״הנוער הציוני״
 בהונגריה), שהיא ואחותה בילו יממה בתא עם חנה סנש ז״ל, שכידוע
 השתייכה בטרם עלייתה ארצה לחוג הסטודנטים ״מכביד,״ של ״הנוער

 הציוני״.
 התמוטטות המשטרים הקומוניסטיים איפשרה הערכה מחודשת של השואה
 באירופה המזרחית. בעקבות שינוי זה הופנו זרקורי התקשורת והמחקר
 לגילוי המחתרת האנטי־נאצית היהודית בכלל ופעילותם של צנחני ה״הגנה״

 בפרט.
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 הקרח החל להפשיר בהונגריה כבר בשלהי 1989, כאשר הוזמנתי יחד עם
 צנחן ההצלה יוגה רוזן, איש מעגן, וגציגי ממשלת ישראל ובריטניה לאירועים,
 שקויימו לזכרה של חגה םגש. דגל ישראל התנוסס בצד הדגל ההונגרי והבריטי
 על במת בית התרבות של צבא־העם ההוגגרי. הטלביזיה, הרדיו והעתוגות

 דיווחו בהרחבה על האירוע.
 דני לובל — היסטוריונית ישראלית ממוצא יוגוסלבי — בקרה בארץ מוצאה
 ונוכחה לדעת, כי היודעים שם על נוכחות צנחנים ״פלשתינאים״ בקרב הפרטיזנים,
 משוכנעים, כי המדובר במתנדבים ערבים, זיני לובל תרגמה את הפרקים הנוגעים
 ליוגוסלביה בספרי ״מבצע אמסטרדם״ ללשון הסרבית והעתון הנפח ביותר,
 ״פוליטיקה״ הבלגרדי, פרסם את הקטעים ב־12 המשכים במשך אוקטובר 1991.

 כן הודפס לאחרונה יומנה של חנה סנש בבודפשט בשפה ההונגרית.
 בקח 1990 התקשרה אלי ד״ד זלאטיצה זודובה, חוקרת־היסטוריונית, שעבדה

 במוזיאון המרי הלאומי הסלובקי שבבירת המדלה, בעיר באנסקה ביםטריצה.
 ״...סוף־ סוף — כתבה ד״ד זודובה — חלו בארצנו שינויים מרחיקי לכת. מותר
 לנו כבר לכתוב על המשלחת הצבאית הבריטית ובתוכה על קבוצת ״אמסטרדם״,
 אשר כללה צנחנים יהודים, שבאו להשתתף במאבק האנטי־פשיסטי. כן ניתן
 לדבר על תפקידם של היהודים בהתקוממות ובקרבות, שנתחוללו על אדמת
 סלובקיה. אין לי ספק, שמקומו של העם היהודי חייב לקבל ציון בין שלושים
 האומות, שבניהן לקחו חבל במאבק ההרואי. זו אמונתי ואני מסוגלת ומוכנה

 להגן על עמדתי זו...״
 כשריד יחיד של קבוצת ״אמסטרדם״ העמדתי לרשותה של ד״ד זודובה את

 כל מקורותי והתוצאות לא אחרו לבוא:
 בחודש מאי 1991 קיבלתי מידה עותק של ספרון, שהופיע בבנסקה ביסטריצה
 בהוצאה לאור של המוזיאון: ״על המשלחות הצבאיות הזרות״, אשר פעלו במרי
 הסלובקי: הרוסית, האמריקאית והאנגלית. פרק מיוחד מפרי עטה של הד״ר
 זלאטיצה זודובה מתאר את ״מבצע אמסטרדם״ ובראשו התצלום היחיד של
 חמשת חברי המשלחת הארץ־ישראלית, המנציח את בואו של אבא ברדיצ׳ב

 ז״ל בשדה התעופה היחיד של שטחי המרי ותחתיו כתוב:
 ״...מתנדבים יהודים, צנחני קבוצת אמסטרדם בשדה התעופה טרי־דובי ביום
 7.10.1944...״. אכן, בתום יובל שנים מותר כבר לציין באירופה המזרחית את

 בני עם ישראל במלחמתם.

ש מ ר ם ח י י  ח
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ה מ ד ק  ה

 גורלן של משלחות בעלות הברית וגורל המשתתפים בהן, אשר הגיעו לאדמת
 סלובקיה בין 6 לספטמבר ו־7 לאוקטובר 1944, כמעט בלתי ידוע, אף כי חלפו

 כבר 45 שנים מאז סוף המלחמה.
 יש לכך שתי סיבות עיקריות. הראשונה היא עצם מהות המשימה, שגשאה
 אופי מודיעיני ולכן היא מסווגת בחסויה עד היום ולא ניתנת למחקר. הסיבה
 השניה היא תוצאה מהלחץ האדיר של מגגנון המשטר, אשר בצל איום ״אימת
 המערב והאימפריאליזם העולמי״ הפך את משלחות ארצות הברית ובריטניה
 למשלחות עויינות, שאמנם נלחמות בנאצים, אך רק למראית עין. בכך הן
 מסתירות את כוונותיהן האמיתיות, שהן: השתלטות על סלובקיה, על אירופה
 ועל העולם כולו. רק אחרי קשיים רבים הותר פרסום העובדות על אודות קיומן
 והשפעתן של המשלחות הנ״ל. הגבלות זהות ואף חמורות יותר הוטלו על
 פרסום משלחות של מתנדבים יהודים. היחס לגביהם השתנה רק במעט מאז
 הנצחון על הנאצים, לעומת המצב שהיה קיים בעת המלחמה. לעומתם הובלטה
 פעולתן של משלחות הצבא הסובייטי. אנשיה תוארו כרודפי צדק, שעשו כמיטב
 יכולתם לטובת המורדים והמרד. לאמיתו של דבר מסקנות החוקרים מובילות
 להערכה הסופית, לפיה המשלחות הסובייטיות ואלה של ארצות הברית ובריטניה
 ביצעו משימות זהות והשפעתן למהלך המרי היתה זהה. תהילת היתר, שהוענקה

 לסובייטים עשויה רק לגרוע מהערכתם.

 הצגחגים הא״י בהגיעם לסלובקיה
 מימין לשמאל: צבי בן־יעקב, אבא ברדיצ׳ב, רפי דיים, חביבה דייק, חיים חרמש.
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ל ע ת ו גאצי ־ טי ג ת הקואליציה הא ו תי י ם בבעי ה י ר ו ב י ח ו ב ק ס ם ע י ר ק ו ר ח פ ס  מ
ת ו ר ו ד ה ם מ מ צ ם ע י ר ב ח מ ם ה ת ו ם מגישים א ו י . כ ה בקי ו ם בסל י ע ו ר א ל ה ה ע ת ע פ ש  ה
ת ו ל ו ע פ ת ל ו ב י ס ת, ה ו סי ת הבסי ו ד ב ו ע ת ה ם א י ז כ ר ם מ ן ה ה ת, ב ת חדשו צרו  מקו
ן ם אי א ן ידידים ו כ ה היו ״הידידים״ א ד י ו מ ז ט, באי ו לשפו מ צ א ע ר ו ק על ה  ו

. ״ ם ת ר ו ב ג ״ ם מ י ע ר ו הם ג  מעשי

ל ל ג ק ב ם ר י ק ו ח א ר י היסטוריה ל ע ט ם ק י ד מ ג ן אגו מ ם אי א גא, ה  גהרהר־
ן ם אי א ו להם. ה א י מ ח ה ם, ש ו לאחרי ד א ב ל ם ב מ צ ע ת ל ו א מ ח ו מ ק ל י ח  אנשים, ש
י ו ד ת ו ם א י ר י כ ו מ נ ן א , כיוון שאי בקי י הסלו מ ו א ל ד ה ר מ ת ה ם א י ד מ ג ו מ חג  אנ

ת. ן או השרדו ו הם אבד ר עלי ז רל ג ו ק הג ר ם ו ל ב י ת ס ם גשאו א י פ ל . א  צורכו
ד ו מ י . ל ת טעי ה מו כ ר ע ה ע מ נ מ ה למד, כדי ל נ ת ו ח ק ו פ ה מ ר ו צ ט ב ו פ ש  הבה, נ
מי ד הלאו ר מ ת ה ו ד ל ו ת ם ב ם האחרי י ק ר פ ו ה מ , כ ת י ר ב ת ה ו נ ת ב ו ח ל ש ל מ  גורלן ש

י המשימה. ו ל י מ ו ב ג ת ר ז ע א ל ו ב , י  הסלובקי
ה י ק ב ו ל ותה ס ו ם הי ר ו ב ת, ע ת הברי ו נ ל ב ת ש ו י א ב צ ת ה ו ח ל ש מ ש ל ד ק ו ה מ ן ז  ספרו

ל חייהם. ה ש נ ו ר ח א ה ה פ ו ק ת ע ל ק ד ר ר מ ל ימי ה  ש
ם ר ט ם ב ר חודשי פ ס ה מ ל פ ע ״אמסטרדם״ ג צ ב ל מ ל ש ע ו פ ה ל א צ ו ל ה ה ע ט ל ח ה  ה

. ה י ק ב ו ל ת ס מ ד א ו ל י פ ת ת ש  הגיעו מ
ריה י ו ן aw. Lawson מהאו סו ק ס.וו. לאו ה ד ל ק פ קשו מ י 1944 בי א דש מ  בחו
LS.L.D. —) י ת ו ־שר ן י ר הב ש ק ת ה ד י ח י ר Mjr. мшег מ ל י ן מ ר ב ס ר ת ו טי  הברי
ת ש א ו ג פ ה, ל י באיטלי ר א ב ב ב ש י  Inter Services Liaison Department) ש
ן היה ק ד,יקה־סט1י (Ppik. Frantisek Шеке-stoj. האחרו ש י ט ג א ר ף פ ו  סגן אל
ו ם הי ה. שגי הצדדי גוסלבי ו ת בי ו בקי סלו כו ת הצ׳ ו י א ב צ ת ה ו ח ל ש מ ל ה  מפקדן ש
ת ל י ח ת מ , ש ך כ ם היתד, ב טי ד הברי צ ת מ קרי ה העי ב י ס ם השיחה. ה ו י ק  מעוגייגים ב
ל ד ם ג מ ד ע ח י ה ו מ ח ל מ י ה י ת שבו ו נ ח מ ם מ י ט ל מ נ ל ה ם ש ר פ ס ל מ ד  שגת 1944 ג
חו י , הצל ם גפגעו ה י ם ו ט ת, אשר מ ת הברי ו ל ע ל ב יר ש ו ת האו ו ל י ח ת מ ו ג ב ר ק ר ה פ ס  מ
ר ב ג ת ה חו ל י א הצל ל ט ו ל מ י ה ר גיסו ל ש א י הגאצים, כ ל ו ב ג ר ה ך נ וח, א  לצנ
ה י ק ב ו ל ס כיה, ב ט בצ׳ א ך ו ט ק ט ו ר פ ח ה ט ש ל ב ד ה ג ל ל א ם ש ר פ ס ם. מ לי  על המכשו
ם דדי ו ה ב ח י ר י ב ב י ת ו ג ר ת ו . ג ת הבלקן ו צ ר א ב ה ו י ר ט ס ו א ה, ב גגרי ת, בהו  העצמאי
ל י ש ל ג י ג ל ת (מוסד יהודי — גצי די ת היהו ו ט ו ס ת ה ר ז ע ו ב ל ל ס ר ג ש , א  בלבד
ם י ת ו ר ש ר ל ש ק מ , ה ל א ר ש ^ ל יהודי א ת ש י נ ו י צ ת ה ר ת ח מ א ה ב  ״ההגנה״, צ
ח ת פ גת ל י י ג לה היתד, מעו ה הגדו י טי SOE). בריטג א הברי ב צ ל ה  החשאיים ש
י ו ט ס ־ ה ק י ף ה ו ן אל . סג גי פי מודיעי ם או ו ג א ש ם נ י ע ג מ ה - . ם י ע צ ב ת מ ר ז ע ה ב ל ם א בי  גתי
י ה, כ בקי סלו כו ל אז־מת צ׳ ו ויישומן ע ל ת א ו י א ב ת צ ו ל ו ע ת פ ט ה ן ב י י ג ה מעו  הי

א. ים להבי י ה עשו ג ז ו ס ם מ י ע צ ב מ , ש ת ו ג ו ר ת י ע ל ד ו ה מ  הי

ד ק פ מ 0 1 . A . S . Samonds ,Lt C גדס ף א.ס. סימו ו ל ן א ד סג ב י ר ע צ מן ק ך ז ו  ת
Middle East ן ו כ ח התי ר ז מ טי ב א הברי ב צ ל ה י ש ל ל כ ה ה ט מ ״ ב A  ״כח א״ Force ״
ו Force ״A״ ת ק ל ח י מ כ ר ל צ ט ע ר ו פ ך מ מ ס , מ ר ר בקהי ש  Forces Head Quarters א

גה ו י ת על ו ב י ש ה יש ח י פ , ל L = 9&intelligence Servise No. 9 . ם ה ג א ר ק  אשר ג
גוסלביה, ו ת י ו ל ו ב ש ג ג פ מ ת מ ח : א ה ת ב ו ר ב ו ם ע י כ ר י ד ת ה. ש בקי םלו כו לה בצ׳  לפעו
ה בקי ו סל ו כ ח מצ׳ י ג ש ה. ה ל גרמגי ו ב ג ד ל ב ע ד ע מ ך ו פ ן צ ו ו ה בכי י ג מ ו ר גגריה ו  הו

. ל ל כ ן ב ק ל ב ל ה ו י ר ג ל ו ב ה, ל י  לרומג

ד ש ת, א רחי ת המז י מ ד ק ה ה ד ק פ מ ל ידי ה ה ע ד ו ק ה פ תג י לי 1944 ג ו ם 19 בי ו  בי

101 



 ישבה בעיר בארי, להכנת ארבעה סוכנים. שניים מתוכם השתייכו לקבוצת אמסטרדם.
 ביום 25 באוגוסט 1944 הגיש םרן ר.ס. טיילוד Cpt R.S. Taylor מחיל האוויר
 הבריטי טיוטה לתכנית מבצע אמסטרדם. התכנית כללה את המשימות כדלקמן:
 לארגן רשת נרחבת של משתפי פעולה סלובקיים על מנת להציל בורחים ולהעבירם
 לאיזורים בטוחים בצפון יוגוסלביה; ליזום בריחת שבויי מלחמה מהמחגות:
 לקשור קשרים עם שליחי חיל האוויר בהוגגריה (הכווגה כגראה לחגה סגש,
 יואל פלגי ופרץ גולדשטיין — ח.ח.) ועם משלחת Kosmed (המוגה כגדאה
 לראובן דפגי, יוגה רוזן, אבא ברדיצ׳ב, חיים חרמש ורפי ריים) בגבול יוגוסלביה

 והוגגריה.
 המגמה היתה, ששני חברי קבוצת אמסטרדם יגיעו בדרך האוויר מקהיר,
 מקום שם קיבלו לאחרוגה אימוגים, לעיר בארי באיטליה בליל 26—27 באוגוסט
 1944. את בארי היו אמורים לעזוב בלילה הראשון של ספטמבר. שגי המשתתפים
 גרשמו בשמות בדויים: מייקל יגאי Lt sgt. Michael Janay מחיל האוויר
Cpi. jindrich Grunhut המלכותי (הוא צבי בן־יעקב — בתעודות הצבאיות 
 769470) ועדה רובינסון Sgt Ada Robinson (היא חביבה רייק — בתעודות
) מחיל העזר של גשים לחיל האוויר המלכותי, C p i . Martha Martinovic 2992503 
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Krapina מורחית לקרופיגה Kobol שגיהם היו צריכים להגיע לקרבת ההר קובול 
 במחוז זבולן (Okr. Zvoien). אמצעי הזיהוי בין הסוכנים לבין עצמם ובין שאר
 החיילים הבריטים הקשורים לפעולה היו צילום (של מפקד להק לאוסון — ח.ח.)
 והסיסמה ״בן לוי״ Ben Levy (שם כינוי של הנ״ל בפי הצגחגים של ה״הגנה״ —
 ח.ח.). למקרה שהקשר לא יתקיים עם בארי או עם איסטנבול, צויידו השניים
 בנוסח מברקים לליסבון, ז׳נבה ואיסטנבול. את כל ציודם, כולל בגדים אזרחיים
 ומדים, קיבלו בקהיר, פרט למצנחים, מכשירי הקשר ומזון ל־96 שעות, שסופקו
 להם בבארי. כל אחד צוייד ב־1000 פנגו Pengo (שטרות כסף הוגגריים — ח.ח.),
 30 מטבעות סובריין זהב בריטיים, 50 דולרים, תכשיטים וכמות מסויימת של
 רובלים רוסיים. קשר הרדיו העיקרי גקבע עם .L.D.S11 בקהיר, אבל היה גם קשר
 אלטרנטיבי עם איסטנבול. הסוכנים עברו בקהיר קורס של LS.L.D בשימוש בצופן
 סודי והיו אמורים למסור מירע מודיעיני, אם כי כתפקיד משני בלבד. הקשר
 עם המודיעין הסלובקי, קרי עם הצבא ועם הוועד הלאומי הסלובקי ועם הקצין
Kpt j, הוקם באמצעות הסלובקים . Kratky הממונה בסלובקיה, הסרן י. קראטקי 
 שבאיסטנבול. התכנית הכילה שיטות כיסוי, רשימת קשרים ופרטים חשובים
 גוספים. סרן ר.ס. טיילור הכין גם מבצעים אחרים לפגי כן, כגון את מבצע
 ״הוגיוג״ Hunjug. במשלחת זו השתתפו סטפאן ריים (stephan Юсе — הוא
 רפי. רייס) והרי מורים (Harry Morris — הוא חיים חרמש) ואליהם התכווגו
 לצרף גם את רוברט ויליס (Robert Willis — הוא אבא ברדיצ׳ב), אשר הוצגחו
 על אדמת יוגוסלביה, כאשר תפקיריהם היו זהים עם משימות קבוצת ״אמסטרדם״.
—Michael Janay)ומייקל יגאי (חביבה דייק — Ada Bobinson)עדה רוביגסון 
. A 1 9 4 4 ה י ק ב ו ל ס  צבי בן־יעקב) הגיעו לבארי ביום 26 והתארגגו לקראת הטיסה ל
 ביום 30.8.1944 הגיעה הודעה מלונדון, שהמצב הצבאי בסלובקיה אינו ברור,
 מפקדת המרי בסלובקיה איגד, יודעת על בואם של הצגחגים, לכן תידחה המראת
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 קבוצת ״אמסטרדם״ לליל ה־5.9.1944־4. פרח המרד הסלובקי, בעיקר חוסר
 הידיעות לגבי יחסי הכוחות בין המורדים לבין הצבא הגרמני ובנוסף לאלה
 השינויים המהירים, שחלו בהוגגריה, אילצו את מפקדת כוחות האוויר הקדמיים
 לתאם פעולה עם n־.s.(XE ביהוד באיטליה המרכזית. על שינוי המצב הודיע
 לשני משתתפי המבצע אישית סרן ר.ם. טילור Cpt R.& Taylor ממחלקת
 המודיעין מם׳ 9 (L&9), לאחר שהועבר בסוף אוגוסט מקהיר לבארי שבאיטליה.
 יחד עמו הגיע לבארי ראובן זסלני־שילוח מהסוכנות היהודית, מהמחלקה המדינית.
 שילוח בא, כדי לדווח על המצב למתנדבים היהודים, צנחני ההגנה, שהתגדבו
 לביצוע תפקידים לא בסלובקיה בלבד, אלא ביוגוסלביה, בהונגריה, ברומניה,
 באוסטריה, בבולגריה, איטליה ויוון. ע. רוביגסון, מ. ינאי, ס. רייס, ה. מורים ור.
 ויליס היו בין 32 המחנדבים היהודים, אשר עלו בשנים 1938—1939 לארץ ישראל,
 כדי לחיות בה. לאחר שנות עמל בקיבוצים שונים התנדבו לצבא לפי קריאת
 הסוכנות היהודית. בתום אימוניהם.בארץ.ובמצרים, במסגרת חיל האוויר המלכותי,
Д היה להם ברור, שמלבד מילוי תפקידם שהוטל עליהם מטעם הצבא С А Л \ ־ Л 

 הבריטי, עליהם להגיע לגולה, אל יהודים מפוזרים בארצות, בהן הם סובלים
 גוראות מהדיכוי הנאצי, כגון בסלובקיה.

 שליחה מהנדבים לגולה היתה המעשה המירבי, שהיו יכולים לעשות יהודי
 א״י למען אחיהם הסובלים בארצות הכיבוש. ידיעות שרות המודיעין הבריטי
 מה־1.9.1944 על המצב בסלובקיה לא היו מעודדות לגבי קבוצת ״אמסטרדם״:
 ״לונדון מודיעה, שלא ניתן לארגן קבלה ולתת סימנים מהקרקע. קרבות מתחוללים
 בקרבת העיר לוצ׳נץ Lucenec בכיוון מערב. אנו מעריכים, שמבצע ״אמסטרדם״
 לא ניתן לביצוע. מצוות ״אמסטרדם״ נשאר הסוכן גרינהוט (צבי בן־יעקב)
 לבת. בהתחשב בסכנות הצניחה במקום המתוכנן, אני פוקד להסיט את נקודת
 הצניחה למרחק 60 קילומטר להר קריז׳גה (Krizna. קחו בחשבון, שגם תכנית
 זו מסוכנת. בצעו את הצניחה בליל 4—5 בספטמבר או בארבעה הלילות הבאים.
 נא להודיע למחתרת הסלובקית. מבצע אמסטרדם כוללת כרגע את הסוכן גרינהוט

 (צבי בן־יעקב) בלבד.״
 המצב הנהון פגע במיוחד בעדה רוביגסון, אשר היתד. ידועה בארץ־ישראל וגם
 בין חברי חנועח הנוער ״השומר הצעיר״ בבנסקה־ביסטריצה כחביבה דייק,
,Marta Reik אשר הצטרפה לחנועה זו בגיל 16. היא נולדה כששמה מרטה דייק 
 נישאה בשנת 1939 וקיבלה שם משפחת בעלה. לכן נרשמה בצבא הבריטי בשם
 מרטה מרטינובח׳ Marta Martinovic. אולם חביבה אף פעם לא הציגה את
 עצמה בשם זה, אולי בגלל כשלון הנשואים הללו. בהיסטוריה של המלחמה נגד

 הגאצים היחד. ונשארה חביבה דייק.
 החוק הצבאי הבריטי אסר על נשים לשרת בקרבת קוי האוייב. לפיכך נחשבה

 סלובקיה של ספטמבר 1944 שטח מסוכן ואסור לנשים בשרוח.
 מ. יגאי בן ה־22, בשמו המקורי יגדריך גרינהוט, שמו העברי צבי בן יעקב,
 היה מיום 1.9.1944 הלוחם הבודד של קבוצת ״אמסטרדם״. חביבה נשארה

 בבארי ודרשה ללא הצלחה להצטרף למבצע.
 ביום 4 בספטמבר 1944 צורפו לצבי בן־יעקב סטיבן דייס, בשמו האמיתי
 רפאל רייס, והרי מורים ששמו האמיתי חיים חרמש. על שניהם הוטל התפקד
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. ה י ר ג נ ר להו ו ד ח ל ל הסלובקי־הוגגרי• ו ל הגבו ר א ש פ א ל ה ב ר ב ה ר מ ו ב ע  ל
בי ו ר ג י ע ת 1918 ב ג ש ה ב ר ה ג ח פ ש מ ום 8.8.1914. ה ט בי ש פ ד ו ב ד ב ל ו ס ג י י  ר. ר
ת ם א ר ש מ י ג פ בקיה — ח.ח.). ר סלו כו י Novy Zamki (שצורפה אז לצ׳  זאמק
י ל שיגו ן ח כ ר מ ח א ר ל צ ל 1932. זמן ק רות ש ת הבג ו ג י ח ב ה ב ימגסי ו בג די  לימו
ר ר בעי ו ג ו ל ר ב ם ושגי בגיד, ע א ה ת ו כ ש ו מ ה מ ל ח ר מ ח א ר ל ס פ ב ג א : ה ו י י ח  ב
א . הו ה ב ל ס י ט ר ב ה ב א ו פ ד ר ו מ ל ט ל י ל ח י ה פ צי פרגסה. ד לו ב אי ק ריאן (surian ע  שו
ר ד ו ם ע י ש ו ל ש ת ה ו נ י ש ה ל ל ש ליטי ש ך המצב הפו , א ב א טו פ ו ת ר ו י ה ה ל צ  ר
ו חסרו ד ו מ י ם ל ו י ס ל בדה ש ת העו ו ר מ ו היהודים. ל רשי ה בשו ק ו מ ה ע ר כ . ה ו  ב
ה ל ע ן ו ו ד י ח ם א ד ע ח ה י י ק ב ו ל ת ס בר 1939 א קטו ב באו ז , ע ד ב ל ם ב ו י ס ת ה ו נ י ח  ב

.  לארץ ישראל

האי ה מי י י ה ר ו ק מ ו ה מ דפשט. ש א בבו ף הו ם 4.1.1919, א ו י ד ב ל ו ש נ מ ר ים ח  חי
י ל א צ ר א מ ם Nagybajom ו ו ירות גאג׳באי ם הוריו בעי ר ע ש Kaszas Mihaly. ג ס  ק
Keszthely י י ה ט ס ק ה ב סי מנ י ו בג די ום לימו . אחרי סי ת י ב ר ע מ ה ה די ג ג  Marcaii בהו
ר ב ה ח י ת 1932 ה ג ש ל מ ח ל פץ׳ Pecs. ה ברסיטה ש י נ ה באו א ו פ ד ר ו מ ל ל ל ח  ה
ל ארצה. י פ ע ה גגריה ב־1940 ו ת הו ב א ת ״הגוער הציוגי״. עז י ג ו ער הצי ו ת הג ע ו ג ת  ב
,Brindisi י ז י ד ג ה בברי פ ו ע ת ה ה ד ש ו ל עבר ם הו ד ר ט ס מ ת א צ ו ב י ק ר ב ת ח ש ו ל  ש
ה צ ו ב ק י ה ר ב ת. ח ו ג ת השו ו מ י ש מ סים ל ה 8 המטו ע ש ל מ ח ב ה ר ע ־ ב ר או ע ם המרי ש  מ
ם המריאו ת ד א ח ם. י אי ן הממרי תיהם בי ר הופיעו שמו ש ד א , ע ם ל ע ש ו ב ו ש ג  המתי
Des. י ל ו ק ה ש י ט נ א ר ראי פ ב טו ש Npcr. imrich Eros, ר ו ר ך א מרי ן אי  סר
ה צ ו ב ק ן יוזף חראמץ SL Gb. Jozef Chramec מ ראי ראשו טו  Frantisek Holy ו
ם ה. ש סלבי ו ג ו י ה ב ל ע פ ת, ש ת הצבאי ח ל ש מ ה א הציכוםלובקי מ ב צ ל ה ת ש ר ח ב  ג
ר 46 ח א א, ל ם ההו ו י כר ב ז ש ג ו ר ר 4״ — Соитег 4. א. א י רי ה ״קו י ה ה צ ו ב ק  ה
ת צ ו ב ם ק ע ״ ו ם ד ר ט ס מ א ת ״ צ ו ב ם ק ם המריא ע עי ו ל 4 המנ ע ח ב צ פ מ ה . . . : ״ ם י ג  ש
רה ה אמו ת י י ה ת צ ו ב . ק י ז ל בדיגדי ה ש פ ו ע ת ה ה ד ש ם 12.9.1944 מ ו י יר 4״ ב רי  ״קו
י שהוא פ ם — כ ר ג ל ו ב ל ב ת י ה ל ג נ א ט ה ו ו ן Hron. הנ ו ר הר ה נ ר ה ו ז ח באי ו נ צ  ל
.vah ה א ר ו ה נ ם ה ן Hron ע ר הדו ה ת נ ף א א החלי ו . ה ה ל ה ק י ט ם ת — ל א ר ז  הגדי
ם שישי 13.9.1944 בשעה ו ר לי ו ס א חו מהמטו ם צנ ד ר ט ס מ ת א צ ו ב ק ם מ י ר ב ג  ה
ת ב כ ר ת ה ג ח ת ת ב ר ק ה ב ח ג ת קורייר־4 צ צ ו ב ק טקי Vrutky ו רו ר ו ו ז  01.15 באי

ה 01.26.״ ע ש בץ Ldptovsky Trnovec ב ו י טרג ק ס ב ו ט פ י ל ל  ש

ר ב מ ט פ ס ם ב י ע ג ר ם ה ת ו א ר ב כ ז ם נ ד ר ט ס מ ת א צ ו ב ק ד מ ר ש ד ש חי , הי ש מ ר ים ח  חי
ו נ ת ח נ ם 14.9.1944 ו ו י י ב ז די נ ל ברי ה ש פ ו ע ת ה ה ד ש ו מ נ א ר מ ה ה ש ל ש  1990: ״
ם. יעדנו י י ם הגרמנ י ו ו ת הק ב ר ק ר ורוטקי Vrutky, ב י ע ה ת מ י ג ו פ רת צ ו ו ה עי ת י ח  ג
י הים). ג ל פ ע ר מ ט ב Chieb (1575 מ ל ת ח ג ס ל פ ה Krizna, ע ג ׳ ז ר קרי ל ה ה ע י י ה ר ו ק מ  ה
stubnianske Tepiice ה צ י ל פ קה ט ס אנ י נ ב טו ר ש פ כ ת ל ש ג ם ל י כ י ם הייגו צר ש  מ
ה אלגה ר ו מ ת ה ש א ו ג פ ל ה Turcianske Tepiice) ו צ י ל פ סקה ט אנ י רצ׳  (כיום טו
ם י נ ח נ ת צ צ ו ב ם ק ה ג ס ו ט ג ל ס ש ו ט מ ם הטייס טעה. ב ל ו צקה Elena Jericka. א רי  י
.Lt. imre Eros ש ו ר ן אימרה א ל סג פשי בפיקודו ש י החו בק ו סל ו כ א הצ׳ ב צ ה  מ
ה 030.״ ע ש ם 15.9.1944 ב ו י ו ב ג ת ח . נ ו ד אחרינ ח מי ו נ צ ה ל ר ו מ ה א ת י ת ה א ה ז צ ו ב  ק
ל א. ארוש ו ש ת ס ר י ן ג י ב , ל ום בישראל ש החי כי מ ר ים ח ל חי ו ש ת ס ר י ן ג י ל ב ד ב ה  ה
ל ג. א כ י מ ו ל מ ת ש ת ב־1957 ושיגר, א י ר ב ת ה ו צ ר ת א ו ח ר ז ל א ב י ק  L Eros, ש
ם ת א ר מ ה ה ל ג ו ך ש י ר א ם ת י ע ב ו ך ששגיהם ק כ ה Michael a Madera, ב ר ד א  מ
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 וכמובן ג0 לצניחתם על אדמת סלובקיה.
 חברי קבוצת אמסטרדם נחתו כ־2 קילומטר צפונה מהכפר טורצ׳אנםקי קלאצ׳אני

.Vah על הגדה הימנית של נהר ואה Turciansky maciany 
 לאחר צעדה שארכה 6 ימים דרך רכסי הפאטרה הקטנה Mala Fatra ירדו
Hradisko טוראני וביום 21.9.1944 חצו שם מול הר הראדיםקו Тигапу לכפר 
 (464 מטר) את נהר הואה Vah. בכפר נולצ׳ובו Noicovo פגשו פרטיזנים
 ויהודים סלובקים, שם הכירו את רוזה מיטלמן Roza Mitteiman ואת רופא
 השיניים ד׳׳ר אימרבלום (Dr. immerbium• התקדמו דרך פודהדאבניה
 Podhrabnie, סקלאבינסקי פודזאמוק Skiabinsky Podzamok והורני קאלניק
 Homy Kalnik לנצפאל Necpal ובעמק נצפאל Necpalska Dolina, עד שעברו
 את פסגות הפאטרה הגדולה Veika Fatra. מקריזינה Krizna ירדו דרך עמק
 הטורקים Turecka Dolina לכיוון סטארה הורי stare ногу והגיעו לבאגסקה
 ביםטריצה ביום 23.9.1944. שם חיכתה להם חביבה רייק, אשר באה במטוס
 מבארי כמה ימים קודם, ב־17.9.1944 יחד עם משלחת של 6 חיילים אמריקאים.
 חביבה הכירה את הסביבה. היא נולדה ביום 21.7.1914 (אמנם ברישום הלידות
 רשומה כאילו נולדה ב־22 ביוני 1914) בנאדאבולה Nadabuie בקרבת העיר
 רוז׳נאבה Roznava. כשהיתה בת שבע שנים עברה עם ארפד ואמי רייק
 Arpad & Emmy Reik לראדוואני Radvani בקרבת בנסקה ביסטריצה, שם
 גרה חביבה עד 1939. במחצית 1939 עברה לברטיסלבה לעבוד, המשיכה לפעול
 ב״השומר הצעיר״ וגם למען הקרן הקיימת לישראל. בו־זמגית עבדה במסירות
.Gizi Fieischman בארגון הנשים הציוניות ״ויצו״, שבראשו עמדה גיזי פליישמן 

 בדצמבר 1939 עלתה עם בעלה אברהם מרטינוביץ׳ ועוד חברים לארץ־ישראל.
 לאחר פחות מחמש שנים חורה לבנסקה ביסטריצה כדי לעוור לשבויי מלחמה
 ואסירים להימלט ממחנות הריבון וכדי לסייע לשארית הפליטה של יהדות
 סלובקיה. לאחר שנתקבלה על ידי מפקדת המחנה הראשון של הצבא הצ׳כוסלובקי
 שבסלובקיה (מפקדת הצבא המורד — ח.ח.), שוכנה במלון ״נארודני חם״
 Narodny Dom, באורח ומני. במשך כיומיים היא שדרה באלחוט על מצב
 המרי מפודברזובה Fodbrezova עבור המפקדה הבריטית בקהיר ובבארי, יחד

«j. Chramec וי. חראמץ F . Holy עם הצנחנים הצ׳כוסלובקיים, פ. הולי 
י הנאצים, עברה סופית לבנסקה ביםטריצה.  אך לאחר שמעונם הותקף על ד

 מיד הקימה קשר עם ארגון ״השומר הצעיר״ במקום.
 מפקד הקבוצה, צבי בן יעקב, ושגי חבריו לצניחה התיצבו מיד עם בואם במפקדת
 המחנה הראשון של הצבא הצ׳כוסלובקי בסלובקיה. שם קיבל את פניהם ״ד״ד
 יוליוס קירשטוייר, שהיה איש הקשר של המפקדה המקומיח עם המשלחוח הצבאיוח
ד בקפידה מ  של בנוה הבריח. הוא היה אדם נמוך, בעל פנים עגלגלוח, לבוש ח
 ג׳נטלמנית ושלט בשפה האנגלית והגרמניח. לפני המרד שרח כחפלומט במשרד
 החוץ הסלובקי וביקר מספר פעמים באיסטנבול. הוא אשר לקח אותנו למלון
Frantisek שם התגוררו השר פרנטישק נ׳מץ ,Narodny Dom נארדני דום 
ף וייםט Rudolf viest. את חביבה פגשנו למחרת היום ל ח  Nemec והגנרל מ
 ב־24.9.1944 בדירתו של אגון רוט Egon Roth, מזכיר השומר הצעיר...״ —

 כך נוכר חיים חרמש.
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 גם בימים שלאחר מכן קיימה הקבוצה קשרים הדוקים עם מפקדת הצבא
 באמצעות רפי רייס והד״ר קירשטוייר Dr. Kirschteuer. צבי בן יעקב גיסה
 להקים קשר ישיר עם מפקדת גייסות הפרטיזנים שבםלובקיה. בו־זמנית התיצבו
 חברי קבוצת אמסטרדם בפגי רב סרן םיימור Mjr. Seymour, מפקד המשלחת
 הצבאית הבריטית, גפגשו עם שאר הבריטים במקום, וכמובן גם עם אנשי המשלחת
 הצבאית של ארצות הברית. שיתפו פעולה עם אגשי ״קורייר 4״ ועם חברי
 קבוצת ״מנגנזה״ Manganese הבריטית. בסוף ספטמבר 1944, כשנודע על התקדמות
 הצבא הגרמני ועל השיגוי הפתאומי לרע בגורל יהדות הוגגריה, היו רפי רייס
 וחיים חרמש עדיין בסלובקיה. ריכוז פעולת ההצלה של הטייסים האמריקאים
 והבריטים, אשר נמלטו מהמחנות, שבשטחים הכבושים, הוטל על צבי בן יעקב.
 איסוף הידיעות על המצב הפוליטי, הצבאי והכלכלי בסלובקיה בכלל ובבנםקה
 ביםטריצה בפרט היה תפקידם של רפי רייס וחיים חרמש. חביבה אירגנה את
 פעולות ההצלה של יהודי סלובקיה המרוכזים בבירת המרד, בעיקר קשישים,
 חולים וילדים. היא הקימה ועד הצלה מורכב מציונים מקומיים לשם הגשת
 עזרה ראשונה ליהודים שהתרכזו בשטח המרד. הוועדה שכנה בבית הספר היהודי
.Lazovna כיום רחוב לאזוב — Razusovna uiica) 3  לשעבר ברחוב ראזוס (
 ביום 7 באוקטובר 1944 נחת יחד עם החלק השני של המשלחת האמריקאית
 רוברט וילים Robert wuiis, הוא אבא ברדיצ׳ב, המתנדב היהודי החמישי,
.Tri Duby ארבעת חברי קבוצת אמסטרדם חיכו לו בשדה התעופה של טרי דובי 
 הוא הביא להם משדרים חדשים, מצברים והוראות ממפקדיהם בקהיר ובבארי.
 אבא לא היה חבר בקבוצת אמסטרדם. היו לו תפקידים ברומניה בדומה לצבי
 בן יעקב וחביבה דייק בסלובקיה או לרפאל רייס וחיים חרמש בהונגריה. הוא
 עבד באופן עצמאי, אד השתייך למשלחת הצבאית הבריטית בסלובקיה, כפי
 שהשתייכו אליה אנשי קבוצת אמסטרדם. חיים חרמש מספר בזכרונותיו: ״אבא
 עזב את קבוצתנו ואת בנםקה ביסטריצה ביום 16.10.1944 ונסע עם רב סרן
 םיימור Mjr. Seymour לגבול ההוגגרי, כדי לבדוק את המצב שם. מאז לא
 ראיתיו עוד.״ אבא ברדיצ׳ב לא הגיע לרומגיה, הוא גשאר יחד עם חברי
 המשלחת הצבאית הבריטית בסלובקיה עד סופם המר (נפל בשבי וגרצח במאוטהאוזן

 Mauthausen — ח.ח.).
 במחצית השניה של חודש אוקטובר הוחמר מצבם של המורדים הסלובקים.
 כוחותיהם נסוגו תחת לחץ כבד של הצבא הנאצי מבנסקה ביסטריצה להרי
 הטאטרה הנמוכה Nizke Tatry. קבוצת אמסטרדם עזבה את בירת המרד ביום
 25.10.1944 עם כ־40 יהודים לפוהרונסקי בוקובץ Pohronsky Bukovec, שם
 השתכנו בבית הספר המקומי. המצב נעשה מעורפל: היו שהעדיפו להתמקם
 במורדות הטאטרה הנמוכה, אחרים לעומתם רצו לעלות להרים, גבוה ככל האפשר.
D ה. וייס . Goldstein ד. גולדשטיין ,E. Roth חביבה וחבריה, יחד עם א. רוט 
н ואחרים ניסו במשד שלושה ימים להקים מחנה יהודי ביער מעל . Weisz 
 הכפר פוהרונסקי בוקובץ Pohronsky Bukovec. מחנה זה הותקף ביום 30.10.1944
 על ידי קומנדו מיוחד של ״ציידי פרטיזנים״ של הנאצים וחדל למעשה להתקיים.
 שלושה מחברי קבוצת אמסטרדם, חביבה דייק, רפאל רייס וצבי בן יעקב, נישבו
 והובאו למחרת היום לבית הכלא המרכזי של בנסקה ביסטריצה. חביבה ורפאל
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 הוחזקו שם עד ל־20 באוקטובר 1944, שלפי רישום בספרי הכלא ״השתחררו״
Kremnicka בו. למעשה הם הובלו יחד עם יהודים סלובקיים לכפר קרמניצקה 

 בקרבת בנםקה ביסטריצה ושם הוצאו להורג.
 ביום 29.12.1944 הוצא להורג גם צבי בן יעקב במקום בלתי ידוע. (הוא

 נרצח במחנה הריכוז במאוטהאוזן Mauthausen — ח.ח.).
 גופותיהם של חביבה ורפי נטמנו בקבר אחים, הוצאו אחרי הנצחון והובאו לבית
 העלמין אולשאני oisany בפראג ונקברו בחלקת אנשי חיל האוויר הבריטי. לאחד
 בקשות חוזרות ונשנות של ממשלת ישראל הסכימה הממשלה הצ׳כוםלובקית
 בספטמבר 1952 להעברת שתי הגופות של חברי קבוצת אמסטרדם לישראל. הם
 קבורים יחד עם מתנדבים נוספים של ההגנה בחלקת הצגחנים של בית הקברות

 הצבאי בירושלים, על הר הרצל.
 חיים חרמש, דוד גולדשטיין ומספר צעירים יהודים מצאו מסתור במורדות
 הטאטרה הנמוכה עד 29.11.1944. הם נלחמו מסוף נובמבר 1944 עד למפגש
 עם הצבא המשחרר ב־26.2.1945 במסגרת הבריגדה הראשונה של הפרטיזנים

 על שם סטאלין. חיים חרמש חזר לישראל ב־9.5.1945.
 קשה מאוד, כמעט בלתי אפשרי, להגיע לכל חומר ארכיוני, בהתחשב בעובדה
 שהחומר מסווג כמודיעיגי. על כן קשה שבעתיים להעריך עד היום את תרומתה
 האמיתית של קבוצת אמסטרדם למאמץ המלחמתי של בעלות הברית. אך עובדה
 היא, שחברי הקבוצה עשו הכל כפי יכולתם למלא תפקידם בסלובקיה על הצד
 הטוב ביותר. ידוע, שהצליחו להציל יותר משלושה טייסים של בעלות הברית,

 אשר הוטסו לבארי ביום 7.10.1944.
 כן הצליחה הקבוצה להעביר עשרות ידיעות חיוגיות לבארי ולקהיר על
 היערכות הצבא הגרמני וריכוזו, במיוחד בברטיםלבה Bratislava, בסלובקיה
 המרכזית והמערבית, על מצבם של המורדים, על מטרות חיוגיות להפצצה ועל
 עמדות חשובה היתד! העזרה ההומניטרית, שהגישו ישירות ליהודים
 המרוכזים בבנםקה ביסטריצה (בעזרת הכספים, שהביאו עמם מטעם המוסדות
 הלאומיים — ח.ח.) שבחלקם גייסו מיהודים מקומיים בעלי אמצעים, הקבוצה
 ניסתה לאסוף מידע על רכבות, שהובילו יהודים דרך אדמת סלובקיה למחנות

 השמדה בפולין.
 בפעילותם זו זכו להימנות עם המשתתפים הפעילים במרד הלאומי הסלובקי.

ת ו ר ו ק  מ
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 אליהו גלאור

ה י ר ג נ ו ה ה ב א ו ש ה ־ ן ב י ק י י ט י ל ו ר פ ו ב י , ג י ו מ ו ו ק ט ו  א

 לבד מחוקרי תולדות הציונות ידוע רק למעטים, שאבות תנועת התחיה הלאומית
 של עם ישראל, מחוללי הציונות המדינית, יצאו מקרב יהדות הונגריה. הן אבי
 התנועה בנימין זאב הרצל, הן עמיתו מכם נורדאו, אשר הכין את סדר היום
 של הקוגגרס הציוגי הראשון בבזל, גולדו וגדלו בבודפשט, בסביבה יהודית
 חיובית. עבודתם הארגונית הפוליטית היוותה המשך ליוזמות ההתישבות של
 חיבת ציון, ובאה להכשיר את הקרקע להגשמת החלום של הקמת הבית היהודי
 השלישי בארץ ישראל. התגועה, אותה הקימו, מצאה לה חסמים גם בהוגגריה.
 ואם כי לא הפכה לתגועה המוגית, העגיקה ליהדות הוגגריה מגהיגים רוחגיים
 דגולים והביאה לארץ ישראל עולים בעלי ערך בשגים שלפגי הקמת המדיגה
 ואחריה. הדור הראשון למגהיגי הציוגות בהוגגריה הקים וארגן את התגועה
 הציוגית שם על־פי ההגחיות של הרצל. אוטו קומוי המשיך בדרכם של המגהיגים

 הראשוגים.
 אוטו קומוי גולד בבודפשט במרץ 1892, ארבע שגים טרם הופעת ״מדיגת
 היהודים״ של הרצל וחמש שנים לפני כינוס הקונגרס הציוגי הראשון בבזל.
 אביו, דוד כהן (Kolm), היה מראשוני המצטרפים לתנועה.החדשה בין יהודי
 הוגגריה, וביחוד יהודי בודפשט. הוא נשאר פעיל בה עד יום מותו. בנו נתן. —
 אוטו — התחגך כמובן ברוח האידיאולוגיה של התנועה הציוגית. בגימין זאב

 הרצל שימש לילד אוטו־גתן כהן כדמות אידיאלית רבת השפעה.
 בגיל 15 החל הגער לתרגם את ״אלטנוילנד׳׳ מגרמגיה להוגגרית. הספר ראה
 אור בבודפשט ב־1916, באמצע מלחמת העולם הראשוגה, כאשר המתרגם היה
 בן 24. הספר הופיע בהוצאת הספרים'שלזינגר, תוך ציון שם המתרגם:. אוטו
 כהן..קומוי, .אז עדיין, כהן, השתתף במלחמת העולם הראשונה כקצין :בצבא
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 ההונגרי, וב־1916 אף נפצע בחוית ההונגרית, הוא השתחרר מן הצבא בסוף
 המלחמה בדרגת סגן. בשנת 1935 קיבל דרגת סרן במילואים, ״כהוקרה על

 הישגים מעל לממוצע בעת מלחמה״.
 אמנם כהן שינה את שמו לקומוי ב־1932, אך מאחר שבעת המלחמה הוא
 נשא את השם היהודי המובהק ״כהן״, לא יכול לזכות יחד עם הציון לשבח גם
 בתואר הכבוד ״גבור״, המתחייב מכך, שכן גם באותה תקופה, שהיתה ליברלית
 למדי, לא גיתן להעגיק תואר כבוד מעין זה לאדם ששמו בעל צליל יהודי
 כה בולט. איש לא שיער עדיין בימים ההם, כי אות ההוקרה הזה עתיד לןכות
 את קומוי בימי האימה של 1944 בפטור מעבודת כפיה ומעגידת הטלאי הצהוב —

 דבר שיאפשר לו להציל מאות ואלפים של יהודים.
 ב־1919, בעת משטרו הקומוגיסטי של בלה קון(Кип — כהן) פרסם קומוי חוברת
 קצרה בשם ״עתיד העם היהודי״. החוברת מעידה על הזדהותו עם השקפותיו
 הפוליטיות של הרצל. מי שתרגם בילדותו את ״אלטגוילגד״, פרט בחוברת זו
 את עקרונות האידיאולוגיה הציונית, שעל פיהם עתיד העם היהודי יובטח אך

ד קיום לאומי ומדיני עצמאי.  ורק על י
 נתן כהן סיים את לימודיו בקבלת התואר מהנדס. הוא עסק בעיקר בתכנון
 מערכות מבטון מזוין. בשנים שלאחד מלחמת העולם הראשונה עבד כמהנדס
 רכבות ביוגוסלביה, שם התחתן ב־1920. רעיתו עמדה לצידו בימים הקשים ביותר
 של 1944, ורק את בתם שלחו לארץ־ישראל. היא עצמה עלתה ארצה רק
 לאחר מות הגבורים של בעלה. היא נפטרה זה מכבר בשיבה טובה. יהי וכרה

 ברוך!
 קומוי שב לבודפשט אחדי 1924 והיה מטובי המהנדסים בתחומו. חוגים
 מקצועיים הכירו בידע שלו והוא הפך לאיש מקצוע מבוקש בתחומי היעוץ
 והביצוע. אולם לצד עיסוקיו הרבים היה תמיד פעיל בתנועה הציוגית. הוא
 פרסם מאמרים ומחקרים ב״הסקירה היהודית״ (Zsido szemie), הטיף לחשיבות
 ״הקרן הקיימת״ ״וקרן היסוד״ ותמך בכל מיבצע ציוני מעל ומעבר ליכולתו

 החמרית.
 מקימי התנועה הציונית בהונגריה הכירו בחשיבותו וכשרונו של המנהיג הצעיר
 ואין זה פלא, שהוא הוכנס במהרה לשורות המנהיגות של ההתאחדות הציונית
, קודם כחבר הוועד הפועל הארצי, אחר כך כסגן הנשיא ( M C S Z  ההונגרית (

 ולבסוף כנשיא הארצי.
 ואוטו קומוי נבחר לשמש כנשיא הארצי של ההתאחדות הציונית ההונגרית
 ב־1940, בראשית התקופה הקשה ביותר ליהדות הונגריה. מלחמת העולם השניה
 היתד. כבר בעיצומה והונגריה השתתפה בה. החל גיוסם.בכה של גברים יהודיים,
 צעירים כמבוגרים, לעבודות כפיה. החוקים האנטי־יהודיים, שנכנסו לתוקפם
 במחצית השניה של שנות ה־30, ערערו במידה רבה את הבסיס החמרי של
 אלפי משפחות יהודיות. החלה פעילות הטרור של נוער צלב החץ, שר הפנים
 אסר על המשך פעילות הסניפים הציוניים המקומיים, והותרה רק פעילות ההתאחדות
 הארצית וגם זאת במסגרת מצומצמת, תחת פיקוח ממשלתי. בכל מפגש נכח
 שוטר. זה היה המצב, כאשר קומוי קיבל את ההנהגה. הוא הפך לענק, למכוון
 בעל חשיבות היסטורית של הציונות בהונגריה ושל פעולות העזרה וההצלה —
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 בין 1940 לבין האחד ביגואר 1945, היום• בו מת מות גיבורים כמרטיר היהדות
 והציוגות.

 בתנאים הקיימים הכיר קומוי באפשרות ונחיצות עבודת ההתאחדות הציוגית
 בשני מישורים:

 1) לסייע להמשך הפעילות המחתרתית של הסניפים המקומיים ושל תנועות
 הנוער ולהפיץ את התורה הציונית בין היהודים. הדבר היה מסוכן בשל האיסור,
 אד הנסיבות אישרו את נכונות מטרותיה של הציונות ואת ההכרח בהגשמתן.
 2) לפעול לקבלת היתר מחודש לפעילות התנועה הציונית, לשם כך הוא חיבר
 ופרסם בסוף ינואר 1942 (!) חוברת בת 32 עמודים בשם ״השקפת עולם ציונית״
 (כותרת משנה ״נסיון לאפיון המודעות היהודית החיובית״) בה הוכיח, בדומה
 ל״מדיגת היהודים״ של הרצל בעזרת נימוקים מובנים ומשכנעים, כי הודך
 היחידה להבטחת הקיום היהודי — לכל יהודי — היא הגשמת האידיאלים הציוגיים,
 וכי זה תואם גם את האיגטרס של המדיגה המארחת. החוברת הופיעה בהוצאת
 ההתאחדות הציונית ההוגגרית. קומוי שלח אותה לא רק לחברי ההתאחדות
 אלא גם למגהיגי הקהילה היהודית הרשמית בבודפשט בראשותו של שמוי שטרן
 (stern Samu), וכן לשרי הממשלה ההונגרית, לחברי פרלמנט ועורכי עתוגים.
 ב־1944 מסר אותה לבנו של המושל הורטי. החוברת זכתה להדים חיוביים
 בפרלמגט, ואפילו עתוגי ארגון צלב החץ כתבו באהדה על שאיפות הציונות,
 אשר שמה לה למטרה הקמת מדינה יהודית גפרדת — דבר, שיגרום ליציאת
 היהודים מהוגגריה, כך שלא יתערבו עוד בעניניה. הודות להצלחת ״השקפת
 עולם ציונית״, התיר שר הפנים מחדש בדצמבר 1943 את פעילות סניפי ההתאחדות
 הציונית. ההתאחדות רשמה את שמו של קומוי בספר הזהב של הקרן הקיימת
 לאות הוקרה לפעילותו. גדולת מנהיגותו של קומוי, תבונתו, נימוקיו המשכנעים,
 שהשפיעו על יהודים והוגגרים כאחד ודרך חייו הצנועה והפוריטנית הגיעו לשיאם
 והניבו פירות ב־1943 ובימי האימה של 1944. משנת 1943 הלך וגבר זרם
 הפליטים היהודיים מהארצות השכנות. היה צורך למצוא להם מקלט זמני בהוגגריה:
 מגורים, מחבוא ותלושי מזון. כן היה צורך לארגן אותם בקבוצות לקראת עלייתם
 ולבצע את העלאתם הבלתי חוקית ארצה. מנהיגי הישוב בארץ־ישראל וראשי
 הסוכנות העבירו סיוע חמרי דרך .קושטא ובבודפשט׳ קם ״ועד עזרה והצלה״
 בראשותו של אוטו קומוי. ממלא מקום נשיא הוועד היה ישראל קסטנר
 מטרנסילבניה, וחבריו פעילים ציוניים. בפעולות העזרה בתוך הוגגריה השתתפו
 גם אנשי הקהילה, אך ההצלה עצמה היתד. משימה ציונית בלעךית. הווער ביצע
 את עבודתו ללא קשר להתאחדות הציוגית ההוגגרית, כד־ לא לסכנה, קומוי עמד
 בראש שני הגופים. ההצלחה הגכרת של פעולות ההצלה התבטאה בשגי מישורים:
 1) הברחת יהודים לארצות השכנות כל עוד הדבר התאפשר, והעברתם לארץ

 ישראל.
 2) ״הטרגספורט דרך ברגן בלזן״, פרי המשא ומתן, שניהל קסטנד עם אייכמן
 ב־1944 אחרי השתלטות הגרמנים על הוגגריה. ״טרגספורט״ זה הציל 1685
 מיהודי עדי השדה ההוגגריות, טרגסילבגיה ובעיקר בודפשט, מצפורגי הגרמנים
 ואגשי צלב החץ. כידוע, הקבוצה הגיעה קודם לברגךבלזן וממגד, עמדה להמשיך
 מיד לשווייץ. אך- ממשלת שווייץ נאותה לקבל רק קבוצות קטנות בפרקי ומן
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ו ל ם ע ב ו ר ם לשווייץ ו דים הגיעו בשלו ל 1685 היהו ר כ ב ל ד ו ש פ ו ס  קצובים. ב
ל צ נ ל ם ו די הו י י י ל ח : ״להצי ך ד כ ע ו ו ת ה ו ר ט ת מ ח א ם י י ג מו ן לארץ. קו כ ר מ ח א  ל
ה י ״ ה ן ז ל ן ב ל ברג רט ש ספו ם שהוא״. ״הטרנ ר ו ל ג ד כ צ ה מ ר ו ל ע ך כ ם כ ש  ל
ה י נ מ ו ר ת ב ו ע ר ו א מ ה ש ר ב־1944, כ ב ו ר ג ןה. מ ו ס ם מ י ך מ ת מ ל מ ה ג ל צ ת ה ל ו ע  פ
ת ו צ ר ך א ר ים ד גלי י לי ת ל לים ב ת עו ו צ ו ב ח ק ו ל ש ד מ ו ו ע א אפשר גוסלביה ל ו בי  ו
ם י גרי ג הו ים ו ם שימוש בגורמים גרמגי , ג ע מ ש א״, מ ם שהו ר ו ל ג ד כ צ  אלה. ״עורה מ
. ת ט ל ח ו ה מ י נ ד בהרמו י מ לא ת י מישורים, ו נ ש ה ב ת ש ע ה נ ד ו ב ע ן המטרה. ה ע מ  ל
ם . ה ן ת מ א ו ש מ ם, אשר היוו צד קשה ל י ם הגרמנ ן ע ת נ א ו ש נ ה זה, ש ר הי נ ט ס  ק
ם, רי ג נ ם ההו ן ע ת נ ד ארץ־ישראל״, נשא ו ר ש מ ל ״ ה נ ם, מ ה קראו ש  דרשו כסף. מ
ל ת ש ח ל צ ו מ תו ה ו ל ה שעשו. פעי ל ב נ י ה ש ע ל מ ש ״ ב בי י ת ב״אל ו כ ו  אשר רצו ל
רות שודייץ״ — ם שגרי ע ט ם הזרים מ י ס ר ט נ י א ת ה ו ג י צ נ ת ״ מ ק ה ה ל א י ב ם ה ו א ר  ק
. ת״ כי ו כ ת הז י ורעה בשם ״ב ס (Vadasz), שנ א ד א ׳ ו ח ר רות שווייץ ב י שגרי ר  ק
ן א ות. כ ייצרי ו ת השו ו ס ח ת ה ו ד ו ע ת ^״Schutzpass״, ת ו ד ו ע ו ת ק ל ו ח ו ו דפס  כאן הו
ה ד ב ו ע י (Fozsonyi). ה נ ו ׳ ז ך פו ר ד ב דים ש הו י הי ת יצריה ב י ו ת שו ו ס ח ו ב נ רג ם או  ג
י א ל מ ל ה ז א ר ש ח א ת זיופן, ל ם א ה ג ר ש פ י ׳ ואדאם, א ח ר ה הוצאו ב ל ת א ו ד ו ע ת  ש
ת פ ס ו ה ג ל צ ת ה ל ו ע . פ גלי ט אנ ק י פ י ט ר י ס ל ע ב ת ל ו י מ ש ר ת ה ו ד ו ע ת ל ה ל ש ב ג ו מ  ה
ת ו ד ו ע ת ת ו ב ב לקו ר ר הציוניות, שחי ע ו נ ת ה ו ע ו נ די ת ל י צעה ע בו ה ו נ רג ו או  ז
ד בכ־70,000 גפש. מ א ו בדרך זו, נ צל י ר נ ש , א ט ש פ ד ו ר יהודי ב פ ס ג זה. מ ו ס  מ
, ב ו ח ר ו ב כ ר ע נ ע ש ת ת פ קו ת בבדי ו י ט נ ת ו א ה ב ל ת א ו ד ו ע ו ת ל ב י ה ק גגרי ת הו ו נ ו ט ל  ש
ן ו ט ל ת ש ע ר ב ב ר היה כ ב ד . ה ר ב מ ב ו נ — ר ב ו ט ק ו ם א י ש ד ח ה ב ל ג ת יוף נ ד שהז  ע
ט ל ק מ ג ל ו א ד ים ל נתי , יכלו בי ת ו ד ו ע ת ת ל מ ו ו ה ל צ י נ ב החץ. היהודים ש ל  אנשי צ
ם י פ ל ת א ע ב ש . כ ר בודפשט) ו ר 1945 (מועד שחר א ו נ י ר 1944 ו ב מ ב ו ן נ ש בי ד  ח
ן י נ ב ט ב ל ק א יהודים מצאו מ ם ל סטי י נ מו קו ם ו סטי אלי צי ר סו פ ס גם מ  יהודים ו
. ה מ ח ל מ ל ה ל ג ק ב י רגל, שהיה ר ת הכדו ו ד ח א ת ל ה ך ש ו מ ס ן ה י נ ב ב  ״השגרירות״ ו
י ו מ ו טו ק ל או נה ש בו הנ לה ו ו השקו ת נ ו ו כ . ה ו צל י ים — נ ט לשנ ר ם — פ ל ו  כ

. ר ם וקםטנ , בין קראו י רי והגרמנ ג ג ה ההו ל צ ה ו ה ם בין ק ו א  איפשרה ת

ל ה A ש ק ל ח הל מ ם כמג י ג ל קומו ע ת ההצלה, פ ו י ו ר ש פ ת א ח א י ט ב ה י ל  כד
ת פ ו ק ת ת ב א ז ג (Merieg) בבודפשט, ו ל ר ׳ מ ח ר ה ב נ כ ש , ש מי נלאו ם הבי מ א ב ה ל צ  ה
ב ל ת צ ל ש מ ן מ מן שלטו גם בז ש (Lakatos) ו ו ט א ק ל אי (Sztojai) ו י ת סטו ו ל ש מ  מ
י ת ם ב י ק י ה ת בכיוון אחר. קומו ו ל י ע פ ם ל ב ג ו י ט סו ו שימשה כי ת ז ו ל י ע  החץ. פ
ם י ר ו מ ת ו ו י ח ם, א ט לרופאי ל ק מ ה ו ד ו ב ו ע ק פ י ס , ש ת ו א פ ר מ ם ו י ל ו י ח ת  ילדים, ב
א ו ם ה י נ ו ת נ ת ה מ י ע פ ־ ל י הילדים, ע ת ב ן ל ו ה ומז נ ג ה ם דאג ל א ג ו  יהודיים. ה
ם ו ד א ב ה ל צ ם ה ע ט ת מ ו ס ט ח ל ה נשאו ש ל ם א י ד ל י י ת י ב ל כ־6000 ילדים, כ  הצי

ים. ב החץ והגרמנ ל ל אנשי צ ה ש ט י ש ת פ ו נ ו י ס ע נ נ ר מ ש , א נלאומי  הבי

ר ו ב י צ ע ב ד ו ה נ א הי עצה היהודית״, כי הו ר ה״מו ב ח ם ל ם ג י תי נ ה בי נ ו י מ  קומו
ם ך ג פ א ה ו ך ה ת היהודים בבודפשט. כ ל צ ה ת ל ו ל ו ע ן פ ן היהודים ומארג ו  כמכו
יץ י ו ו משו ח ל ש נ ת הכספים, ש ר ן ע ם ב נ ו ז מ דאג ל טו ו י ו בג כז ן היהודימ, שרו ג מ  ל

. ם הביגלאומי מ א ב ה ל צ ת ה ו ע צ מ א וינט ב ל ידי הג׳  ע
ק ר ת פ ו ו ה א הגדמגי מ ב צ ת ה ו ט ל ת ש י ה ר ח ט א ש פ ד ו ב ת ב ו טי י ל ו ו הפ תי לו  פעו
ל ה י א ג ו ו ה ה ו פ ו ק ת . ב י עצמו מו ל קו ו ש ג מ ו י ט מ ו ר פ ם ב י ד מ ו ל ו אג י ל  גפרד, ע
ם י גרי ג ים הו ליטי ם פו י ג ם חו ומו ע ם בי ו י י ד ם מ י ם קי ת ו ונים, א ל הדי ט ע ר ו פ  יומן מ
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 ומגהיגי המחתרת הפוליטית ההוגגרית. החלק הנוגע לאוגוסט—ספטמבר 1944
י בתו לאה פירסט, החיה בישראל, ובעזרתה ראה אור בתרגום אגגלי ל  הגיע ל
, ( H u n g a r i a n Jewish studies (1973 במחקרו של פרופסור דגדולף ברחם 
 ואחר כך בהוגגרית בשגתון השלישי של קובץ רדאי (Raday) (בודפשט 1984).
 בקת ובראשית הסתיו של 1944 גסתיים שילוח יהדות ערי השדה של הונגריה
 אל המחגות ויהודי הבירה ציפו לתורם בחשש הולך וגובר. הגרמגים איימו
 לעשות זאת ודרשו את הסכמת הממשלה ההונגרית. הצבא האדום הגיע כבר
 לקרבת הגבול ההונגרי. אוסו קומוי הריאליסמ חיפש ומצא נקודות משותפות
 בין האיגסרסים של הוגגרל ושל חללים. הממשלה ההוגגרית היתד, מעוגייגת
 לזכות לאחר סיום המלחמה האבלה ביחס אוהד ככל האפשר מצד בנות הברית.
י בלפשס הנותרים, הדבר ודאי ייחשב ל  אם ההוגגרים ימנעו את שילוח ל
 כנקלה לזכותם. כאן נפגשו האינטרסים היהליים וההונגריים. קומוי גם הציע,
 שההוגגרים יגיעו להסכם עם רומניה (אשר כבר יצאה מן המלחמה) ויפקלו
 את ההכרעה בדבר השתייכותה המדינית של םרנסילבגיה בידי בגות הברית.
ל גם היום, כעבור 50 שנה, חומר קריאה מאלף. הוא  יומנו של קומוי מהו
 קיים שיחות עם כעשרה אנשים מדי יום ביומו בין מאות האישים, עמם התדיין.
 שני הבולטים הם מיקלוש משסר (Mester), מנהל משרד הדתות והחינוך דאז,
 משתתף קבוע בישיבות הממשלה ואיש סלו של ראש לשכת המושל גיולה
 אמברוזי (Ambrozi), וכן הבישוף הקלוויגיסטי אלברט ברצקי (ВегесЫ), גם
 הוא בעל קשרים עם לשכת המושל. בעזרת ברצקי הגיע קומוי לזולטן סילדי
) ומקורביו, שפעלו כמגהיגי המחתרת הפוליטית ההוגגרית בשלהי המלחמה. т а и ) 
י יום, דן עמם באירועי המלחמה ובאפשרויות היציאה  הוא גפגש עמם כמעט מל
 ממנה. (אכן הורטי עשה כן ב־15 באוקטובר, אך ״הצליח״ לקלקל את המהלך
 כי נמנע מלנקוט את הסדרי הבטחון הדרושים). ברצקי ומשטר הקשיבו לדעותיו
 ובקשותיו של קומוי קשב רב. פעם גם העלו אפשרות להשיג לקומוי מינוי
 של שר בלי תיק בממשלת לקאטוש (Lakatos), פורמלית לשם ייצוג עגיגי
ם ולמעשה כדי לייצג את האיגטרםים הפוליטיים של הוגגריה בפגי י ל ל  ח
 אישי מדיגה זדים. m גם קיוו, שעצותיו של קומוי בישיבות הממשלה ישרתו
 את טובת הוגגריה. קומוי דחה את ההצעה בגימוס אך בתקיפות. כאליאולוג
י בממשלת ל  ציוגי לא חש רצון להיות שר הוגגרי. לדעתו, השתתפות שר ל
ם וגם לא של ההוגגדים. י ל ל  הונגריה לא היתד, משרתת את האיגטרסים של ח
 המטרה העיקרית של שיחות קומוי עם אישים פוליטיים, צבאיים ואנשי ז׳נדרמריה,
י בלפשט, או לפחות עיכובו. ככל שיתעכב העניין, ל  היתד, מניעת שילוח ל
 כך תקרב אפשרות הישועה. אכן, ההיסטוריה אישרה הנחה זו. קומוי גפגש
י יום עם מיקלוש משטר במשרדו של האחרון, כי הוא נזקק לעזרתו ל  כמעט מ
 גם בעגינים שוטפים, כאישור בקשות פטור מנשיאת הטלאי הצהוב, ענייני בתי
ם עצורים וכדומה. ביומן מוזכר פעמים אחתת עגייגם י ל  יהלים, שחרור ל
, שגחשדו י ל ל  של הרב פביאן הרשקוביץ ושלושה ממורי בית הספר התיכון ה
 וגעצרו באשמת חיבור והפצת עלון בלתי חוקי, שהופגה לחברה הגוצרית.
 קומוי דן בעגייגם עם משטר פעמים אחדות. משטר גיסה לשווא לפעול למעגם
 אצל השלטוגות המקומיים, אך גחזה בתירוצים שוגים. אולם כשגשקפה להם
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 סכנת שילוח למחנות, משטר הצליח לשחררם. הוא טיפל בכל בקשותיו של
 קומוי בהבנה ובמסירות.

 מנהיגי המחתרת הפוליטית ההונגרית, עמם היה קומוי במגע כמעט יום יומי
 בשל המצב ההולך ורע, ראו לנכון לארגן פגישה בין קומוי לבין מיקלוש הורטי
 הצעיר, בנו של המושל, אשר עבר בעת ההיא בשרות החוץ. טילדי, משטר
 ואחרים סברו, שהורטי הבן, אשר תעב את הגרמנים, יוכל להשפיע על אביו.
 הפגישה נערכה ב־15 בספטמבר 1944, והךיווח על כך מהווה אחד החלקים

 המרתקים והמפורטים ביותר ביומן.
 להלן קטע מיומנו של קומוי המתאר את פגישתו עם הורטי הצעיר.

 15.9.1944 ״השעה כמעט 11 לפני הצהריים. אני נמצא אצל מוכירו של
 מ. הורטי הבן, הוא מודיעיגי, שאחרי אמור להגיע השגריר סגן־אלוף פרנצי
 (Ferenci), והוא — המזכיר— ידאג שלא אפגש אתו, פן יחשוב, שאגו רוצים
 ״לטרפד״ את פעילותו. בשעה 11 אני מתקבל אצל מ.ה. הבן. אני מציג את
 עצמי ובהסתמכי על משטר מציג את רעיונותי. לאחר סקירה קצרה של המצב
 ושל הסברה, שללא נקיטת אמצעי זהירות והכנות מתאימות עלול ביטול ההוראות
 הקשורות ליהודים להביא לידי תופעות, שיש בהן כדי להעמיד את הדו־קיום
 בין היהודים, שעוד גשארו בארץ, להוגגרים בסכגה חמורה. גם אם נתעלם
 מן הסכנה שבגוכחוח הגרמגים לגבי היהודים בראש ובראשוגה, אך גם לגבי
 ההוגגרים — אני סבור, שמותר לי לדעת על ריכוזי הגרמנים מעבר לדנובה
 ובבודפשט וסביבתה 4 דיוויזיות שלמות — עלינו לדאוג להבטחת מעבר הדרגתי
 ומשום כך אני סבור, שרצוי למנות בחשאי אדם, שתפקידו יהיה ראשית למנוע
 הפרזה בביצוע ההוראות הקשורות ליהודים,.ולאחר מכן לךאוג למהלכים הקשורים
 לביטול ההוראות כליל. חוק בן סעיף אחד שמבטל את כל ההוראות הקודמות,
ד רבים, יש בו משום סכנה, כי עלולים להיווצר גלי אנטישמיות  המוצע על י

 מסוכנים עוד יותר מחד, ומצב נפשי, שיסכן את הדו־קיום בעתיד, מאידך.
 הורטי (ה) — רצוי מאוד לסכם בכתב, מה שאמרת כעת.

 אני — לדעתי, קשה לעת עתה להעלות דברים אלה על הכתב.
 ה — אפשר גם ללא חתימה.

 אני — בסדר, אעשה זאת.
 ה —אךוני, אני אנטי־שמי מאז ימי ילךותי על פי החינוך שקיבלתי. אצלנו
 זה לא יכול להיות אחרת, בגלל הדברים ששמעתי בבית הורי, למשל לא
 אעלה על הדעת, שאתחתן עם אשד. יהודיה או שבעורקי ילדי יזרום דם
 יהודי, אבל אחר־כך נכנסתי לחיי הכלכלה וראיתי מה מתרחש שם. החברה
 שלי, למשל, לא הצליחה לקבל היתר ייצוא מן הממשלה עד שהלך שמו
 גרוס (שם סמלי כמובן), והשיג את ההיתר. ומדוע לא הצלחנו אנחנו
 להשיגו י כי ישב שם פקיד שהשתכר 600 פנגה בחדש וחשב (בקול
 אחר): ״לעןאןל, בשביל 600 פנגה לא כדאי לי להתעסק בענין. לא
 איכפת לי, אם יש ייצוא או אין״ אבל אחר־כך, כשקיבל מן היהודי כסף
 לבילויי לילה, עשה מה שהתבקש. לפקירים שלנו אין שום חוש לאינטרסים
 הכלכליים של המדינה. מצידם הארץ יכלה לפשוט. את הרגל. לכן היה
 צורך ביהודים, אשר. בדאגה לאינטרסים .שלהם, קידמו גם את טובת
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 המדינה. אדוני היקר, אני לא יכול לאמץ את השיטה הזאת ולעמוד בקצה.
 היו לי שלש תאונות: פעמים זעזוע מח, פעם שטף דם במה. יש לי גם
 סדק בגולגולת, אני לא יכול לסבול סחבת. אני מיד מתפרץ, מעצבנים
 אותי מאוד חוסר הרציגות וחוסר המעוף, גם הקיבה שלי עצבנית בגלל
 זה. לאור השיטות הקיימות היה חייב לקרות מה שקרה. אגי רואה את
(Gyor) קיים ב־1938 בגייר (Daranyi) המצב כך כבר מ־1929. כשדראני 
 את נאומו, חזיתי את הבאות ואכן, התחזית שלי התממשה. יש טעויות בכל
 מקום וכמובן נפלו טעויות נוראות בקשר לבעיה היהודית — אסור היה

 שזה יקרה.
 אני — באותה כנות, כדברי הוד מעלתו, גם אני חייב להודות, שאני מודע
 לחסרוגות של הגזע שלי. גם לנו יש חלק בכך, שבעיית היהודים לא

 גפתרה כפי שהיתה צריכה להיפתר.
 ה —כמובן שהיהודים עשו טעויות, התרפסו בפני הגדולים ובזו לחלשים, בדיוק

 כמו הפריצים שלנו. סיגלו לעצמם את התגהגות רוכב האופניים.
 אני — אני יכול גם ללמד סגגוריה על היהודים. מגרעותיהם הן תולדה של
 דיכוי בן אלף שגה. היהודים התקשו ללמוד כיצד להתגהג, ולכן לפעמים

 הגזימו בהתגהגותם ובתחומים אחרים.
 ה —אתה צודק. בדרך כלל כולם שנאו את היהודים, אך לכל אחד היה ״היהודי
 שלו״, שידע איך להתגהג. (בחיקוי, תוך שילוב כפות ידיו): ״לפקוךתך,
 אדוגי הרוזן, מה עוד גחוץ ?״ והתשובה (בקול שוגה): ״אתה כאן, יהודי
 מלוכלך? תשיג לי דבר זה או אחר.״ היהודי עזר לו, וועא לא היה
 צריך לדאוג לדבר, יכול היה לבלות בחח לארץ ולא פשט את הרגל
 מוקדם יותר. כמובן, זה לא חל על כולם היו גם אריסטוקרטים הגונים.
 אחר־כך המצב השתנה. היהודים התעשרו, האדון הרוזן ירד מנכסיו וכשכבר
 לא יכול להרשות לעצמו להחליף צווארון אף אחת ליומיים, והיהודי ישב
 בארמון מפואר, הלך הרוזן ברצון לארמון היהודי לסעודת ערב מפוארת.
 ומובן מאליו, שדבר זה גרם להתגברות הדרגתית של שנאת הכל כלפי

 היהודים.
 אני — ליהודים לא היה החוש הפוליטי הדרוש, כדי למנוע זאת. את כשרונותינו
 תרמנו לחיי הכלכלה, ובתחום הפוליטי היינו נעדרי כשרון לחלוטין, העמדה
 הרשמית של היהודים בשאלה זו לא היתד, נכונה, ברצונם להוכיח, שאין
 כל הבדל ביגם לבין ההוגגרים הנוצרים. כתוצאה מכך, בהתגד,גותם,-חסר
 אותו טקט, שהיה מתודיב ממצבם. .לעומת ^זאתד הרעיון הציוגי (אותו
 סקרתי בקצרה) והגירה מכווגת כיאות היו עשויים ליישר את ההדורים

 ולפתור את הבעיה היהודית.
 ה —באשר להגירה דעתי היא, שזו צריכה להיות הגירה מרצון. (הוא קוטע

 את רצף מחשבותיו). מי אתה בעצם?
 אגי— שוב אגי מציג את עצמי.

 ה —לא, כווגתי — מה מקצועך
 אגי— הגגי מהגדם מבגים בטון מזוין.

 ה —אני שואל, מפני שאתמול, כשמשטר מסר, שמישהו רוצה לבוא בענייני
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 היהודים, הסכמתי כמובן, אבל לא ידעתי, מי יבוא בעצם. על מד. דיברנו י
 אני—על שאלת ההגירה.

 ה —כן, כן, ההגירה! זה צריך להיות באופן כזה, שאם יהודי מהגר מפה, יקה
 ה —עמו גציגות של עשר חברות והדבר ישתלם לכולם: היהודים הגשארים
 כאן יפטרו מן הקוגקורגציה, המהגר יתעשר בחוץ־לארץ באמצעות גציגויותיו
 והונגריה תרוויח, כי תוכל לייצא דברים, שיספקו לה מחיה, את מי
 שולחת אמריקה כגציגיה בארצות ערב או בלונדון? היא שולחת ראש
 חברה מסחרית כלשהי או את גשיא לשכת המסחר והתעשיה, הם מביגים
 עניין, מועילים לארצם בחוץ־לארץ. אבל אצלנו שלחו אותי להיות שגריר
 בברזיל, מבלי שאבין דבר. אחר־כך הבנתי וראיתי, שבניהול מקצועי נכון
 הייצוא לברזיל לבדה יכול היה לפרנס את המדינה. אבל מה קרה במקום
 זה? גרמו להרס הארץ בהפצצות! ההנהגה המדינית שלנו נוראה! אין
 אדם מתאים! הם הורסים את הארץ. אני חושב לפעמים, שלו היה השלטון
 בלי, הייתי מעמיד את כל החברה האלה (מצביע מבעד לחלון אל בנין
 ראש הממשלה ומשרד ההגנה) אל הקיר, בלי להתחשב אם הם שרים
 או לא. (בתגובה להבעת פגי המבוהלת). בעצם לא! אגי חושב שדי היה
 לתלות שנים—שלושה ואולי אפשר היה לסדר את הענייגים, אבל לצערי
 אין לנו אנשים מתאימים. המצב כל־כך נואש, שלפעמים בא לי לבכות.

 אגי— אם גחזור לשאלת היהודים, אגי חושב שבהגירה לפלסטינה.
 ה —(מפסיק אותי) — מדוע לפלםטיגה? לעולם כולו!

 אני — על פי נסיוננו עד כה, פלסטינה היא הארץ היחידה אשר, באיזה אופן
 טרנסצנדנטלי, כאדמת הקודש של היהודים, הוכיחה עצמה כמתאימה לקשור
 את היהודים לאדמה. 29 אחוזים מהאוכלוסיה היהודית בפלסטינה עוסקים
 היום בחקלאות, רובם לא כבעלי קרקעות אלא כעובדי כפיים. כמובן,

 איגגו מתכווגים לכך שכל היהודים יהגרו לפלסטינה.
 ה —אגחגו זקוקים ליהודים, כי אגי כספורטאי יודע, שאי אפשר להגיע לשיאים
 אלא בתחרות. ההוגגרים זקוקים לקונקורנציה של היהודים. את גודל
 ההגירה חייבים לווסת על־פי האיגטרסים של המדיגה ובמקביל לחגד
 את ההוגגרים תוך דור או שגים לכד, שיתיחסו אל חיי הכלכלה כמו
 האריסטוקרטיה האגגלית למשל. באשר להגירה, אני חושש, שהיא עלולה

 להקיף את היהודים הדרושים לארצגו.
 אני—הל מעלתו ירשה לי לספר, מה שאמרתי לפגי שגתיים לאדון קורגל

ל מעלתו מכיר אותו?  אנדורקה (Andorka). האם ה
 ה —לא, איני ילע מי זה.

.(Teleki) אגי—הוא היה שגרירנו בספרד בימי הרוזן פאל סלקי 
 ה —דודי, רודי אגדודקה! בטח, אגי מכיר אותו היטב!

י ל ל  אני — לפני שגתיים, כשגם הוא התגגך לכך, שנוציא מהמגדל את החומר ה
 החשוב למדינה, אמרתי לו כד מילה במילה: ״הוד מעלתו! הייתי מאושר,
 אילו הגעגו כבר. למצב בו ממשלת הוגגריה תדרוש מאתנו להתחייב, שלא

לים, שהיא רוצה להחזיק פה״.  נוציא את הלו
, אם כן, מה אתה מציע ? ק ל  ה — (בצחוק גדול) — אתה צ



 אני — מסכם בקצרה. בינתייס שוב עוברת השיחה למצב בהונגריה ואני מזכיר
 עד כמה רע הדבר, שגציגי הרשויות בדרגים הנמוכים מענים למשל אסירים
 פוליטים שלא לצורך. אני מזכיר את ״הר צ׳ילאג״ ואת שיטות החקירה
 של המשטרה הפוליטית. אין הדבר קשור לאופי האדם החוקר, כי דאינו
 גם אצל הגרמנים, שעם קבלת הפקודה לנהוג ללא רחמים הם נוהגים
 בברוטליות, אבל אותם אנשים משנים את התנהגותם, כשפוקדים עליהם
 להיות ״אנושיים״. אני מביא לדוגמא את אחינו, שהועברו לבודפשט לבית
 חרושת ללבנים מטרנסילבניה, שם הוכו בברוטליות על ידי חיילים גרמניים.
 לאחד שאותם חיילים קיבלו פה פקודה לשנות את התנהגותם, החלו לנהוג
 ממש בחמימות. כך זה יהיה גם עם הדנדדמים ההונגריים, אם תנתן להם

י השלטונות.  פקודה מתאימה על ד
 ה —באמת, ז׳נדדם! מה הוא יודע? הוא מבצע פקודות.

 בהמשך השיחה הוא מביע חשש, שכבר מאוחר מדי. ההונגרים נגררים
 אחרי האירועים. יש שני סוגי הונגרים: האחד אינו מודע למצב לאמיתו,
 הוא מכה בחזדг וצועק. הסוג השני... (ביטוי גס). אינני מאמין, שאפשר

 להציל משהו.
 אני— הוד מעלתו, אנו צריכים להניח שיש לנו עוד כשלושה שבועות עד
 בוא הרגע המכריע. בשלשה שבועות אלה אפשר לעשות מחוות, שיש

 בהן כדי לעזור, ועלינו לעשות כל אשר ביכולתנו.
 בהפדדנו אני מבטיח למסור מחר סיכום קצר בכתב של הצעותיי.

 עד כאן הקטע מן היומן.

 למחרת, 16 בספטמבר, שוב נפגש קומוי עם הורטי הבן ומסר לו את רישומיו
 והצעותיו, הודטי התנצל, על כי לא יוכל לקרוא את סיכום הדברים במקום,
 שכן רבים מחכים לראותו, קומוי הצביע על הנקודות העיקריות ועל דף נפרד,
 בו הביא את תלונותיו, שאינן בעלות אופי יהודי. הורטי הבן קיבל מדיו גם
 את החוברת ״השקפת החיים הציונית״, בה דיפדף במהירות והעיר על הפרק
 ״הסיבות לאנטישמיות״, כי הוא מתעניין בכף במיוחד ויקרא אותו בעיון. הוא

 הבטיח לעמוד לרשותו של קומוי בכל עת.
 הפגישה לא הביאה לתוצאות מעשיות. אך הנצחתה המדוייקת ביומן ממש
 ביום הפגישה מצביעה על כך, שהמנהיג הציוני, אשר הכיר היטב את הפוליטיקה
 ההונגרית, העריך את הדברים שנאמרו כמעניינים, כמאפיינים את האריסטוקרטיה
 הפוליטית ההונגרית וכשופכים אור על שאלת הרו־קיום בין הונגריה ויהודים.
 ב־15 באוקטובר 1944, עם קום ממשלת צלב החץ של סלשי (Szaiasi) השתנה
 הכל. הקשרים נותקו, כי הכל השתדלו להציל את עורם, להתחבא ולהתחפר.
 אך קומוי המשיך בעבודתו המעשית במסגרת הצלב האדום הבינלאומי. בדצמבר,
 בשיא מעשי הזוועה של אנשי צלב החץ, עבר קומוי עם משרת למלון ״ריץ״
 שעל שפת הדנובה, על־פי בקשת הנהלת המלון, שכן הדבר אפשר לה להציב
 בשער שלט המבטיח את חסות הצלב האדום. באחד בינואר 1943 שבועיים
ת על ידי אנשי צלב החץ ״דק  לפני שחרור בודפשט, נלקח קומוי ממלון ד
 לשעה, למסירת אינפורמציה מסוימת״. יש להניח, שגם הוא, כיהודים רבים
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 אחרים, נורה ליד הדנובה והושלך למי. הנהר שלא היה עוד•״דנובה כחולה״,
 אלא אדומה מדם יהודי. על פי השמועה, שמע מישהו אחד מאנשי צלב החץ
 אומר לחברו בצהלה: ״נו גם .את האמן קומוי ליווינו הביתה...״ יש להניח,
 שהוא נחקר על שותפיו מן המחתרת ההוגגרית. העובדה שבמשך שלטון צלב
 החץ, שנמשך עוד שבועיים, לא אירה רע לאיש משותפי קומוי לשיחות מוכיחה,

 שהחוקרים לא השיגו את מבוקשם.
 אין הדבר מפתיע, כי קומוי נשאר גם בידי אגשי צלב החץ אותו מגהיג
 ציוגי אציל גפש ואדם בעל גדולה מוסרית ראויה לחיקוי, כפי שהיה ביוני,
 1944, עת יכול היה לעלות עם משפחתו לרכבת אל ברגן־בלזן בדרך לארץ.
 הוא דחה אפשרות זו ואף את ההנחה, במלים הבאות: ״לא הייתי יכול לעלות
 לארץ ישראל בראש מורם, הייתי חש את עצמי כמת מבחינה מוסרית, אילו

 נטשתי את משמרתי בעת הזאת״.
 הממשלה ההוגגרית הדמוקרטית, שקמה אחרי המלחמה העניקה לאוטו קומוי
 אחר מותו את. העיטור ״למען החרות״. העיטור גמסר לאלמגתו בקת 1948
 בתל־אביב על־ידי שליח רשמי של ממשלת הוגגריה. בחיפה ובגתגיה יש רחוב
 המנציח את שמו של המנהיג הציוני ההוגגרי הדגול, וכן קיים מושב בדרום
 הארץ על שמו — יד גתן, בו פועל גם מרכז תרבות הנושא את שמו. זכרו חי
 בתודעת מכיריו שעודם בחיים, ולא פחות מכך — מעל דפי תולדות הציוגות.
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 שמואל ספקטור

ת ו י ו ד ע ם ו י ד ר — ע א י י י ב א ב ב ב י י י ק ד ו ה ח י צ  ר

 ב־19 בספטמבר 1941 נכנס הצבא הגרמני לקייב, בירת אוקראינה, לאחר מצוד
 של כמה שמעות. יחד עם הארמית הגרמנית השישית באו יחידות החילוץ
 של מטה המפקד הבכיר של הם״ם והמשטרה שלד גייס דרום של מטה
 אייגזצגרופה с, וכן אייגזצקומגדו a4בימים . 20—24 בספטמבר ארעו התפוצצויות
 בבניינים, בהם שוכגו מפקדות גרמניות שונות, וכן החלו שריפות גדולות במרכז
 העיר, בעיקר באזור הקרשצ׳טיק (Kreshchatik). קצינים וחיילים רבים וכן

 אזרחים נהרגו, ורבים אחרים נשארו ללא קורת גג.
 ב־26 בספטמבר התקיימה ישיבה, בה השתתפו המפקד הצבאי של העיר,
ד גייס דרום — גנרל  הגנרל אברהרדט, המפקד הבכיר של הס״ס והמשטרה ל
 הס״ס פרדריך ייקלן, מפקד איינזצגרופה с, ד״ד אוטו ראש, וכן מפקד
ל הס״ס פאול בלובל. בישיבה הוחלט להטיל את אשמת נ ו ל ו ק а ,4 איינזצקומנדו 
 ההתפוצצויות והשריפות על יהודי העיר ולהענישם בהוצאה להורג. הביצוע

 הוטל על פאול בלובל ויחדתו.
 ב־28 בספטמבר הדביקו שוטרים אוקראינים ברחבי העיר מדעות, כתובות
 בשלוש שפות (אוקראינית, רוסית וגרמנית) וללא תאריך וחתימה, ובהן נדרשו
 כל יהודי קייב להתיצב למחרת, ב־29 בספטמבר, בפינת הרחובות מלניק
 וח־וטיארובסקה.* במקביל הפיצו הגרמנים שמועות, שהיהדים יישלחו לעמדה
 מחוץ לעיר. כיון שמקום הרימן המצוין לעיל היה קרוב לתחנת רכבות משא,

 סברו יהודים רבים, שאכן יועבדו למקומות אחרים.
 הגרמנים סברו שיתייצבו אלפים, ולהפתעתם התייצבו כמה רבבות. הגיא ושטח
 בתי־הקברות הוקפו במשמרות של שוטרים גרמנים ושוטרי־עזר אוקראינים רבים.
 בככר הסמוכה לבתי־הקברות, שבכניסה אליה היה מחסום גרמני, שאין חזרה
 ממנו, נצטוו הבאים למסור את מסמכיהם, דברי הערך וחבילותיהם. בפקדות,
 דחיפות ומכות באלות ובקתות דובים, נדחפו לעבד המחסום שני. שם נצטוו
 לפשוט את בגדיהם. משם הובלו בקבוצות אל ראש המדרון של הגיא, החמןדו
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 עם הפנים אל התהום, וקבוצת אנשי ס״ס מיחידת איינזצקומנדו 4a ירתה בהם
 מנשק אוטומטי.

 לפי המקורות הגרמניים הומתו בימים 29 ו־30 בספטמבר 1941 33,771
 יהודים. המקורות הם הדו״חות של האייגזצגרופן, שחוברו במשרד הראשי לבטחון
 הרייך בברלין על סמך דיווחים, שהועברו לשם ממטות היחידות. כך אגו קוראים
 בדו״ח מס101. מיום 2 באוקטובר 1941: ״זונדרקומנרו a4 בסיוע של מטה
 האייגזצגרופה с וכן של שתי יחידות משטרה בריגדה ״דרום״, חיסלו בימים
 29 ו־30 בספטמבר 1941 בקייב 33,771 יהודים״.2 הורעה זאת היתד. קרובה
 מאוד לזמן האירוע, ובוודאי נמסרה לברלין באלחוט. יתר על כן אירוע זה היה
 כה חשוב לגרמנים, שהם חזת על כך בדו״חות מיום 7 באוקטובר וכן מיום

 2 בנובמבר 1941.*
 הרצח ההמוני לא נסתיים באותם שני ימים. הוא נמשך כנראה ברצף עוד
 3 ימים, וגם אחר־כך. יהודים מסתתרים גתפסו, או הוסגרו על־ירי שכניהם.
 היקף ההלשגות וההסגרות לא היה קטן, ועל כך מעלים גיצולים יהודים
 בעדויותיהם. חלק מעדויות אלה גשלח אל איליה ארגבורג עבור הספר השחור,
 שועא עם וסילי גרוסמן עבדו על הכגתו למען הוועד היהודי האגטיפאשיסטי
 במוסקבה. ברם, עדויות אלה ברובם גידוגו אז לגגיזה, שכן לא תאמו את
 ״רוח אחוות העמים״, שאמורה היתד. על־פי התורה הסובייטית לשרוד בקרב
 אוכלוסית ברית־המועצות. כתב על כך גם הסופר אנטולי קוזניצוב בספרו
 הדוקומגטרי ״באבי־יאר״, אך גם כאן היתד. יד הצגזורה הסובייסית והיא פסלה
 את הקטעים המדברים על הסגרת יהודים. רק במהדורה של הספר, שיצאה
 בחוץ־לארץ, גכללו קטעים אלה.* גם מפקד שירות הבטחון (הס״ד) הגרמגי,
 הד״ר שומכר, העיד אחר המלחמה, שההלשגות על יהודים מסתתרים הגיעו
 ״במלוא סלים״, עד שעובדיו לא הספיקו לטפל בהן.5 לכן מ־1 באוקטובר ואילך

 גספו בבאבי־יאר עוד יותר מרבבה של יהודים.
 פרט ליהודים גרצחו רבבות של אזרחים לא יהודים וכן שבויי־מלחמה רבים.
 בין האזרחים הלא־יהודיים היו למשל חברי קבוצת הכדורגל הנודעת ״דיגמו״
 קייב. במשחק עם קבוצה צבאית גרמנית הם ״העיזו״ לגצח, וכעוגש על כך
 הובלו ישר מהאיצטדיון לבאבי־יאר ושם הומתו. כששוחרדד. קייב ב־6 בגובמבר
 1943, הוקמה ועדה לחקר פשעי הגאצים והיא העריכה, שבבאבי־יאר גרצחו

 כ־100,000 גפשות.
 השאלה היא, למה גאלצה הוועדה לגקוט בהערכה ובמספר עגול. התשובה געוצה
 בכך, שבבאבי־יאר כמו בעוד כמה מקומות לא גמצאו קברים עם גוויות. מסיבה
 זאת לא יכלה התעדה לעשות אקסהומציה ולספור את הגופות. היא גאלצה לגקוב

 בהערכה המבוססת על מקורות אחרים, שיוזכרו בהמשך.
 הקברים והגוויות הועלמו במסגרת המבצע הגרמגי ״אקציון 1005״, שבראשו
 עמד קולוגל הס״ם פאול בלובל, האיש, שעד יגואר 1942 עמד בראש איינזצ־
 קומגדו а4, .1943שכאמור ביצעה בין השאר את הרצח בבאבי־יאר. ביולי ,
 גוכח התקדמות הצבא הסובייטי באוקראיגה, מיהר בלובל לקייב, ושם בעצה
 אחת עם מפקד הסי״פו־ס״ד באוקראיגה ד״ד תומאס, הוקמו שתי יחידות של
 ״1005״. הראשוגה בפיקוד אוברשטומפיהרר ס״ס באומן הורכבה מ־10-8 אגשי
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 ס״ד, 30 אנשי משטרה גרמנים, ו־ד32 אסירים ממחנה סידצק (gyretzk) הסמוך
 לבאבי־יאר. בין האסירים היו כ־100 יהורים. העבודה בבאבי־יאר החלה ב־18
 באוגוסט 1943. האסירים הוציאו מהקברים את הגופות, סדרו אותן בערמות
 על גבי מדורות ענק, כ־500 עד 2000 גופות במוקד אחד, ובעזרת המרי בעירה
 שרפו אותן. קודם לכן נעקרו שיני הזהב, ולאחר מכן נטחנו העצמות ששרדו,
 האפר פוזר בגיא, ואף נעשה גינון נוף כדי לטשטש הכול. חלק מהאסירים
 תכנן כל הזמן בריחות, למרות הקושי העצום — האסירים היו כבולים בשלשלאות
 והשמירה היתה מאוד קפדנית. הם הכינו מפתח למנעול דלת הבונקר בו ישנו,
 וכן מספריים לחיתוך הכבלים. משנודע לאסירים ב־28 בספטמבר, שהעבודה
 הסתיימה, ומחר יוצאו להורג בהתאם להוראה לא להשאיר עדים למעשה, הם
 פרצו בלילה של ה־29 בספטמבר החוצה.9 רובם נורו, אך כ־15 מהם הצליחו

 להגיע ליום השחרור, ביניהם לפחות 9 יהודים.
 את הסיפור המפורט על מה שהתרחש בבאבי־יאר, אפשר ללמוד מפי הניצולים
 המעטים. יש לזכור, שהגרמנים גקטו אמצעים דרסטיים לסגירת שטח הגיא,
 וגשים יהודיות, שגקלעו מעבר למחסום הראשון בדרך לגיא, לא הורשו לחזור,

 כדי שלא יספרו, מה שראו עיניהן.
 את הניצולים אפשר לחלק לשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה כוללת גשים
 יהודיות, שבחלקן היו נשואות ללא־יהודים. הן ברובן ניצלו מהגיא עצמו, בכך
 שהפילו עצמן עם היריה, או נפלו כשהן פצועות קל. בלילה זחלו החוצה. בקבוצה
 הזאת ידועות העדויות של: דינה פדוניצ׳בה (מסטיסלבסקה או ואסרמן), ילנה
 קניש־ב1ר1דיאנסקה, גניה באטשבה, ראיסה דאשקב״ן׳, ד. אוקםאניץ׳, א. באבד־
 קובלצ׳וק, י. ןלטקובסקה, נסיה אלגורט.׳ לקבוצה ואת יש להוסיף את שני האחים
 מאנוב: איןיה, שהיה אן בן עשר, ואחיו מוניה, שהיה מבוגר ממנו.8 כל אלה

 השאירו לנו עדויות בצורה וו או אחרת. ויתכן שהיו עוד ניצולים.
 הקבוצה השניה מגהה גברים יהודים, שהיו ביחידת 327 האסירים, שהובאו
 ממחנה סירצק למטרת שריפת הגוויות באוגוסט 1943. בתוך קבוצה זאת היו
 כ־100 יהודים. הם נתפסו בעיר בתאריכים שונים, כנראה ב־1943, נחקרו ארוכות
 בגסטאפו ברחוב ולדימירסקה, ונשלחו למחנה סירצק, כי נדרשו אז ידיים עובדות.
 המשטר במחנה בפיקודו של קצין הם״ם ראדומםקי היה מאוד חמור. והתחלופה
 שם היתד! גבוהה, שכן כל יום מתו רבים. כפי שצוין לעיל, אסירים מקומנדו
 באבי־יאר אירגנו בריחה אור ל־29 בספטמבר 1943, ומבין אלה, שנשארו בחיים
 ליום שחרור קייב, היו גם 9 יהודים והם: ליאוניד אוסטרובסקי, יצחק בדודסקי,
 דוד בודניק, סמיון ברליאנד, ולדימיר דוידוב, יוסף ד1ליקר, זחר טרובק1ב,

 יעקב סטיוק, יאשה קאפר.9
 על שתי קבוצות אלה יש לז^סיף את הלא־יהודים, שגרו בסמוך לבאבי־יאד,
 וראו בעיניהם (ממרחק) ושמעו באוזניהם, את מה שהתרחש בגיא ההריגה.
 מאלה חשובות עדותן של נטליה פטרנקו(אוקראינית) ונדייז׳דה גורבצ׳ב (רוסיה).10

 אשד הושיטו סיוע חיוני לשורפי הגוויות, כשאלה ברחו מהגיא.
 העיר קייב שוחררה ב־6 בנובמבר 1943. מיד החלה גביית עדויות על פשעי
 הנאצים בעיר. עסקו בכך מומחים משורות החוקרים של הנקוו״ד (מיניסטריון
 הפגים), והחומר נועד לוועדה העירונית לחקר פשעי הנאצים. ועדה זאת הוקמה
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 על־פי החלטה של מועצת המיניסטרים של ברית־המועצות ושל מרכז המפלגה
 הקומוניסטית. ההחלטה הורתה על הקמת ועדות מחוזיות, נפתיות ועירוניות.
 וכן נצטוו כל מוסדות השלטון הגוגעים בדבר להשתתף בהן ולסייע בכל הנדרש.
 במסגרת חקירות אלה אספה הוועדה העירונית בקייב חומר על הרצח ההמוני
 בבאבי־יאר. רוב חברי הוועדה היו רופאים, ואלה פתחו את מה שגשאר מהקברים.
 וחברו דו״ח רפואי. מסקנותיה של הוועדה הזאת, המחוזית, המסייעת לוועדה
 הממלכתית לחקר פשעי הנאצים, פורסמו ב״אקט״ (מסמך) ביום 27 בנובמבר
 1943.״ ב־29 בפברואר 1944 פורסמה הודעה של הוועדה לחקר פשעי הנאצים
 ״על ההרס ומעשי האכזריות, שבוצעו על־ידי הכובשים הגרמנים־פאשיסטים
 בעיר קייב״.12 בפרק על רצח המוגי אזרחים, מוזכר באבי־יאר ללא השם
 יהודים. כעדים למעשה זה מוזכרות הלא־יהודיות גורבצ׳בה ופטרנקו, וכן חמישה
 יהודים מבין שורפי הגוויות, שברחו (אוסטרובסקי, ברליאנד, ברודסקי, דוידוב,
 וסטיוק). בראשית 1946 גערך בקייב משפטם של גרמנים ומשתפי־פעולה, שפעלו
 בעיר בזמן הכיבוש והשתתפו ברציחות. שוב נגבו אז עתיות מניצולים, וחלק
.(Fravda ukrainy) מהחומר התפרסם בעתונות, בעיקר ב״פדאבדה אוקראיני״ 
 בראשית שנות השישים גערכה חקירה בגרמניה המערבית בקשר לקצין הס״ם
. וחבריו ליחידהכיוון שיחידה זאת a  קונו קאלסן — סגן מפקד איינזצקומנת 4
 ביצעה את הרצח של יהודי קייב, גגבו שוב עדויות מהניצולים מבאבי־יאר.
 עתיות גוםפות, בעיקר משורפי הגוויות שגיצלו, גגבתה שוב עבור שלטוגות

 החקירה במערב גרמניה ב־1980, בעניינו של יוהנס פיל.
 מבין סיפורי הגיצולים מגיא ההריגה, הידוע ביותר הוא זה של תגה פרוגיצ׳בה.
 היא גולדה בצ׳רגיגוב, בבית מםטיסלבסקי או ואסרמן, לאב זגג במקצועו.
 בהיותה ילדה קטגה עברה המשפחה לקייב. שם למדה משחק ועבדה בתיאטרון
 הבובות. היא גישאה לרוסי פרוגיצ׳ב, וגולת להם שגי ילתם — בן ובת. עם
 פרוץ המלחמה ב־22 ביוני 1941 גויים בעלה לצבא והיא גתקבלה לעבודה

 ביחידת קשר צבאית בעיר.
 לסיפורה של דינה פרוגיצ׳בה יש כמה גוסחאות, הגבדלות בפרטים שוגים.
 מעניין לציין, שעדותה הראשוגה גגבתה ב־12 בינואר 1945 על־ידי עוזר התובע
 הצבאי של איזור קייב, מאיור קוגן. העדות נלקחה בהקשר למשפט, שהתנהל
 גגד הגרמנים, שפעלו בקייב בזמן הכיבוש. עדותה נתפרסמה בעתון ״פראבדה
 אוקראיני (Fravda ukrainy) ב־13 בינואר 1946. מעט מאוחר יותר, ב־24
 באפריל 1946 נערכה סטנוגרמה של זכרוגותיה. הם גנוזים בארכיון המרכזי
ה פרוניצ׳בה העידה ב־6 בפברואר 1967 בתביעה  הממלכתי האוקראיני בקייב. תנ
,4a של אוקראיגד, בקייב בקשר למשפט גגד קונו קאלסן וחבריו מאיינזצקומנדו 
ג בראשית שנות השבעים מסרה שוב עדות, הפעם 3 < ה י נ מ ר  שהתנהל במערב ג
 לסופר שמעון קיפנים.*נ כאן יש שינויים בפרטים שונים. כעבור כמה ימים לאחר

 מסירת עתת הזאת, אושפזה דינה ונפטרה.
 געמוד רק על השינויים בין העדויות עד 1967 (כולל) לבין זו האחרונה,
 שמסרה פרוניצ׳בה סמוך לפטירתה. יש לשער, שפרטים שונים שונו מחמת
 הזיכרון. אך יש שינויים, שיש להם הסבר, והם נובעים מטיבו של המשטר
 הסובייטי. כך לא הוזכרו בעדויות הקודמות, שבספטמבר 1941 נרצחו בבאבי־יאר
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 יהודים, אלא דובר על אזרחים סובייטיים. רק במקרה אחד הוזכרה הסגרה על־
 ידי אשה מקומית ובנה, וגם כאן באחת העדויות גאמר, שהוא היה קצין גרמני.
 מאותן סיבות בעדויות הקודמות היה שם משפחה הקודם (לפני הנישואין)
 מםטיסלבסקה, שם סלבי למהדרין, בעוד שלקיפניס סיפרה, ששמה היה ואסרמן,
 שם יהודי מובהק. כדי להגן על בעלה הרוסי סיפרה, שהוא יצא מהמצוד ובא
 כבר בימי הכיבוש הראשונים הביתה, ואילו בעדות האחרונה אמרה, שהוא
 ברח מהשבי. כידוע אסור היה לחייל רוסי ליפול בשבי. גם נסיבות מותו שונו,
 ממאסר על־ידי הגרמנים ומותו במקום לא לוע, עד הוצאתו להורג לעיגי השכגים
 בחצר מגורי אמו, על כך שהבריח את ילדיו מידי הגדמגים. שמו הפרסי.שיהיה
 ויקטור מופיע בעדות האחרונה כניקולי. בעדויות המוקדמות סיפרה, שזרקה
 את הפספורט (תעודת הזהות), והציגה במקום הריבה בפני השוטר האוקראיני
 כרטיס איגוד מקצועי שבו לא היתה רשומה הלאומיות (שלא כמו בתעודת
 הזהות). על סמך זה הושארה עם עוד.אנשים, עד שבא קצין גרמגי, שטען,
 שאסור לתת לצאת מכאן, .כדי שלא יספרו מה שראו, וציווה לירות בכולם.
 בסיפור האחרון היא אומרת, שהגישה את הפספורט שלה ואמדה, שהיא רוסיה,
 אך שוטר אוקראיני טען שהוא מכיר אותה כז׳ידובקה. המפקד הגרמגי בדק
 ופסק, שדינה זה שם יהודי. ענין זה תמוה, שכן בפספורט של כל אזרח סובייטי
 היתה רשומה לאומיות. גם שם הילד היהודי ונסיבות מותו שונים. בהתחלה
 הוא נקרא מוטיה, ובעדות האחרונה שמו הוא פימה שגיידרמן. בעדויות הקודמות
 לא הזכירה כלל, שגעזרה הרבה על־ידי גרמני בשם אלברט, שכן חששה, כנראה,
 שלא יאשימו אותה בשיתוף פעולה כלשהו עם הגרמגים. ולבסוף, בסיפור לקפגיס
 כבר לא היתה צריכה להסתיר את יחס הלא־יהודים בקייב ליהודים המסתתרים.
 היא אומרת, שגאלצה להחליף מקומות מסתור, כי גמצאו מגוולים, שהסגירו

 אותה, ״אגב, כמה שזה לא מוזר, תמיד זה היו לא גרמגים אלא אוקראיגים״.
 ילנה קניש לבית בורודיאנסקי היתה נשואה לאוקראיני. היא היתה בתוף
 קבוצה, שהובלה למקום הרצח בשעת דמדומים, כשהאור היה כבד חלש. היא
 לא חכתה ליריות והפילה עצמה עם בתה הקטגה לתוד הגיא. כעבור שעתיים,
 עם חשיכה, יצאה והתחבאה במרתף 5 יממות, עד שמצאה מסתור אצל חברות

 לא־יהודיות. עדותה היחידה היא מ־2 במארס 1944.״
 עדותה של יבגגיה באםשבה היא מתאריכים מאוחרים למדי. היא היתה גערה
 בת 17 באותו יום מר ב־29 בספטמבר 1941. היא הגיעה עם משפחתה לאיזור
 המגודר של באבי־יאר, ומשראתה את המתרחש החליטה להציל גפשד- היא
 ראתה ־שם ־ילדה בת ־14, מגיה ~פאלטי, שגרה בשכגותה באותו" חצר, ושתיהן
 גיגשו לשוטר שהן לא יהודיות, שגקלעו הגה מתיר סקרגות. מכוגית, שכנראה
 באה לקחת בגדי שלל, עמדה בצד, והשוסר הכגיס אותן לתוכה. הגהג כסה
 אותן בבגדים, הוציאן מחוץ לתחום המוגדר, ושיחרר אותן. על־פי עצת ידיד
 לא־יהודי גדדו שתיהן מזרחה לכיוון החזית, עד שעברו אותה באיזור חרקוב.
 העדות המוקדמת ביותר של באטשבה היא מ־15 ביולי 1980, והיא גגבתה
 בהקשר למשפט גגד יוהנס פיל, שהתגהל במערב גרמגיד,.18 סיפורה גתפרםם
 בעתון הרוסי ״גאשה סטראגה״ המופיע בתל־אביב, בגליון מ־12 ביולי 1990.

 כן גגבתה ממגד, עדות עבור ארכיון יד־ושם.״ שכן היא עלתה לישראל.
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Все жид̂1р1юдй̂№||и 
и его о к р е с ^ ^ Щ ^ 
ны явиться в лонед 
29 сентября ^ 
часам утра иЬйугол / Щ р ? 
н и ко вой и J Дрктериваюй 
улиц (возле кладбйщ^^й^ 

Взять с собой докумен-
ты, деньги и ценные врьци, 
а также теплую одежде 
белье и пр. 

Кто из жидов не выпол-
нит этого распоряжениям 
будет найден в другом мес-
те, будет расстрелян. 

Кто из граждан проник-
нет. в оставленные жидами 
квартиры и присвоит себе 
вещи, будет расстрелян. 
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Наказуеться вам жидам м1ста 
Киева i околиць 31братися в по-
нед1лок дня 29 вересня 1941 року 
до год. 8 ранку йри вул. Мельни-
ка — Доктер1вськ|й (коло кладо-

Bci повинн! забрати 3 собою 
документи, грош!, 61*лизну та !нше. 
<}^го.-щ -пщпсфядкуеться^^" 
р о з  ־ ^

ד '4 ע . % $ J i & r s i : • . ' . •י• • • » ' .  • י..,' . •י י• ל • .
י • * - w — • ' " » - " " ш и л • • • « • • « • З П А * •#л;־.-׳-ш 

 תרגום המודעות לעברית: ״כל יהודי העיר קייב וסביבותיה חייבים להופיע ביום שני,
 הי29 בספטמבר 1941, בשעה •8.00 בבוקר בפינת הרחובות מלניקובה-ודוקפדיבסקד,
 (סמוך לבתי־הקברות). עליהם לקחת אתס תעודות, כסף ודברי ערך, וכן בגדים חמים,
 לבנים וכד. מי מהיהודים שלא ימלא אחר הוראה זו ויימצא במקום אחר, יירה. מי
 מהאזרחים, שיפלוש לדירות הנטושות על ידי היהודים ויטול לעצמו חפצים, יירה״.
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 עדותה של ראיסה דאשקביץ׳ גם היא מאוחרת, — פורסמה ב־1 באוגוסט 1990
 ב״פנורמה יזראילה״ (רוסית), עתון היוצא בירושלים. סיפוריהן של л אוקסגיץ׳,
 א. באבד־קובאלצ׳וק וי. זלאטקובסקה מוזכר קצרות במכתב מ־28 ביולי 1945,
 שהן שלחו לאיליה ארנבורג, ונועד ל״ספר השחור״, שעמד להוציא הוועד
 היהודי האנטיפאשיסטי במוסקבה.״ ואחרון — סיפורה של נסיה אלגורט, שניצלה
 יחד עם בגד. הפעוט מגיא ההריגה, והוא נרשם ועובד על־ידי לב אוזרוב
 (גולדברג) ופורסם ״בספר השחור״ בעריכת ואסילי גרוסמן ואיליה ארגבורג,

 העדויות המוקדמות ביותר מבחיגה כרוגולוגית, שנמסרו בפני חוקרי הנקוו״ד,
 הן של שורפי הגוויות בבאבי־יאר, שברחו אור ל ־29 בספטמבר 1943, וגשארו
 בחיים. הראשון שמסר עדות היה ולידימיר דוידוב, כבר ב־9 בגובמבר, 1943״2
 שלושה ימים אחר שחרור העיר (קייב שוחררה ב־6 בנובמבר 1943). בעוד
 שבעדות זו נאמר במפורש שלאומיותו יהודית, ואף כך טענו החוקרים הגרמנים,
 כשאםרו אותו, הרי בעדות השניה מ־10 בדצמבר 1945 לאומיותו מצויינת
 באוקראינית.21 ב־17 בינואר 1946 הובא סיפורו בעתון ״פרבדה אוקראיני״
 ללא אמכור הלאום. יעקב סטיוק ולאוניד אוסטרובסקי מסרו עדותם ב־12
 בנובמבר 22,1943 והראשון — סטיוק — המשיך בעדותו גם ב־15 בנובמבר.
 הוא גם מסר עדות ב־ 11 ביוני 1980 בהקשר של משפטו של יוהנס פיל
 בגרמניה המערבית, שהוזכר לעיל.*2 סמיון ברליאנד מסר עדות ב־16 בגובמבר
 1943, יוסף דוליקד ב־4 בפברואר, דוד בודניק ב־11 בדצמבר 1945, ואילו עדותו
 של יצחק ברןדסקי היא ללא תאריך, כנראה מסוף 241943 אין עדות של יאשר,

 קאפר, ואילו זחר טרובקוב, שעלה לאחרונה לארץ, מסר עדות ביד־ושם.«
 העדים האלה היו בין האסירים ממחנה סירצק, שנבחרו ב־18 באוגוסט 1943
 ולאחריו, ונשלחו לבאבי־יאר הסמוך, כדי לפתוח את הקברים ולשרוף את הגוויות.
 בעדותם הם סיפרו על נסיבות הגעתם למחנה סירצק, שהיה כמעט מחנה מוות,
 בעיקר ליהודים שנקלעו שם, על המשטר והחיים במחנה ועל עבודתם בגיא
 ההריגה — באבי־יאר. כולם גשאלו על־ידי החוקרים על מספר הגוויות שנשרפו.
 העדים גיסו לחשב בררך של קביעת מספר גוויות למוקד אחד כפול מספר
 המוקדים. הערכתם היתד. של 500 עד 2000 ויותר גוויות למוקד, ואילו לגבי

 מספרן הכולל היה ההבדל גדול. להלן המספרים שגיתגו על־ידי העדים:

 שיצא לאור ב־1980 בירושלים.19

ת ו ר ע ר ה פ ס מ ד ה ע ם ה  ש

 אוסטרובסקי לאוגיד 75,000—90,000
 80,000 בעדות שניה— 120,000

70,000 
70,000 

100,000 
70,000 
50,000 

 בודניק דוד
 ברליאנד סמיון
 ברודסקי יצחק

 דוליקר יוסף
 50,000 בגיא, 20,000 בתעלה

 רק במקום רצח היהודים; בערות שניה
 אמר, שיחד היו 100,000.

 דוידוב ולדימיר
 םטיוק יעקב
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 היו מביניהם, שחילקו את הגוויות לשגי מקומות מהם הוצאו, בגיא עצמו,
 שם נרצחו היהודים — 50,000 נפש, ובתעלה אנטיטנקית סמוכה — 20,000
 שבויי־מלחמה סובייטים. הוועדה המסייעת המחוזית (27 בנובמבר 1943) והוועדה
 הממלכתית לחקר פשעי הנאצים (29 בפברואר 1944), קבעו בעיקר בהסתמך
 על העדויות דלעיל את מספר מספר הקרבנות ליותר מ־100,000 נפש. פשוט
 לא היו קברים בבאבי־יאר, ואי אפשר היה לערוך בדיקות וספירות. מספר
 היהודים הנרצחים היה כנראה 50,000 לערך, וזאת בהסתמך על שתי העדויות

 הנאמנות יותר של סטיוק ודוידוב.
 ולבסוף גזכיר את עדויותיהן של גדייז׳דה גורבצ׳ב ונטליה פטרנקו, שנגבו
 ב־28 בנובמבר 1943, וצוטטו בדו״ח הוועדה הממלכתית לחקר פשעי הנאצים.
 עדותן על המתרחש בימים 29 ו־30 בספטמבר 1941 היתה הראשונה מבחינה

 כרונולוגית, ונכונה מבחינת התאור, ברם מבולבלת מבחינת התאריכים.
 חיסול היהודים בבאבי־יאר, הפכה את קייב לעיר הראשונה Judenfrei בכל

 שטחי השליטה הנאצית באירופה.

פ י ר ו צ י  ק

. ר מ ו ח ר ה ו ת א ה ב ב ר ה ה ת ר ז ל ע ד ושם ע ן י ו י כ ר א ג מ ר ו ב ז ג י י ג ר ׳ מ ב ג ה ל נ ו ת י נ ת ד ו  ת

ד ושם. ן י ו י ״וש — ארכ  אי

Gosudarstvennyi) ה ב ק ס ו , מ ת סי ו ה הר י צ ר ד פ ל ה י ש ת כ ל מ מ ן ה ו י פ — הארכ ״ ר א  ג
(Arkhiv Rossiyskoi Pederatii 

Tsentralnyi Derzhavnyi) ב י , קי ה ג י א ר ק ו ל א י ש ז כ ר מ י ה ת כ ל מ מ ן ה ו י א — הארכ ״ ד  צ
.(Arkhiv Ukraini 
.(fond) ה ב י ט  ח׳ — ה
.(opis) ג ו ל ט  ק׳ — ק
.(delo) ק י  ק׳ — ת

ת ו ד ע  ה

Sh. Spector, M . Kipnis: ed. ВаЫ-Yar; к piatidesiatiletiu tragedii 29, 30 1 
sentiabria 1941 goda. Jerusalem, 1991, pp. 68—68. 
Y . Arad, Sh. Krakovski, Sh. Spector, ed.: The Einsatzgruppen reports. Selections 2 
from the dispatches of the Nazi Death Squads, campaign against the Jews 
July 1941—January 1943, New-York 1989. 

. ם  3 ש
A . Anatol (Kuznetsov): Babi-Yar; Roman-dokument. Frankfurt a/Main, .1970 4 

 5 אי׳׳וש — 10/39־Tr, עמ׳ 67.
. ג ר ו ה צאו ל ו ר 1943 י ב מ ט פ ס ת ה־28 ב ר ח מ ל ם ש ה ע ל ד ו ד ג צ י , כ פרו ם סי י ד ע ה ק מ ל  6 ח
ו ר ז ח ש ם. כ י כ ה סמו ר ו ב י ק ר ת א ו ב ד ב ם ע ה ות, ו י ו ו א ג י ג ו ב א גשאר ם ל י נ ו ר ח א ם ה י מ י  ב
. ם ר ו ב ד ע ע ו י , שהוא מ ו נ י , ואז הב ן כ ש שהו ד ד ח ק ו ו מ א ם ר ת ד ו ב ע ר מ ב מ ט פ ס  ב־28 ב
, ( ה נ י ב ו ק ו רגוביץ — ב ד צ׳ י ל ה י הי ן ( מ ג ר ו ת מ ש כ מ י ש ת ו י נ מ ר ב ג ט י ע ה ד י ק, ש ו ב סטי ק ע  י
ע מ ש וק, ש . כן טען סטי ס״ ר קאפו ח מ : ״ ר ב מ ט פ ס ו ב־28 ב ר ל מ י א נ מ ר ר ג ט ו ש , ש פר  סי
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 באותו יום שיחה בין מפקד המבצע טופיידה (Topaide) לביו סגנו, ובה נאמר,
 שהמוקד מיועד לאסירים.

Dina Pronicheva (Mstislavska, Vasennan), Yelena Knysh-Borodianska, Genia 7 
Batasheva, Raisa Dashkevich, O. Oksanich, A. Babad-Kovalchuk, I. Zlatkovska, 
Nesia Elgort. 
Yefim Hammer: Chelovek s tovo sveta, in: Babi-Yar, Jerusalem 1987, pp. 89—94. 8 
Leonid Ostrovski, Isaak Brodski, David Budnik, Semion Berliand, Vladimir 9 
Davidov, Yosif Doliker, Zakhar Trubakov, Yakov Steyuk, Yasha Kaper. 
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. 1  שם 1
. 1  שם 2

 אי״וש М37/120 — 13; צד׳׳א, ח׳־4620, ק׳־3, ת׳־281.
 אי״וש — М-33/175 ; גאר״פ, ח׳־7021, ק׳־65, ת׳־235.

Shimon Kipnis: Zhivoi privet iz ada, in: Kniga pamiati, Philadelphia, 1983,14 
pp. 21—33. 

. ־ ׳  אי״וש ззл75 — 15־М)• 235גאר״פ, ח׳־7021, ק׳־65, ת
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: 1  גאר״פ, ח׳־8114, ת׳־963, עמ׳ 41—58 ; וכן 9

Lev Ozerov: Kiev Babi-Yar, in: V. Grossman, I. Ehrenburg, ed.: Chornaya 
p, 1 9 8 0 . 2 3 . kniga, Jerusalem, 

 20 אי״וש — М-37/120 ; צד׳׳א, ח׳־4620, ק׳־3, ת׳־243ב׳.
 21 אי״וש — М-33/175 ; גאר׳׳פ, ח׳־7021, ק׳־65, ת׳־5.
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 יאיר אורון

י נ א ה ו א ו ש  ה

 מאמר זה מבוסם על פרק ממחקר העוסק ביחסם של פרחי הוראה
*  בישראל ליהדות בת זמננו ולציונות.,

ת: י ישראל ת־ די הו ת הי הו ל הז ם ש י ב י כ ר ה מ ע ב ר יתוח א ם בנ י ד ק מ ת ר מ ק ח מ מי ה כו  סי
ה והציונות. נ  העם, הדת, השואה, המדי

ו ת. יחד עם זאת אנ י ת־ישראל די הו ת הזהות הי ם א ו ממצי ם אל י ב י כ ר  אין מ
ת של ת־ישראלי די הו ת הי ו ה ז ח ה תו י בים העיקריים בנ ה הם המרכי ל א ם ש י ר ו ב  ס

ד. ר והמורה הישראלי לעתי י הצעי  הישראל
ות נ ו י המחקר ״העם היהודי ואני״, ״השואה ואני״, ״הצי א לפרק ו ר ק ו ל נ ר ח  ב
ט האישית, ב מ ה ־ ת ד ו ק נ ב ל ת ל מ ו ש ת ת ת ו ל ם שביקשנ ת ואני״, משו ד ה ״ ״ ו י אנ  ו
ם ה ם כפי שהם נראים ל י ר ב ד ת ה ן א ו ד — לבח י ת ע ת, של המורים ל בי קטי י בי  הסו

ם הם. ת ו א ת ר ד ו ק נ  מ

ר ק ח מ ת ה י י ס ו ל כ ו  א

ת. ו נ ו ו ולצי נ מנ ־ ז ת ת ב ו ד ה י ל ל א ר ש י ת פרחי הוראה ב ו ד מ ע ק ב ס ו ר ע ק ח מ  ה
נרים ח והםמי ו ל ל כ מ ם מן ה טי דנ סטו ח ו ו טי דנ ה 654 סטו ח נ ר מ ק ח מ ה ה י י ס ו ל כ ו  א
ל ו ע נ ו ל ר ס מ נ ם, ש י נ תו ם לנ א ח ה ע ב ב ק ם ארצי. המדגם הארצי נ ג ד י מ פ ־ ל  ע

 * הצוות, שביצע את המחקר הגוכחי, כלל את גילה זליקוביץ וציפי ליבמן, בגוםף
 על כותב המאמר. המחקר בוצע במסגרת היחידה למחקר בשיתוף המרכז להוראת
 השואה ויהדות זמננו במכללה. ראה: יאיר אורת, זהות יהודית־ישראלית, יחסם של
 פרחי הוראה בישראל ליהדות בת־זמגגו ולציוגות, מכללה לחינוך — סמינר הקיבוצים,
 תל־אביב, 1992. מחקר זה מימגו בחלקו ועדת ההיגוי המרכזית למחקר ופיתוח
 במוסדות להכשרת עובדי הוראה והמכללה לחיגוך — סמיגר הקיבוצים, תל־אביב.
פ יאיר אורון, זהות יהודית־ישראלית, ספרית פועלים, תל־אביב 1993. בספר  ראה ג
ת ו ה ו גם סעיף, העוסק באגסישמיות ומקומה מ  כלולים תוצאות וגיתוחן. מופיע ב

 היהודית, שאינו מופיע במאמר הגוכחי.
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 אוכלוסיית התלמידים הארצית בסמינרים ובמכללות על־ידי המחלקה להכשרת
 עובדי הוראה במשרד החינוך והתרבות.

 במתם השתתפו תלמיךים/ות משלושת מגזךי החינוך על־פי החלוקה הבאה:
 360 תלמיתם/ות מהמגזר הממלכתי(63.8%) ; 132 תלמידים/ות מהמגזר הממלכתי־
 דתי (ח23.4); ו־72 תלמידות (12.8%) מהמגזר העצמאי. החלוקה במדגם על־פי
 מגזרים תואמת כמעט במדויק את החלוקה על־פי קריטריון זה של כלל הסטו־
 דנסים/יות בסמינרים ובמכללות. השאלוגים הועברו בחודשים אפריל, מאי ותחילת
 יוני 1990. הנבדקים/ות היו תלמידי/ות שנה ב׳ ושגה גי. האוכלוסייה שנבדקה
 היא במובהק גשית, רובה בגילאים 21—26, אם כי קיים שוני משמעותי בין
 המגזרים בחלוקה על־פי הגיל. להערכתגו, לעובדה, כי אוכלוסיית המחקר הינה

 אוכלוסייה גשית, אין השפעה משמעותית על הממצאים.
 כל אוכלוסיית המורים לעתיד בסמיגרים הדתיים היא דתית. באוכלוסיית
 הסמינרים הממלכתיים 25% הגדירו עצמם מסורתיים, 4% כדתיים ו־71% כלא־
 דתיים. החלוקה על־פי מגזרי החיגיד ועל־פי משתנה הדתיות נמצאה משמעותית
 מבחינה סטטיסטית. רובם המכריע של הנבדקים (90%) הם ילידי הארץ. ואולם
 רוב גדול בתוכם הם בנים להורים, שלפחות אחד מהם'נולד בחוץ־לארץ. השוני
 על־פי מוצא ההורים גמצא אך לעתים רחוקות כגורם משמעותי ביחס למשתגים

 השוגים.
 ולבסוף, אנו מייחסים חשיבות רבה לעובדה, שאוכלוסיית המחקר שלגו היא

 אוכלוסיית מורים/ות צעירה.
 אם מערכת החינוך היא מערכת, המשפיעה על עיצוב העמדות והזהות, הרי
 אוכלוסיית המחקר שלנו היא מעצבת ומשפיעה. קבוצה זו אמורה להשפיע בעתיד,
 במידה זו או אחרת, על עיצוב עמתתיו, דעותיו, רגשותיו ועל עולם הידע

 של הדור הצעיר בנושאים אלו.

א ו ב  מ

 לא ניתן, לדעתנו, להבין את ההיסטוריה היהודית לאחר השואה', בלי שנהיה
 מודעים להשפעה העמוקה והמתמשכת שלה. היחס לשואה ולהשלכותיה מהווה
 מרכיב מרכזי בזהות היהודית בת־זמננו, אף־כי חלפו כארבעים־וחמש שנים מאז.
 יתר־על־כן, מבחינות רבות השואה היום נוכחת יותר, בולטת יותר, מוחצת
 יותר בציבור היהות בישראל ובתפוצות. השואה מהווה גורם מרכזי בהתייחסות
 הצעיר היהודי־ישראלי אל עצמו כיהודי, כישראלי וכציוגי, והשפעותיה באות

 לידי ביטוי גם בתחומים רבים אחרים' בחיינו.
-גם מערכת החיגוך. הישראלית רואה בשואה מרכיב. מרכזי בחיגוך היהודי
 והציוני. י לפיכך, הבהרת היבטים מסוימים של יחס המורה לעתיד לשואה היא,

 לדעתנו, בעלת חשיבות רבה בהבנת כלל זהותנו היהותת.•
 במסגרת פרק זד, נדון בשאלות הבאות: לקחי השואה, כפי שהם נתפשים
 בעיגי המורה לעתיד; היחס ליהודים בתקופת השואה; ראיית היהודים כיום
 בניצולי שואה; מקומה של השואה בתודעה ההיסטורית של הצעיר הישראלי;
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 לימוד והערכת ידע בנושא השואה.
 בסוף המאמר מצורף סעיף, העוסק ביחס לאנטישמיות ומקומה בזהות היהודית.

ה א ו ש י ת ח ק . ל  א

 זרמים ותנועות אידיאולוגיות מנסים להפיק לקחים ממאורעות היסטוריים, בעיקר
 ממאורעות היסטוריים מרכזיים. אין ספק, שהשואה נתפשת כמאורע היסטורי
 מכריע בגורלו של העם היהודי — בעברו הקרוב, בהווה שלו — ובעל השלכות
 מרחיקות לכת לגבי עתידו. השואה נתפשה כמאורע כזה על־ידי התנועה הציוגית
 ועל־ידי מנהיגיה בעת התרחשותה ובמהלך השנים, שעברו מאז. השואה היא
 מאורע מכריע גם לגבי תפישת העולם היהודית הדתית לגווניה, הציונית והלא־

 ציונית.
 השואה היתד. מאורע טרגי קשה בהיסטוריה המודרנית של העם היהודי,
 מורכב ומעורר שאלות נוקבות. אחת הדרכים להתמודד עם השואה, היא לנסות
 להפיק ממנה לקחים. הנחלת זכר השואה ולקחיה נתפשה כבעלת חשיבות רבה
 במערכת החינוך והסוציאליזציה הישראלית אף בתקופה, שבה לא הרבו לעסוק
 בשואה כנושא לימודי. אין ספק, שהמערכת הפוליטית והחינוכית בישראל ניסתה
 להשפיע על העמדה האפקטיבית והקוגניטיבית של הצעיר הישראלי כלפי השואה
 ולכוונה בכיוון המתאים להשקפתה הציונית. יש שירחיקו לכת ויאשימו את
 מערכת החינוך בישראל, שהעיסוק בשואה מכוון לסייע לצרכיה של מדינת

 ישראל ולשרת את האינטרסים שלה.
 חוק זכרון השואה והגבורה — ״יד ושם״, תשי״ג — 1953 (ח׳ אלול תשי״ג —
 19.8.1953), שבו מוגדרים תפקידיו של• מוסד ״יד ושם״ כרשות זיכרון ממלכתית״

 הוא אחד החוקים המרכזיים, שקיבלה הכנסת בגושא זה.
 בהתייחסות לתפקד ״יד ושם״ ולסמכויותיו נאמר בחוק בין השאר, ש״יד
 ושם״ יהיה מוסמך: ״לכנס, לחקור ולפרסם את כל העדות על השואה והגבורה
 ולהנחיל לעם את לקחה״ (סעיף 12). בחוק לא נאמר, כנראה לא במקרה, מהו

 לקחה של השואה.
 ״לקח — פירושו הסקת. מסקנות מהתנסות שבעבר, במטרה להיעזר -בהן
חד ולא בלשון רבים —  בהווה ובעתיד״* וכאמור, ״לקחה של השואה״ — בלשון י
 אינו מצוין בחוק. מן הראוי לציין, שאנו נוהגים לדבר על לקחים -מהשואה
 ולא על מסרים או על משמעוח השואה. רות פירר, שבחנה אה הלקחים מהשואה,
 כפי שהם נמצאים בספרי הלימוד השונים, ואת השינויים, שחלו בהם בשנים
 1948—1988, מסכמה •את ספרה כך: ״מאמינה אני, שצריך ואפשר להפוך

 את ספרי הלימוד מ׳סוכנים של הלקח׳ ל׳סוכנים של משמעוח׳״.2
 היש, אכן, לקח מהשואה ? על כך אנו יכולים להשיב בבירור: אין.לקח אחד
 שהוא ״הלקח״. השואה יכולה להמציא לקחים, משמעויות, מסרים ופירושים
 שונים. ואכן, אישים וקבוצוח בחברה הישראלית, בעולם היהודי ובחברה האנושית
 בכלל, חלוקים ביניהם בחפישח הלקחים והמשמעויוח, הנובעים מהשואה. השאלה,
 מה •ממכלול־ התהיות׳ והמצוקות, המחעוררוח בעקבוח השואה; מועלה, נדון ונלמד
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 במערכת הישראלית, ומהם הלקחים והמשמעויות, שהיא מבקשת להבליט, אינה
 עומדת במרכז הדיון שלנו כאן. אנו נבקש לבחון, כיצד רואה הצעיר הישראלי —
 ובמקרה שלנו המורה לעתיד — את הלקחים המתבקשים מן השואה, ומהי
 החשיבות היחסית, שהוא מייחס להם. בהמשך מן הראוי לשאול, באיזו מלה
 אמנם משפיעה מעךכת החינוך על עמדותיהם של הצעירים הישראליים. בכל
 מקרה מותר לנו להניח, שלמערכת החינוך, ובכלל זה למורים, יש השפעה, ולו

 מסוימת, בהקשר זה.
 היצגנו בפני הנשאלים עשרה לקחים אפשריים, המתחייבים מן השואה וביקשנו
 מהם לציץ, באיזו מידה הם מסכימים לכל אחד מהם.* את הלקחים ניתן למיין

 לארבע קבוצות:
 לקחים ציוניים: הנשאל נתבקש להביע את מידת הסכמתו ללקחים, הנתפשים

 בלקחים ציוניים מן השואה, כמו
 — כל יהודי בגולה צייר לעלות לישראל.

 — אין בטחון בגולה.
 — ישראל היא המקום הבטוח ביותר ליהודים להיות בו.

 — יש צורך חיוני בקיומה של מרינה יהודית, ריבוגית, חזקה ומבוססת.
 שני הלקחים הראשונים הם ציוניים קיצוניים, המרחיקים לכת הרבה יותר מן
 הלקח השלישי, כל שכן הרביעי. עם הלקח הרביעי יסכימו גם יהודים החיים
 בתפוצות, בכללם גם כאלה, שאיגם רואים עצמם ציוגים או אף לא פרו־ציוגים.
 בשגי הלקחים הראשוגים באה ללי ביטוי גישה של שלילת הגולה. יש בקרב
 הציונים, הרואים בשואה את הביטוי הקיצוני ביותר לכשלוגה של הגולה ולפיכר
ם לעלות לארץ״. הלקח י ל ל  מטיפים לחיסולה: ״אין בה בטחון״ ו״על כל ח
 ״ישראל היא המקום הבטוח ביותר לחיות בו״ הוא גרסה שונה, במלת־מה

 מתוגה יותר, מהלקח ״אין בטחון בגולה״.
י בכלל, ולא ל ל  לקחים יהודיים: יש לקחים מהשואה, המתייחסים לקיום ה
 רק בישראל. בהתאם ללקחים אלה, ״יש הכרח באחדות יהודית, בהגנה עצמית
 ובהסתמכות על עצמנו בלבד״, וכן ״צריכים להיות ערים לכל גילוי של אגטישמיות

 ולהיאבק נגדו מיד עם הופעתו״.
 לקחים אוניברסליים: לקחים אלה אינם מתייחסים למציאות ישראלית־ציונית
 ספציפית או למציאות יהלית ספציפית, אלא למציאות אוניברסלית: ״יש להגן
 על זכויותיהם של המיעוטים בכל מקום בעולם״; ״יש להילחם בתופעות אנמי־

 דמוקרטיות״.
 נוסף על אלה הובאו בפני הנשאלים עוד שני היגדים בעלי מסר כללי, לא
 מוגדר. האחד, ״העולם לא יתן לשואה נוספת להתרחש״, לא נוסח, ככל הנראה,
 בבהירות מספקת וגיתן לפירושים שוגים. ההיגד השגי הוא בעל משמעות פילוסופית

 קמעה — ״טבע האדם שלילי מיסלו״.

ם י י נ ו י ם צ י ח ק  ל

ת ההסכמה עם הלקחים הציוניים היתד, רבה מאוד בקרב תלמידי הסמינרים ל  מ
ת ההסכמה ל  והמכללות הממלכתיים והממלכתיים־דתיים. הלקח, שעימר היתד, מ
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 הרבה ביותר, הוא, כי ״יש צורך חיוני בקיומה של מדינה יהודית, ריבונית,
 חזקה ומבוססת״. 84% מכלל תלמדי הזרם הממלכתי ו־88% מתלמידי הזרם
 הממלכתי־דתי הסכימו בהחלט עם היגד זה. יתרם, למעט בודדים, הסכימו עם

 ההיגד.
 תלמידות הסמינרים העצמאיים מבטאות גישה אחרת, מסתייגת הרבה יותר,
 הבולטת בהתייחסותן לכל הלקחים הציוניים מהשואה. רק 41% מהן מסכימות
 בהחלט ועוד 21% מסכימות. לעומתן, 13% מהן מסכימות במידה מעטה ועוד

 21% כלל אינן מסכימות עם ההיגד.
 השוני בין עמדות הסטודנטים מן הורם הממלכתי, לעומת הןרם הממלכתי־
 דתי, בא לדי ביטוי בהתייחסות לשאר הלקחים הציוניים מהשואה — הקיצוניים
 יותר. מדת ההסכמה של תלמדי הממלכתי־דתי הרבה יותר גבוהה נמו של
 תלמדי הסמינרים והמכללות הממלכתיים ביחס להיגדים: ״כל יהודי בגולה
 צריך לעלות לישראל״ ו׳יאין בטחון בגולה״. מדת הסכמה של הממלכתיים

 גדולה בשיעור לא גבוה משל העצמאיים.
 לגבי הלקח, ״ישראל היא המקום הבטוח ביותר לחיות בו״, הסכמת הממלכתיים
 עימו נמוכה משל הממלכתיים־דתיים והרבה יותר גבוהוה מהסכמת העצמאיים.

ר 1 פ ס ה מ ל ב  ט
 טירת вр гвволл לקחים ציוניים מן השואה (באחוזים)

 ממלכתי פמלכתי־דתי עצמאי

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1) כל יהדי 32.2 44.0 17.1 6.7 74.5 18.5 6.9 — 38.7 24.2 25.8 113
 בגולה צדד

 לעלות לישראל
 2) יש צויד חיוגי 84.0 12.6 2.2 1.1 87.8 10.7 0.8 0.8 41.0 21.1 13.1 24.6

 בקיומה של
 מדינה יהדית,
 ריבוגית, חזקה

 ומבוססת
1Z3 6.9 1.5 28.4 40.3 10.4 20.9 59.5 3.4 21.3 46.8 2 8 . 6 ן בטחון ) י א 3 

 בגולה
9X3 42.9 11.4 12.9 1.5 9.8 22.7 65.9 4.2 13.1 33.1 49.6 4ישראל היא( 

 המקום הבטוח
 ביותר ליהודים

 לחיות בו

 1—כלל לא מסכים; 2—מסכים במידה מעטה; 3—מסכים; 4—מסכים בהחלט.
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 הממצאים, על־פי החלוקה למגזרים, המופיעים בטבלאות העוסקות בלקחים
 מהשואה, נמצאו מובהקים מבחיגה סטטיסטית.

 • הלקחים מהשואה, בעיקר הלקחים הציוניים, עוררו הערות ותגובות בקרב
 האוכלוסייה של המגזר העצמאי. תלמידה אחת ביקשה לציין: ״אגי מוחה. הלקחים
 הללו אפשריים אבל בלי קשר לשואה״. אחרת העירה לגבי הלקחים הציוניים:

 ״הלקחים אינם נכונים. לא זה הלקח, הצריך להילמד מן השואה״.
 לגבי הלקח, ״יש צוךך חיוני בקיומה של מדינה יהודית, ריבונית, חזקה
 ומבוססת״ העירו מספר משתתפות, שהביעו הסכמה מלאה עם הלקח: ״מדיגה
 יהודית דתית״, או הרגישו, ״בתנאי שתהיה מושתתת על הערכים האמיתיים,
 עליהם אמון עם ישראל, ערכי התורה והיהדות. מדיגה כזו תקום עם ביאת משיח
 ה׳״. אחדות, שלא הסכימו עם ההיגד, העירו: ״כלל לא מסכימה — רק אם

 תהיה תורגית״ וכר.
 לגבי הלקח ״אין בטחון בגולה״, העירו נשאלות רבות, שהביעו הסתייגות
 מהלקח, הערות כמו: ״הקב״ה שומר עלינו בגולה״, ״הקב״ה גמצא בכל מקום,

 גם בגולה״, ״ה׳ שומר ומסוגל לחלצגו בכל מקום״, ועוד הערות מסוג זה.
 לגבי הלקח, ״כל יהודי בגולה צריך לעלות לארץ״, הוסיפה םטודגטית המסכימה
 עם הלקח: ״...תחת שלטון, שיאפשר ליהורי לקיים תורה ומצוות ולהתעלות
 בעבודת ה׳ ולא לעלות לישראל על־מגת לפרוק עול תורה ומצוות, כפי שהיה

 בעליית מרבך הקסמים ועור הרבה עליות.״

ם י י ר ו ה ם י י ח ק  ל

 במה שגוגע להיגדים בעלי המשמעות היהודית, הרי גם בהם מידת ההסכמה
 של תלמידי הסמיגרים הממלכתיים־דתיים היא הגבוהה ביותר. מידת ההסכמה
 של תלמידי הזרם הממלכתי־דתי עם כל ההיגדים בעלי הלקח הציוני ובעלי

 הלקח היהודי היא הגבוהה ביותר.
 לעומת זאת, מידת ההסכמה של תלמידי הזרם העצמאי לגבי כל ההיגדים

 היא הגמוכה ביותר.
 לקחים הקשורים בדת או באמוגה, שהעצמאיים גוטים לייחס להם חשיבות רבה,
 לא הופיעו במסגרת האפשרויות שלנו. מבחיגתם, לקחים אלה הם המשמעותיים

 ביותר.
 יש לציין, שגשאלות רבות בקרב המגזר החרדי העירו הערות רבות בכתב־יד
 לגבי הלקחים המתבקשים מן השואה. לדוגמא, על הלקח המדבר על ״אחדות
 יהודית, הגנה עצמית והסתמכות על עצמנו בלבד״, הוסיפו רבות, שאיגן מסכימות
 כלל לחלק האחרון של הלקח: ״הסתמכות על עצמנו בלבד״. הן ביקשו להבליט,
 כאן ובהזדמגויות אחרות, את ההשגחה האלוהית: ״בעזרת עצמנו לא נצליח
 כלום, רק בעזרת ה׳״, ״כך שאנו סומכים על ה/ שכל הקורה לטובה הוא״;
 ״אין הסתמכות על עצמנו, רק בקב״ה״; ״יצור כמונו יכול להסתמר על עצמנו
 בלבד, על כוחו ועוצם ידוו שטויותש״; ועוד הערות בעלות תוכן דומה. מספר
 לא מבוטל מבין אלו, שכן הביעו־ הסכמה ללקח, מחקו את חלק הלקח, המדבר
 על ״הסתמכות על עצמנו בלבד״. אחת, שהעדיפה לא לבחור בתשובה, הוסיפה:
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 ״יש להבדיל, בין אחדות יהודית, אליה אני שואפת ומסכימה לבין הסתמכות
 על כוחנו בלבד, איתר, איני מסכימה בהחלט״. כשהן התבקשו לבחור את הלקח
 החשוב ביותר לדעתן, לא מעטות מהן הוסיפו לקח כגון: ״עלינו לקבל על
 עצמגו להגדיל תורה ולהאדירה״; ״אין שום לקח מיוחד, אלא צריכים רק

 לחזור בתשובה״ וכיו״ב.

ר 2 פ ס ה מ ל ב  ט
 מידת ההסכמה עם לקחים יהודיים מן השואה

 ממלכתי ממלכתי־דתי עצמאי

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1) יש הכרח 45.7 40.6 10.1 3.6 783 163 1.6 3.9 27.1 1-1.9 63 54.2
 באחדות יהודיה,

 בהגגה עצמית
 ובהסתמכות על

 עצמנו בלבד
 2) צריכים להיות 63.9 30.0 6.2 — 72.9 19.4 6.2 1.6 413 23.8 12.7 22.2

 ערים לכל גילוי
 שלאנטישמיות

 ולהיאבק נגדו
 מידעםזעפעתו

ם י י ל ס ר ב י נ ו ם א י ח ק  ל

 כשאנו מגיעים ללקחים האוניברסליים, סדר ההסכמה משתנה. הממלכתיים מסכימים
 יותר, בשיעור ניכר, עם ההיגדים הללו.

ר 3 פ ס ה מ ל ב  ט
 מידת ההפכמה ללקחים אוניברסליים (כאחוזים) ־

 ממלכתי ממלכתי־דתי עצמאי

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1) יש להילחם 68.0 34.5 33 1.8 30.0 56.2 113 23 16.4 14.8 47.5 213
 י בתופעות

 אנטי
 דמוקרטיות
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Я&2 50.0 13.6 7.6 3.9 13.2 51.9 31.0 0.3 7.2 47.9 44.6 2) יש להגן 
 על זכויות
 המיעוטים
 בכל מקום

 בעולם*
 3) העולם לא 7.8 20.9 46.1 25.1 6.1 16.7 37.1 40.2 16.4 9.8 32.8 41.0

 יתן לשואה
 גוספת

 להתרחש **
 4) טבע האדם 2.0 15.5 39.7 42.8 5.4 11.5 23.1 60.0 11.4 12.9 17.1 58.6

 שלילי
 מעיקרו

 * מספר סטודגטיות במגזר העצמאי בחרו להסכים עם ההיגד, אולם תיקנו אותו בצורה
 משמעותית: במקום ״יש להגן על זכויותיהם של המיעוטים בכל מקום בעולם״,
 כתבו ״זכויותיהם של היהודים״. אחת, שהסכימה במידה מעטה, הוסיפה: ״תלוי מי.

 לדעתי יש להגן על יהודים ולדאוג להם, אך לא לגויים.״
ד בידינו״; ״אין תשובה לדבר, ל  ** תכופות נכתבו הערות: ״נקווה שלא, אך זה לא ת
י הקב״ה״; ״מה פירוש: דבר זה בידינו ז אם רצון ל  כי זה לא תלוי בעולם רק ב

 ה׳ בכך, זה יהיה, ואם לא — לא. הכל תלוי במעשינו וברצון ה׳״.

 השאלות העוסקות בלקחים מהשואה לא הופיעו במחקרים קודמים כשאלות
ת ההסכמה• במחקרים ההם נתבקשו ל  גפרדות, שלגבי כל אחת מהן נבדקת מ
 הנשאלים לבחור מבין רשימת הלקחים את הלקח, שנראה להם כחשוב ביותר.
 אנחנו הוספנו בסוף רשימת הלקחים שאלה נוספת, בה נתבקשו הנבדקים
 לציין, איזהו הלקח מכל הלקחים האפשריים, המתחייבים מן השואה, הנראה להם

 כחשוב ביותר. (ראה סבלה מם׳ 4 בעמל הבא).

 גם על־פי שאלה זו נתפשים הלקחים הציוניים בלקחים החשובים ביותר. וביניהם —
 אצל הממלכתיים והממלכתיים־דתיים — הלקח המדבר על ״צורך חיוגי בקיומה
 של מדינה יהודית, ריבוגית, חזקה ומבוססת״ הוא הלקח החשוב ביותר. הלקח
 החשוב ביותר בקרב העצמאיים הוא דווקא זה ש״אין בסחון בגולה״. העצמאיים
 והממלכתיים־דתיים מילסים חשיבות גדולה ללקח ״כל יהודי צריך לעלות לישראל״,
 בעל הממלכתיים מייחסים חשיבות ללקח ״ישראל היא המקום הבטוח ביותר ליהודים
 לחיות בו״. אצל העצמאיים גבחרו הלקחים היהודיים כחשובים ביותר — בשיעור
 גבוה יותר (30.8%) — לעומת הממלכתיים־דתיים (19.4%) לממלכתיים (12.8%).
 הגתוגים הסטטיםםיים לגבי המגזר העצמאי עלולים להסעות. למעשה, רק
 23 מכלל 72 הססותסיות בזרם זה (32%) בחרו באחת מן האפשרויות, שהציע
 השאלון. השאר לא בחרו מבין האפשרויות בלקח מסוים. חלק לא מבוטל מאלו
 זעםיף או העיר הערות כמו: ״לחזור למומב ולהתחזק״, ״שיש לחזור בתשובה
 ולה׳״. אחת הוסיפה: ״כל הנ״ל אינם לקחים. אגו ילעים, שהיהודים הם עם
ח מהיהודים להחליט,  נעלה ובכל אופן לא משמלים את כל העולם. אין לאף אדם ח

 שהוא הגזע הנעלה ביותר.״
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ר 4 פ ס ה מ ל ב  ט
 הלקח החשוב ביותר המתחייב מן דשזאה *

 ממלכתי ממלכתי־דתי עצמאי סה״כ

 1) כל יהודי בגולה צריך לעלוח לישראל 43 16.1 15.4 7.9
 2) יש צורך בקיומה של מדינה יהודית, 26.1 37.9 7.7 28.2

 ריבונית חזקה ומבוססת
 3) אין בטחון בגולה 1.8 73 23.1 4.4

6a 15.4 12.9 6.4 ש הכרח באחדות יהודית, בהגנה י ( 4 
 ובהסתמכות על עצמנו בלבד

6  5) צריכים להיות ערים לכל גילוי 64 63 15.4 3
 של אגטישמיות ולהיאבק גגדו

 מיד עם הופעתו
 6) העולם לא יתן לשואה נוספת להתרחש 7.9 5.6 3.8 7.1

 7) ישראל היא המקום הבטוח ביותר 15.2 12.9 11.5 14.4
 ליהודים לחיות בו

 8) יש להילחם בתופעות אנטי־דמוקרטיות 10.6 — — 73
 9) יש להגן על זכויותיהם של המיעוטים 19.5 03 — 13.6

 בעולם כולו
 10) טבע האדם שלילי מעיקרו 03 — — 0.2

л1 7.6 — 1.5 ( —יותר מתשובה אחת)פסולים 

 * כל הלקחים — באחחים; הנשאלים נתבקשו לבחור לקח אחד מבין עשרת הלקחים
 שצוינו.

 חלק מהסטודנטיות החרדיות העירו הערות משמעותיות, המבהירות מעט את
 השקפת־עולמן בנושא זה.

 לדוגמא: ״בשואה ראינו ניסים ונפלאות. כל העם היהודי קיים וחי בכל רגע
 ורגע ע^ניסים. אם לא היתה השגחת ה׳, שאותה ראינו במוחש בשואה, לא
 היה חס וחלילה בכלל קיום לעם היהודי. אנחנו צריכים להרגיש, שאם הגעגו
 לעולם אחרי שואה כל כך נוראה ונולתו יהודים, זה לא במקרה, אלא אנחנו
 צריכים למלא חפקיד חשוב — לחיוח כמו יהודי אמיחי ולהקים דורוח של

 יהודים אמיתיים. זה צריד להיות מובן מאוד.״
 אותה סטודנטית העירה במקום אחר, כשהביעה הסכמה מלאה להיגד ״העולם
 לא יחן לשואה נוספה להחרחש״: ״אני מאוד .מקווה, שלא תהיה שוב שואה,
 אך זה לא חלוי ׳בעולם׳. השואה באה בגלל חטאים ובגלל ׳פזילוח׳ לגויים,
 ולא, כי כך זה נוצר, אלא כי כך ה׳ רצה שיהיה.״ םטודנטיח, שלא בחרה אח
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 הלקח החשוב ביותר מן השואה, העירה בניסוח ״ישראלי״ ובתוכן חרדי: ״חלקה
 הראשון הוא, שנתחיל לעבוד את ה׳ ולקיים תודח ומצוות כמו שצריך, ואז

 לא תהיה שואה ולא יהיו לקחים״.
 מרכיבים בתפישת העולם החרדית באים כאן לירי ביטוי מפורש:

 א. השואה היא רצון ה׳.
 ב. היהודים אשמים או לפחות יש להם חלק באשמה לשואה, מפני שחטאו

 ופרקו עול תורה ומצוות.
 נפיצות גבוהה יחסית, ומפתיעה מבחינות רבות, של לקחים אוניברסליים
 בלקחים החשובים ביותר המתחייבים מהשואה, מצאנו בקרב תלמיד הסמינרים
 הממלכתיים. 30% מביניהם בוחרים באחד משני הלקחים ״יש להילחם בתופעות
 אגטי־דמוקרטיות״ (10.6) ו״יש להגן על זכויותיהם של המיעוטים בכל מקום
 בעולם״ (19.5%). זאת, לעומת פחות מאחוז. מבין הממלכתי־דתי והעצמאי,
 שבחרו בלקחים אלה. יתכן שחלק מההסבר לשכיחות היחסית של לקחים אוגיבר־
 סליים במגזר הממלכתי נובע מלימוד הגושא בחלק מהםמיגרים הממלכתיים. גראה,
 שהלימוד והעיסוק בגושא במסגרות אלו שמים את הדגש גם בהיבטים האוגיברםליים.

ם י ר ח ם א י ר ק ח ם מ ה ע א ו ו ש  ה

 במחקרים של הרמן ופרגו* לא הופיעים גתוגים מפורשים בשאלות העוסקות
 בלקחי השואה. לעומת זאת, במחקר של ישעיהו (צ׳ארלס) ליבמן, שגערך בשלהי
 1975 על מדגם מקרי של ישראלים־יהודים מעל גיל 18, יש התייחסות לשאלות אלו.
 בתשובה לשאלה מהו חלקה החשוב ביותר המתחייב מן השואה, עגו 58% מן
 המשיבים, שעל כל היהודים לבוא לישראל, או כי יש צורך במדיגה יהודית,
 ריבוגית, חזקה ומבוססת. עוד 9% עגו, שאין בטחון בגלות. .23% ניסחו את
 לקח השואה במושגים יהודיים כלליים, בלי לציין את שם ישראל, ורק 4 אחוזים
 הגיבו במושגים אוניברסליים (הצורך להילחם בתופעות אנטי־דמוקרטיות או

 להגן על זכויות המיעוטים בכל מקום בעולם).*
 יש שוגי מסויים בין הלקחים, שהוצעו בשגי המחקרים (במחקר שלגו הוצגו
 יותר לקחים). אולם נראה, שהממצאים של ליבמן לגבי כלל האוכלוםיה מאפיינים
 את התשובות של הסטודנטים הממלכתיים־ דתיים וכן את הסטודנטים מן המגזר

 העצמאי במחקר שלנו.
 לעומת זה, הסטודגטים מן המגזר הממלכתי מאופיינים בכך, שציינו פחות
 את הלקח המתחייב מן השואה במושגים יהודיים כלליים, ובכך שהגיבו הרבה

 יותר במושגים אוגיברסליים.

 * מחקריו של שמעון הרמן נראים לנו כניסיון אמפירי ותיאורטי, מקיף וממצה, המסוגל
 להתמודד עם חלק חשוב של מכלול השאלות הרלוונטיות למחקרנו. לפיכך בתחומים

 לא מעטים בחרגו להשתמש במודל, שפיתח חרמן כבסיס למחקרנו.«א
 ״. המודל הותאם לאוכלוסיית התלמידים בסמיגרים ובמכללות. הוכנסו בו שיטיים נוספים,
 המתבקשים משינויים משמעותיים ומארועים, שהתרחשו בחברה הישראלית, מאז נערכו
 המחקרים העיקריים של הרמן בשנים 1965 ו־1974, וגם מאז המחקרים המצומצמים

 יותר בהיקפם, שערך פרגו ב־1985.
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 השוואת תוצאות המחקר שלנו עם תוצאות המחקר, שנערך על־ידי מארגני
 ״מצעד החיים״ 1990, ממחישה תופעה מעניינת. בפגי הנחקרים הוצגו לקחים
 אפשריים מן השואה, בדומה ללקחים, שאנחנו היצגנו בפניהם. (השאלון נבנה

 בהתבסס על השאלון שלנו).6
 לפנינו נתונים על תוצאות השאלון, שהועבר למשתתפים צעירים, בגילאים
 16—18, בישראל (198 משתתפים), בארה״ב (264 משתתפים) ובצרפת (89
 משתתפים), בטרם נסיעתם לפולין, אולם לאחר שנקבעה השתתפותם ב״מצעד

 החיים״.״
 כל בני הנוער מסכימים, שמהשואה מתחייב צורך חיוני בקיום מדינה יהודית
 ריבונית וכן, שיש להיאבק נגד כל גילוי של אנטישמיות. אולם קיימים הבדלים

 בתפישות בני הנוער באשר ללקחים האחרים המתחייבים מהשואה. .
 הממצא הבולט ביותר, העולה מההשוואה, קשור לעמדות השונות של בני
 הנוער האמריקאי, בהשוואה לבני הנוער הישראלי והצרפתי, בנושאים הקשורים
 בעליה לישראל. רק אחוז קטן יחסית מבני הנועד האמריקאי (40%), בניגוד
 לבני הנוער הישראלי (88%) ובני הנוער הצרפתי (72%), סבור, שעליה לישראל
 מתחייבת מן השואה.7 כמו כן, בני הנוער האמריקאי הרבה פחות מסכימים
 ללקח ש״אין בטחון בגולה״ או ש״ישראל היא המקום הבטוח ליהודים לחיות

 בו״, בהשוואה לבני הנוער מישראל ומצרפת.
 במחקר, שערכתי בשנים 1977—1980 בצרפת, נבדקו בקרב בני הנוער היהודי,
 שהיו מאורגנים בתנועות נוער יהודיות, בין שאר מרכיבי הזהות היהודיות שלו,
 יחסם לשואה ולהשלכותיה.8 בין ממצאים אחרים נמצא, שבדרך־כלל מפיקים
 הצעירים מן השואה לקחים, המתאימים להשקפותיהם ולערכיהם. הציונים מפיקים
 לעתים מזומנוח לקחים ציוניים ואלה מהם, שהתכוונו לעלות לישראל, הפיקו מן
 השואה לקחים, המחזקים את כוונות. העליה שלהם לישראל (לדוגמא, ״כל יהודי
 בגולה צריך לעלות לישראל״). חברי תנועות הנוער הציוניות מפיקים לקחים,
 החמים ללקחים של הנוער הישראלי. הוא הדין באחרים. לדוגמא, חברים בתנועות
 נוער יהודיות בעלות מגמה אוניברסליח בחרו בעיקר בלקחים אוניברסליים,

 מעט בלקחים יהודיים וכלל לא בחרו בלקחים ציוניים.׳
 את חשיבות הלקחים הציוניים מהשואה יכולים, לדעתנו, להמחיש באמצעות
 שאלה נוספת, שאינה עוסקת בשואה אלא במדינת ישראל. הבאנו בפני הסטודנטים

 מספר סיבות, המצדיקות את ןכות קיומה של מדינת ישראל. י
 מדת ההסכמה הרבה ביותר בקרב הסטודנטים מן המגזר הממלכתי היתד!

 עם הסיבה בדבר ״סבל היהודים בגולה בתור עם ללא מולדת״. י •י•
 זו היחה סיבה, שהרבו להזכירה גם בקרב הממלכחי־דחי ומדת ההסכמה איתה
 היחד., אמנם בשיעור־גיכר, פהוחה רק מן ההבטחה — הבטחחו של אלוהים
 לאבוח האומה, כי ארץ־ישראל חינחן לעם ישראל. הסטדנטים הדהיים גם בחרו
 בהבטחה האלוהית כחשובה ביותר בין כל הסיבות (84% מכלל תלמדי:הממלכתי־
 דתי יו־86% מכלל חלמדי הזרם העצמאי), כאשר נתבקשו לציין סיבה אחת

 מכל הסיבות שהוזכרו.
 רק אחר־כך, בהפרש ניכר, ציינו 6.5% מקרב הסטדנטים •במגזר הממלכתי־דתי
 את סבל היהודים בגולה פסיבה החשובה ביותר, המצדיקה.את זכות: י קיומה >של
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 מדינת ישראל. אותו אחוז בדיוק ציין את שאיפת היהודים במשך כל הדורות
 לחזור לארץ. לגבי העצמאיים, אף אחד לא ציין את סבל היהודים כסיבה החשובה
 ביותר, והסיבה הגוספת להבטחה האלוהית, שצויגה כסיבה החשובה ביותר, היתד•

 השאיפה לחזור לארץ — 12.5%.
 תמוגת עולם, הקשורה בהצדקת קיומה של מדיגת ישראל, היא שוגה לחלוטין
 אצל הלא־דתיים. כשגתבקשו לבחור מבין כל התשובות תשובה אחת, המצדיקה
 את זכות קיומה של מדיגת ישראל, ציינו 46% את סבל היהודים בגולה כעם
 ללא מולדת; 22% את יישוב הארץ בתקופה החדשה; 12% את הכרת אומות
 העולם ברעיון המדיגה; 9% את שאיפת היהודים במשך כל הדורות לחזור
 לארץ־ישראל; 6% את ההבטחה האלוהית; ו־4% את שיבת עם ישראל בימי קדם.
 אכן, בעוד לםטודגטים הדתיים יש שיבות דתיות להצדקת קיומה של מדיגת
 ישראל, הרי לתלמידי הםמיגרים והמכללות הממלכתיים יש בעיקר פיבות היסטוריות,
 שהמרכזית בהן היא סבל היהודים בגולה בתור עם ללא מולדת. אין ספק,
 שבתפישתם זו הם מתכווגים לתקופת השואה, שבה הגיע סבל היהודים בגולה
י ביטוי קיצוגי. במערכת החיגוך בא הדבר לידי ביטוי בהקשר הרווח שבין ל  ל
 שואה ותקומה — ״משואה לתקומה״. הלקחים של מערכת החיגוך מן השואה

 הם בראש־וראשוגה ציוגיים, והם אכן הועברו וגקלטו.
 במדגם של האוכלוסייה הכללית מצא ליבמן במחקרו, ש־29.9% צייגו את סבל
 היהודים בגולה כסיבה החשובה ביותר להצדקת קיומה של מדיגת ישראל.
ל (24.4%) וההבטחה האלוהית א ר ש ^ א  לאחריה, כמיהת היהודים לשוב ל

9.(16.5%) 

פת השואה וגאווה ס בתקו די תו ת עם הי דהו  л הז
 במספר שאלות ביקשגו. לעמל על יחסם של המורים לעתיד ועל גישתם ליהודים,

 שחיו בתקופת השואה.
 כזכור, בעבר איפייגו את היחס כלפי היהודים, שחיו בתקופת השואה, ביקורת,
 התרסה, ריחוק ולעתים אף התנכרות. הצעיר הישראלי הלבה לשאול — בין
 בביקורת גלויה, בין במוםווית — ועם מלה גדולה של חוסר אמפטיה ושל חוסר

 הבגד.: ״מדוע הלכו כצאן למבח?״
 מערכת החיגוך הישראלית גיסתה בשגים האחרוגות להציג. מציאות שוגה של
 חיי היהודים והתגהגותם בתקופת השואה. היא גיסתה להצביע על־ הכיסויים
 הרבים של גבורה פיסית בקרב היהודים אף בהשוואה לכיסויי התגגדות בקרב
 אוכלוסיות שוגות של עמים אחרים (שבויי מלחמה, חיילים וכר). יחד עם זאת,
 היא גיסתה להמחיש, שגם צורות התגהגות רבות (קלוש השם, אמוגה באלוהים
 ושמירת מצוות בתגאי מצוקה גלאים ביותר, שמירת צלם אדם, קלוש החיים,
 מוסדות סעד וסיוע וכד) היו ביטוי להתגגדות ולמאבק בגאצים, אף אם לא
 ביטויי גבורה פיסית. על־פי הממצאים שבידגו אכן חל שיגוי משמעותי בעמדות
 הצעירים הישראליים. במלת האפשר, כשההשוואה, היא עם מחקרים שגערכו

 בעבד, גגםה גם להמחישה.
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״ ה א ו לי ש יצו ו נ נ ל  ״כו

 היצגנו בפני הנשאלים את השאלה הבאה: ״אפשר להשתמש בביטוי ׳ניצול
 שואה׳ לא רק לגבי ניצול ממש. למשל, יש אומרים שבמובן מסוים כולנו ניצולי
 שואה. האם אתה מסכים למשפט: ״בל יהודי בעולם צריך לראות את עצמו

 כאילו הוא גיצול השואה?״.
 תלמידים מכל שלושת הזרמים הביעו הסכמה עם ההיגד באחוזים גבוהים מאוד.

ר 5 פ ס ה מ ל ב  ט
 תפיסת היהודים היום בניצולי שואה (באחוזים)

 ממלכתי ממלבתי־דתי עצמאי

 1) מסכים/ה למשפט 79.8 83.6 903
 2) מסכים/ה למשפט רק לגבי יהודים יוצאי אירופה 4.0 6.2 —
 3) מסכים/ה למשפס רק לגבי מי שבעצמו היה שם 10.5 5.5 8.1
 4) איגגי מסכים/ה למשפט 5.7 4.7 6;1

 ההגמקות העיקריות, שגיתגו בתשובה לשאלה פתוחה, המבטאות הסכמה עם
 ההיגד, ניתנות לחלוקה למספר קבוצות:״•׳

 א. הזדהות עפ הגודל היהודי צתקופת השואה ועפ ניצולי השוא:
 ״היינו יכולים להיוולד בזמן ההוא״.

 ״בעקרון מאותם ניצולי שואה נולדתי אני וישנה המשכיות״.
 ״יכול להיות, שגם אני הייתי בשואה״.

 ב. הטוטליות של הפתרון
 ״אם לא היו עוצרים את השואה בזמן, היטלר היה מבצע את זממו בכולם״.

 ״היטלר עמד להכחיד את כל עמנו ולהגיע לכל הארצות״.

 ג. השפעת השואה על חיינו עתה
 ״גם מי שלא חווה את השואה באופן פיסי, ניזוק מבחיגה גפשית והדבר גותן

 את אותותיו בגו״.
 ״מאורע זה עומד בצל חייגו ומשפיע על דעותיגו.״

 ד. השואה והתקומה
 ״בזכות עובדה זו [גיצולי השואה] קמה מדיגת ישראל והצורך במדיגה לעס״.

 ״רק בזכותם אגחגו גמצאים בא״י״.

 ה. אחדות הגורל היהודי
 ״כל ישראל ערבים זה לזה״.
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 ו. אחריות לגבי המתיז* היהודי
 ״פחתו היהודים וממילא מוטלת עלינו האחריות לעתידו של העם היהודי״.

 ׳׳עם הפחתת מספר היהודים נפלה על כתפינו אחריות רבה מאוד להגדיל תורה
 ולהאדירה בעתיד״.

 ז. פכנות להתרחשות שואה חדשה וחששות מפני אנטישמיות
 ״תיאורטית כל יהודי בחו״ל עלול להיפגע באותו האופן״.

 ״השואה היא סימפטום של תופעה כללית, שיכולה היתד! להתרחש — ועדיין
 יכולה להתרחש — בכל מקום ובכל זמן נגד העם היהודי״.

 ההסכמה עם המשפט מבטאת התייחסות לשואה לא ־רק כ״מאורע, המשתייך
 לעבר ההיסטורי היהודי, ההולך ומתרחק״, אלא תפישת משמעויות השואה כ״ממשי־

 כות ונוגעות' בהווה ובעתיד של העם היהודי״.11
 מן הראוי לציין, כי בממצאים שלנו יש הסכמה הרבה יותר גדולה עם
 המשפט מאשר במחקריהם של הרמן ופרגו. זאת, למרות שפרגו סובר, על־פי
 ניתוח ממצאיהם, שבשנים האחרונות פחחה ההסכמה לרעיון, שכל יהודי צריך

 להרגיש, כאילו הוא ניצול שואה.,12
 אם נכון הפירוש, שאנו נותנים למשפט — הלקוח על דרך האגלוגיה מההגדה
 של פסח — הרי הרלוונטיות של השואה ונוכחותה כמאורע בעל משמעות

 להווה ולעתיד היהודי גדלה עם השנים בקרב הצעירים בישראל.

ת ו ה ד ז  ה

 בכל המגזרים מצאגו הזדהות רבה מאוד עם היהודים, שסבלו בתקופת השואה.
 עוצמת ההזדהות גדלה מן הממלכתיים לממלכתיים־דתיים ולעצמאיים. הכיוון הוא

 כמו שאד השאלות המתייחסות ליהודים בתקופת השואה.

ד 6 פ ס ה מ ל ב  ט
 הזדהות עפ פבלות היהודיפ בתקופת השואה (מ»וזיפ)

 ממלכתי ממלכתי־דתי עצמאי

 1) כן, במידה רבה 68.0 84.8 • 93.2 •
 2) כן 29.2 13.6 6.8
 3) במידה מעטה בלבד — 0.8 —
 4) לא — 0.8 —

 פרגו טוען במאמרו: ״במשך השנים עלתה רמת ההזדהות הכללית של התלמידים
 עם קורבנות השואה, וממצא זה מצביע הן על השפעת הלכי הרוח בחברה
 הישראלית, הן על הצלחת מערכת החינוך ביצירת נורמה כזו בקרב התלמידים,

 ולו ברמה הצהרתית״.18

142 



 הערכה זאת נראית לנו נכונה. יתרה מכך: עם השנים אנו רואים התחזקות
 של מגמה זו. הנתונים שלנו מצביעים על הזדהות עוד יותר גדולה מזו,
 שהיתה במחקרים של הרמן ופרגו בשנים 1965, 1974, ו־1985, שגם היא היתד•

 גדולה מאוד.*1

ה ו ו א  ג

 במסגרת סדרת שאלות, העוסקת ביחסם של הסטודגטים לתקופות שוגות בהיסטוריה
 היהודית, הוצגה בפניהם גם שאלה, העוסקת בעמדתם לגבי התנהגות היהודים
 בתקופת השואה. היחס לתקופות אחרות בהיסטוריה היהודית בגולה, כמו תקופת
 העיירה היהודית או חיי היהודים בארצות הים־התיכון, בעיקר של החילוניים,
 הוא של חוסר כל הרגשה שהיא (״אני לא מרגיש/ה כלפיה כל הרגשה מיוחדת״)
 או חוסר ידע (״אינני יודע/ת מספיק על תקופה זו״) או במידה־ קטנה בהרבה,

 גאווה.
 תמונה שונה לחלוטין אנו מוצאים, כשבוחנים את יחסם של הסטודנטים
 לתקופת השואה. בעבר, צעירים ישראליים רבים ראו בשואה את הביטוי המובהק,
 הקיצוני, של תקופת הגלות. כאמור, לעתים קרובות הם ׳הטיחו •ביהודים, שחיו

 בתקופת השואה, את ההאשמה, שהלכו כ״צאן לטבח״.
 הממצאים שלנו מראים, שרובן המכריע של המורות לעתיד גאות בהתנהגות

 היהודים םתקופת השואה.

ר 7 פ ס ה מ ל ב  ט
 עמדות כלפי התנהגות היהודים כתקופת השואה

 עצמאי ממלכתי ממלכתי־דתי

 1) אני גאה בהתנהגות היהודים בתקופת השואה 97.1 77.4 88.7
 2) אגי לא מדגיש/ה כלפי התגהגות היהודים 2.9 10.1 0.8

 בתקופה זו כל הרגשה מיוחדת
 3) אני מתבייש/ת בהתנהגות היהודים — 4.9 3.2

 בתקופה זו
 4) איגגי יודע/ת מספיק על התגהגות 6.4 5.6

 היהודים בתקופה זו
 5) הוסיפו תשובות מיוזמתם — 1.2 1.6

 השוגי בין המגורים הוא מובהק, אולם הוא מתון יותר מאשר ברוב הנושאים
 האחרים.

 יש לציין, כי מידת הגאווה, שחשות הגבדקות (מורות לעתיד), אף גבוהה יותר
 במידה לא מבוטלת, מזו שעלתה מהתשובות, שגתקבלו אצל תלמידי תיכון בישראל
 בשנים 1965, 1974, 1985. תשובה ןו תואמת תשובות אחרות, שמהן אפשר
 להסיק, כי השואה הופכת להיות גורם עוד יותר משמעותי בזהות היהודית
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 של הישךאלי (על כך גם בהמשך). יתכן כי העובדה, שהמדגם שלנו עוסק
 בקבוצה מוגדרת בקרב אוכלוסיית הצעירים, מסבירה גם היא את תחושת הגאווה
 הרבה יותר. כזכור, לא מצאגו, שהגאווה הגוברת ביחס להתגהגות היהודים
 בתקופת השואה כרוכה בגאווה גוברת או בהתעגייגות ובידע ביחס לחיי היהודים

 בטרם שואה.
 אולם, במה שגוגע לתקופת השואה, גם ההבדלים הקטנים הללו על־פי מוצא,
 הקיימים ביחס לתקופות אחרות, געלמים: חרוב הגדול (83%) גאה בהתנהגות
 היהודים ולא מצאנו שוני מובהק בהתייחסות עפ״י מוצא. המזרחיים אף מבטאים

 מעט יותר גאווה מאשר השאר (86%).
 היחס השוגה להתגהגות היהודים בתקופת השואה על־פי ארצות מוצא, שככל
 הנראה היה קיים בעבר, אינו קיים לחלוטין בקרב הנשאלים שלנו. לדעתנו, בכך
 באה לידי ביטוי ההתייחסות לשואה כמרכיב מרכזי בתפישה הלאומית־ציונית

 של החברה הישראלית ובמרכיב מרכזי של ה״דת האזרחית״ שלה.
 המורה הישראלי לעתיד גאה היום בהתגהגות היהודים בתקופת השואה, מזדהה
 עם המשפט ״כל יהודי בעולם צריך לראות את עצמו כאילו הוא גיצול שואה״
 ומזדהה עם סבל היהודים בתקופת השואה הרבה יותר מאשר צעיר ישראלי

 לפגי 15, 25 ואף 5 שגים.
 בהתייחסות לשאלות הללו, אנו רואים מגמה. של התגברות ההזדהות והגאווה

 במעבר מסטודנטים בסמינרים ממלכתיים, לממלכתיים־דתיים ולעצמאיים.
 הרמן טוען, כי הרגשת גאווה לגבי התגהגות היהודים בתקופת השואה נמצאה

 קשורה בזהות יהודית חזקה והרגשת בושה בזהות יהודית חלשה.15
 אם הנחה זו גכוגה, הרי התגברות התחושות היהודיות, שחלה עם השנים, יכולה
 להיות אחד ההסברים להתחזקות הגאווה, ההזדהות והתחושה, שכולנו צריכים

 לראות את עצמגו כגיצולי שואה.
 יחד עם ןאת יתכן, ששינוי היחס ליהודים בתקופת השואה הוא לא רק
 תוצאה של התגברות התחושות היהודיות. אפשר שהוא, במידה מסויימת לפחות,
 גורם להתחזקות התחושות היהודיות. כלומר, יתכן ששינוי היחס להתנהגות
 היהודים בתקופת השואה הוא דווקא הגורם המחזק את התחזקות התחושות

 היהודיות.
 בכל מקרה נראה לנו, ששני התהליכים מתרחשים בו־זמנית ומאפשרים זה

 את זה.
 יש לומר: בתשובות של תלמידות הםמיגרים העצמאיים, ובמידה רבה גם
 בתשובות של תלמידות הסמינרים הממלכתיים־דתיים, מצאנו עקביות. לעומת זאת,
 גתגלה חוסר עקביות מעורר שאלות לגבי יחסן של הסטודנטיות הלא־דתיות.
 שכן, אם הן אינן מתעגייגות בחיי היהודים בעיירה היהודית, שהיא תקופה של
 מאות שנים בחייהם של יהודי מזרח־ אירופה שקדמה לשואה, ואינן יודעות
 עליהם, מאין להן תחושת הגאווה על התנהגות היהודים בתקופת השואה? הלא
 היא המשך, למעשה סיום, מכל בחיגר. שהיא, של החיים היהודיים, של תקופת

 העיירה היהודית במזרח־אירופה.
- גשאלת השאלה: האם אין תקופת השואה מוצאת מן ההקשרים ההיסטוריים
 היהודיים והכלכליים־אוניברסליים שלה, ונתפשת (כתוצאה מהחיגוך הישראלי
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 ומקומה של השואה בחברה הישראלית) כתקופה בפני עצמה, כשלא נלמד ולא
 הובן הקשר בין מה שקרה לפניה ובמידה רבה בין מה שקרה אחריה י כיצד ישראלי,
 שאינו מרגיש, אינו מתעניין ואינו יודע על חיי היהודים, שהוכחדו בתקופת
 השואה (השואה היא סופה הטרגי של תקופה, שאנו מכנים אותה ״תקופת העיירה

 היהודית במורח־אירופה״), גאה במה שהיהודים עשו בתקופת השואה?

ת רי סטו דעה ההי ת הזמן — גולשות השואה גתו ב י ט ק פ ס ר  ג. פ

 בשאלה פחוחה, שהופיעה כשאלה ראשונה בשאלון, בקשנו מן הנבדקים: א) ציין/י
 שלושה מאורעות היסטוריים, שהשפיעו, לדעחך, על גורלו של העם היהודי.
 ב) ציין/י שלושה מאורעות היסטוריים, לגביהם יש לך הרגשה, שהם נוגעים

 התברר, שהצעיר הישראלי הלא־דתי גוטה להתייחס בתשובה לשאלות בדבר.
 מאורעות היסטוריים חשובים בעיניו לגורלו של העם היהודי ולכאלה, שיש לו
 הרגשה, כי הם גוגעים לו או לגורלו באופן מיוחד, כמעט אך ורק למאורעות
 של ההיסטוריה היהודית המאוחרת ולמעשה, בעיקר למאורעות, שהתרחשו במאה
 ה־20. יתרה מזאת, בין המאורעות, שהוא מזכיר (השאלה היא שאלה פתוחה),
 מופיעים בתדירות גבוהה למדי שלושה: השואה, הקמת המדינה.ומלחמות ישראל.
 שלושה אלה מוזכרים בתדירות הגבוהה ביותר הן כמאורעות היסטוריים, שהשפיעו
 על העם היהודי, הן כמאורעות היסטוריים, ש״יש לך הרגשה, שהם נוגעים

 יש לשים לב: אלה הם מאורעות הקשורים בהיסטוריה הלאומית ובמובנים
 רבים אף בהיסטוריה הציונית, ואולי אף בהיסטוריה הישראלית. השואה היא,
 כמובן, מאורע שונה: בהקשר זה. אולם, אף אותה נוטים רבים מן הצעירים
 הישראליים לבחון גם, ואולי בעיקר, מנקודת־מבט ציונית וישראלית ופחות

 לד או לגורלד באופן מיוחד.

 לך או לגורלך באופן מיוחד״.

 יהודית, ועוד פחות אוגיברסלית.

ר 8 פ ס ה מ ל ב  ט
 מאורעות היסטוריים שהשפיעו על גורלו של העפ היהודי

1  (רשימה חלקיה)8

י א מ צ ר ע ז ג  מ

 מאורעות היסטוריים
 הנוגעים לך או לגורלך

 2 3 םה״כ

 מאורעות היסטוריים שהשפיעו על
 גורלו של העם היהודי

 מאורע 1 2 3 סה״כ

7Z4 20.0 7.7 44.7 
213 6.7 103 43 
17.9 33 103 43 
483 16.7 10.3 21.3 

66.0 32.7 143 183 
123 9.1 3.2 0.6 
23.4 9.1 6.5 73 
49.7 5.5 16.1 28.1 

 הקמת המדינה
 יציאה לגלות

 מתן תורה

 שואה
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י ת כ ל מ ה מ  מ ג ז

63.6 8.2 13.8 41.6 90.7 8.7 27.6 54.4 
55.4 9.6 23.6 22.2 68.8 30.4 33.3 5.1 
5.3 0.5 2.2 2.6 11.2 13 3.7 6.2 

י ת ד ־ י ת כ ל מ ר מ ז ג  מ

51.1 6.0 27.4 17.7 76.7 28.2 34.4 19.5 
75.7 34.5 21.7 19.5 63.1 44.7 16.8 1.6 
39.4 7.1 6.6 25.7 36.2 0.8 12.0 23.4 

 שואה
 הקמת המדינה

 מלחמת עולם ה־11

 שואה
 הקמת המדינה

 מתן תורה

 מן הטבלה אגו למדים, שבכל שלושת המגזרים השואה היא המאורע המוזכר
 ביותר, הן ככזה שהשפיע על גורלו של העם היהודי(מאורע בעל משמעות היסטורית
 אובייקטיבית), הן כמאורע ההיסטורי ״הגוגע לך או לגורלך באופן מיוחד״ (מאורע
 בעל משמעות היסטורית סובייקטיבית). זאת, להוציא מקרה אחר: הקמת המדיגה
 גזכרת על־ידי הסטודגטים בסמיגרים ובמכללות הממלכתיים־דתיים יותר (76%)
 מאשר השואה (51%) כמאורע היסטורי, הנוגע לגורלם. למעשה, כל נשאל במגזר
 הממלכתי (להוציא בודדים) וכמעט כל נשאל במגזרים הדתיים הזכירו את

 השואה (או, בתדירות הרבה יותר נמוכה, את מלחמת העולם השגייה).״
 אצל תלמידי המגזר הממלכתי־דתי מצוייגת השואה בשיעור הגבוה ביותר (77%)
 כמאורע, שהשפיע על גורלו של העם היהודי, ופחות כמאורע, הגוגע להם או
 לגורלם באופן מיוחד. לעומת זאת, הקמת המדיגה גזכרת פחות כמאורע, שהשפיע
 על גורלו של העם היהודי (63%) ויותר כמאורע, הגוגע להם או לגורלם באופן
 מיוחד (76%). במגזר הממלכתי מוזכרות השואה והקמת המדיגה בסדר זה
 כמאורעות ההיסטוריים, שהשפיעו יותר מכל על גורל העם היהורי, ובאותו סדר,
 אך מוזכרות פחות, כמאורעות, הגוגעים להם או לגורלם באופן מיוחד, יותר

 מכל מאורע אחר.
 גם במגזר העצמאי גזכרת השואה יותר מאירוע אחר. אולם כאן היא מוזכרת
 כמאורע, הנוגע להם או לגורלם באופן מיוחר (72%), יותר כמאורע, שהשפיע

 על גורלו של העם היהורי (66%).
 הקמת המריגה היא מאורע בעל חשיבות הרבה יותר מועטה הן במישור
 הכלל־לאומי, הן במישור האישי, ומוזכרת הרבה פחות ממתן תורה וכן פחות

 מהיציאה לגלות. כמאורע, שהשפיע על גורלו של העם היהודי.
 יש לציין, שגם באמצעות שאלה זו אנו רואים את מגמת השיגוי לעומת המחקרים
 הקודמים. במחקרים ההם השואה גזכרת הרבה פחות. במחקר פרגו משגת 1985,
 שבו יש שינוי לעומת המחקרים שנערכו לפניו, ציינו 44% מהתלמידים את השואה
 כאירוע ההיסטורי בעל הנגיעה הרבה ביותר לגורלם, יותר מכל מאורע אחר.
 במחקרים, שגערכו לפני־כן (1965 ו־1974), הופיעה השואה במרבית המקרים
 כאירוע השלישי בסדר הבולטות, לאחר הקמת המדיגה ומלחמת השחרור, שדורגו
 ראשוגות, ולאחר המלחמה, שבעקבותיה גערך המחקר, דהייגו מלחמת ששת
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 הימים במחקר 1968 ומלחמת יום הכיפורים במחקר בשנת 1974, שדורגו במקום
 שני.18

 השואה עברה למקום ראשון. היא הופכת בעיני הצעירים הישראליים להיות
 המאורע הבולט ביותר בהיסטוריה היהודית — אף יותר בולט בכל שלושת הזרמים
 מהקמת המדינה. במיגזרים הממלכתי והעצמאי היא נתפשת גם כמאורע ההיסטורי
 בעל ההשפעה הרבה, הגוגעת להם או לגורלם באופן מיוחד. זאת, למרות
 השגים שחלפו מאז, ואשר היו אמורות, כביכול, להקטין את השפעת המאורע
 הזה במובנו האישי; אוכלוסיית המחקר שלנו היא בחלקה בגי הדור השני

 ובחלקה כבר בני הדור השלישי.
 אכן, כבר במחקרים הקודמים גמצא ממצא מעגיין: הגברת בולטותה של
 השואה בתודעה ההיסטורית של הצעירים. מידת הבולטות עוד גתחזקה במדד•
 רבה על־פי הממצאים של המחקר שערכנו. יש בכך, לדעתגו, עדות למקום המרכזי,

 שתופשת כיום השואה בתודעה הלאומית בישראל.19
 לדעתגו, מורגשות בתוצאות עקבות המאמץ, שהשקיעה מערכת החינוד הישראלית
 בנושא השואה, הפיכתה למרכיב מרכזי ב״דת האזרחית״ הישראלית והנטייה

 למצוא בה גורם מאחד ו״גורם קונסנזוס״ בחברה הישראלית.
 יש גורמים בחברה הישראלית — בין השאר, בצורה בולטת בקרב חלק מהמגזר
 החילוני וכן בקרב הזרם הממלכתי־דתי — הסבורים, כי בחינוך היהודי והציוני
 של הצעיר הישראלי צריכה השואה לשמש גורם מרכזי. לדעתם, היותה של השואה
 גורם מרכזי בתודעה הלאומית הישראלית — ״ישראליותה של השואה״ —
 ובחינוך היהודי והציוני, עשויה לצמצם את מימדי הידידה ואת אי־הבהירות
 במה שקשור לחינוך .הציוני ולתוצאותיו (ראה הוויכוח לאחרונה על הנסיעות

 לפולין).
 אין ספק, חלו שינויים משמעותיים ביחסם של הצעירים הישראליים לשואה.
 אין אנו יודעים, אם השינויים הללו מופנמים, אולם ברוד,.שיש שינוי לפחות
 ברמה ההצהרתית. אין אנו בטוחים, שהשינויים מלווים בשינוי עמדות יסודי

 ביחס לעם היהודי וביחס להיסטוריה היהודית ה״גלותית״.
 בטיעון ״כולם היו גיבורים״, שאפשר לשמוע אותו:.עתה לעתים מזומנות. ביחס
 להתנהגות היהודים בתקופת השואה, יש בעייתיות רבה — כשם שהיו בעייתיות,

 חוסר הבנה והתנכרות בהאשמה, ״למה הם הלכו כצאן לטבח״.
ד על ראייה א־היסטורית של השואה, כשם שמעד על. כך ע  ביטוי זה מ

 הפער בין היחס לשואה והיחס לתקופת העיירה היהודית.
 ליבמן טוען, ש״ישראל שוב אינה מנותקת מן המסורת הדתית או ימן השואה,
 כפי שהיתה פעם״.״2 לדעתנו, ישראל.אכן אינה מנותקת מן השואה, משום
 שהשואה הפכה חלק מרכזי ממה, שליבמן מכנה ״הדת האזרחית״ של מדינת
 ישראל. אולם הצעיר הישראלי מגותק במדה רבה מן הגולה שטרם שואה
 והקמת המז־יגה, ומן התפוצה היהודית בתקופה שלאחריהן. ליבמן טוען, ש״על־פי
 הדת האזרחיח החדשה, ישראל היא המשך ההיסטוריה היהודיה והיא מקושרת
 במישרין לסבלותיהם של יהדי הגולה״.21 אנו טוענים, שהצעיר הישראלי ״מקושר
 במישרין״ עם השואה, הנתפשת בעיניו כממצה את כלל נסיונו״של'היהודי בקרב
 הגויים. הוא אינו ״מקושר במישריך להיסטוריה היהדית ולעם היהדי באשד
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 הוא, לפני השואה ולאחריה.
 חיזוק נוכחותה של השואה בתודעתנו, ובכלל זה בתודעת הצעיר הישראלי
 והמורה הישראלי הצעיר, נמשך והולך ומתרחב. גם המחקר שלנו מראה זאת
 בבירור. יחד עם זאת, התופעה כשלעצמה אינה מעידה על תודעה היסטורית
 מקפת ומאוזנת של השואה, על מכלול היבטיה ומשמעויותיה, ואינה מעידה בהכרח
 על ״הבנה נמנה״ של מאורע זה — גם היא, במובגים רבים, ״גישה חלקית״

 לשואה.

א צ ו ה מ נ ת ש י מ פ ־ ל ת ע ו ד מ ע י ב נ ו  ש

 בדקנו את השאלות, העוסקות ביחס ליהודים בתקופת השואה, לשואה ולהשלכותיה,
 על־פי משתנה המוצא. לצורך זה בחרנו שלוש קבוצות מובהקות על־פי משתנה

 המוצא.
 א. מוצא ישראלי — שני ההורים נולדו בישראל.

 ב. מוצא מזרחי — שני ההורים גולדו בארצות אגן הים־התימן.
 ג. מוצא מערבי — שני ההורים נולדו בארצות אירופה או אמריקה.

 הנחנו, שאם יימצאו הבדלים על־פי משתגה המוצא, הם צריכים להיות בין
 הקבוצות הללו, המהוות יחד 71% מאוכלוסיית המחקר. הוצאנו מן ההשוואה
 את מה שמכוגה ״המשפחות המעורבות״, שבמגוון האפשרויות הקיימות מהוות

 יחד 29% מהאוכלוסייה הנבדקת.
 מן הראוי לציץ, שבתשובות הנוגעות לשואה וללקחיה לא נמצאו כל הבדלים
 על־פי מוצא ההורים. יתרה מזו, בשיעור קסן, לא מובהק מבחינה סטטיסטית,
 ביסאו הסטודגסים ממוצא מזרחי הסכמה רבה יותר עם ההיגד ״כל יהודי בעולם
 צריך לראות את עצמו גיצול שואה״. 83% מהם הסכימו עם ההיגד, לעומת

 80% של הסטודגטים ממוצא מערבי ו־78% של הסםודגסים ממוצא ישראלי.
 גם בביטוי גאווה מצאנו שוגי קטן, לא מובהק מבחיגה סטטיסטית. 86% של
 הגשאלים ממוצא מזרחי אמרו שהם גאים בהתנהגות היהודים בתקופת השואה,
 לעומת 80% של הסטודגטים ממוצא מערבי, ו־83% של הסטודגטים ממוצא

 ישראלי.
 רק בשאלה הגוגעת להזדהות עם היהודים, שסבלו בשואה, מצאגו הבדל קסן,
 לא מובהק גם הוא מבחינה ססםיסטית, בכיוון השגי. 75% של הגשאלים ממוצא
 מזרחי אמרו שהם מרגישים הזדהות עם היהודים, שסבלו בשואה, לעומת 77%

 של הסטודנטים ממוצא מערבי ושל 79% של הסטודגמים ממוצא ישראלי.
 לדעתגו, גם ממצאים אלה מאשרים את הטיעון שלנו, שהשואה אכן הפכה
 למרכיב מרכזי בזהות היהודית של הישראלי, ללא שוני על־פי מוצאו, וכי

 השואה הופכת לגורם זהות מאחד ומלכד בחברה הישראלית.

 ד. לימוד והערכת הידע גנושא תשואה

 לא רציגו לשאול שאלות, הבודקות ידע מתוך גישה, שאין לערב בשאלון עמדות
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 שאלות, הבודקות דע. גם לא ביקשנו לבחון במסגרת זו, כיצד נלמדת השואה
 במערכת החינוך בישראל. יחד עם ןאת, ביקשנו מהנשאלים מדע על לימודיהם
 ועל הערכתם את מדת הידע האישי שלהם בנושאים שונים, הקשורים לתחומי
 המחקר שלנו. כמובן, המדע, שקיבלנו, אינו מדוייק במובן האובייקטיבי. אולם
ת העיסוק בנושא במסגרות ד  המדע, שהצטבר, עשוי לשמש אינדיקציה לגבי מ
 חינוך תיכוניות ועל־תיכוניות (הסמינרים והמכללות) וכן לגבי הערכתם את

 מידת הדע שלהם.
 לתשובות אלו גתייחס בהרחבה במסגרת אחרת. כאן מן הראוי לציין:

 הנושאים, הקשורים לתחום דיוגגו (תולדות היהודים במאות ה־19 וה־20 לפגי
 השואה ואחריה, השואה, הציונות, הסיכסוך הישראלי—ערבי, החברה הישראלית
 ויהודי התפוצות), גלמדים הרבה יותר במסגרת לימדי התיכון מאשר במסגרות
 העל־תיכוניות (הסמינרים והמכללות), שם, למעשה, הם כמעט אינם גלמדים,

 להוציא מספר יוצאים מהכלל.
 על־פי תשובות הםטדנטים, הנושאים, הנלמדים ביותר, הם השואה, הציונות,
 ואחריהם, במדד, פחותה בהרבה, הסיכםוך הישראלי־ערבי(בתיכון). הפחות נלמדים
 בתיכון ובמסגרות העל־ תיכוניות: יהודי התפוצות ותולדות היהודים במאה ד,־19.
ת הלימד של שגי הגושאים הגלמדים ביותר: השואה ד  להלן הממצאים לגבי מ

 והציונות, על־פי תשובות הנבדקים.

ר 9 פ ס ה מ ל ב  ט
זים) ו  מידת הלימוד של נושאי השואל והציונות במסגרת לימודי התיכון (בז

 ״האם למדה במסגרה לימודיד התיכוניים את הנושאים הבאים״:

ה א ו ש  ה
1 2 3 4 

 הרבה מאוד הרבה מעט כלל לא

 ממלכחי 48.1 40.4 9.9 1.6
 ממלכחי־דחי 67.2 28.4 43 —
 עצמאי 86.0 11.6 — 23

ת ו נ ו י צ  ה
1 2 3 4 

. א  הרבה מאוד הרבה מעט כלל ל

 ממלכחי 353 47.6 14.9 1.7
 ממלכחי־דחי 54.6 30.8 13.8 03
 עצמאי 26.1 34.8 34.8 43

 מן הראוי להעיר, שאת לימודיהם התיכוניים עשו הסטותטים בררך־כלל במגזר
 חינוך שבו הם לומדים עתה את לימודיהם העל־תיכוניים בסמינרים ובמכללות.
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 מביו הגושאים שבדקנו בכל שלושת המגזרים, השואה היא הנושא הנלמד ביותר.
 אנו רואים, שהן השואה, הן הציונות גלמדות יותר בבתי־הספר התיכוגיים

 הממלכתיים־דתיים מאשר בבתי־הספר התיכוניים הממלכתיים.
 גם את שאר הנושאים, עליהם שאלנו, לומדים תלמידים בבתי־הספר התיכוניים
 הממלכתיים־דתיים יותר מאשר בבתי־הספר התיכוגיים הממלכתיים (להוציא את

ה בשגי המגזרים). ל  נושא הסכסוך הישראלי—ערבי הגלמד באותה מ
 במה שנוגע למגזר העצמאי, אנו מוצאים נתונים מעניינים: השואה נלמדת,
 על־פי תשובות הגבךקים, יותר מאשר בשגי המגזרים האחרים וגם שם היא
 הגושא הגלמך ביותר. גיתן להגיח, שתכגי הלימוד הם שוגים במגזרים השוגים,
 אולם אנו לא בךקנו גושא זה במחקר. גם תולדות היהודים במאה ה־19 ובמאה
 ה־20, הן לפגי השואה, הן אחריה, וכן יהודי התפוצות, גלמדים במגזר העצמאי
 יותר מאשר בשגי המגזרים האחרים. לעומת זאת הציוגות, הסכסוך הישראלי—
 ערבי והחברה הישראלית נלמרים במגזר העצמאי הרבה פחות מאשר במגזרים

 הממלכתי והממלכתי־רתי.23
 כשבדקגו את מידת הלימוד של הגושאים הללו במסגרות להכשרת מורים,
 מצאגו, שהגושאים הללו איגם גלמדים כמעט במגזר הממלכתי והממלכתי־דתי

 וגלמדים (אם כי כאן פחות מאשר במסגרת לימודי התיכון) במגזר החרדי.
 גם במסגרת הסמיגרים והמכללות, הגושאים הגלמדים יותר הם שוב — השואה

 והציונות.

ד 10 פ ס ה מ ל ב  ט
n והציונות במסגרת הפמינרימ והמכללות (האחוזים) m r i מידת לימור 

 ״האם למדת במסגרת לימודיך העל־תיכוניים את הנושאים הבאים״:

ה א ו ש  ה
1 2 3 4 

 הרבה מאוד הרבה מעט כלל לא

 ממלכתי 17.3 24.0 31.2 27.5
 ממלכתי־דתי 4.7 5.4 37.2 52.7
 עצמאי 41.0 5.1 20.5 33.3

ת ו נ ו י צ  ה
1 2 3 4 

 הרבה מאוד הרבה מעט כלל לא

 ממלכתי 10.1 21.8 293 38.8
5Z7 27.1 10.1 10.1 ממלכתי־דתי 
 עצמאי 10.0 17.5 17.5 55.0
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 אגו רואים, שהן גושא השיאה, הן גושא הציוגות, נלמדים יותר במסגרות
 הסמינרים הממלכתיים מאשר בסמינרים הממלכתיים־דתיים.

 השואה היא הנושא הנלמד ביוחר מבין הנושאים שבדקנו, הן בסמינרים
 הממלכתיים, הן בסמינרים העצמאיים. לעומת ןאת, בסמינרים הממלכתיים־דחיים

 הציונות היא הנושא הנלמד ביוחר.
ת הלימוד ובין מדת הידע ד  אין אנו יכולים לקבוע כאן את הקשר בין מ
 בנושאים הנלמדים. בכל אופן, השואה היא הנושא הנלמד ביותר הן בלימודי
 התיכון והן במסגרת הסמינרים והמכללות. בכל שלושת המגורים, השואה היא
ת הידע האישי שלהם כרב ביותר, ד  גם התחום שבו הסטודנטים מעריכים את מ

 לעומת כל שאר התחומים.

ר 11 פ ס ה מ ל ב  ט
 הידע כנושא השואה (כאחוזים)

1 2 3 4 
 ידע רב מאוד ידע רב ידע מועט חסר ידע

 ממלכתי 35.4 59.1 5.8 0.6
 ממלכתי־דתי 38.9 54.2 6.9 —

 עצמאי 72.1 23.2 4.7

ד 12 פ ס ה מ ל ב  ט
 הידע.מנושא״ הציונות (כאזוזיפ)

1 2 3 4 
 ידע רב מאוד ידע רב ידע מועט חסר ידע

 ממלכתי 25.2 49.0 25.5 03
 ממלכתי־דתי 29.0 51.1 19.1 03
4.5 293 36A 293 עצמאי 

 כאמור, אין לקבל את הערכת הנבדקים את הדע שלהם כקריטריון אובייקטיבי.
 אנו מרשים לעצמנו לציץ, שלהערכתנו, רמת הידע שלהם נמוכה יותר, מכפי

 שהם מציינים אותה, לעתים"בצודה" משמעותית.
 מכל מקום, על־פי הערכתם של הנבדקים ברוד, שנושא השואה הוא התחום,

 שהם סבורים, כי הם בקיאים בו יותר מבשאר התחומים.
 איננו מבקשים לטעון, שהשואה נלמדת יותר מדי. אנו מבקשים להצביע על
ת הלימד (ואולי הדע) בנושא השואה, ד  העובדה, שיש חוסר התאמה בין מ
 לעומת לימוד נושאים, תחומים ומאורעות בהיסטוריה היהודית המודרנית ובת־
 זמננו, בטרם שואה ואחריה, שבהם אין עוסקים כמעט ואשר אוחם ידעים פחות.
 יש לזכור בהקשר זה את העובדה, שב־1980 הכניסה הכנסת תיקון בחוק
 החינוך הממלכתי תשי״ג 1953. בסעיף, העוסק במטרות התינוך הממלכתי(סעיף 2),
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 הוכנסה תוספת, האומךת, ש״מטרת החינוך הממלכתי היא להשתית את החינוך
 במדינה על תודעת זכרון השואה והגבורה״ (זאת בנוסף לארבעת היסודות,

 שצויינו בחוק ב־1953).
 יתכן — הדבר דורש בריקה נפרדת — שיש קשר בין לימוד לבין ידע ובין
 ידע לעמדות ולהתייחסות. חוסר ידע וחוסר התייחסות (כמו, לדוגמא, לחיי
 היהודים בעיירה היהודית, עליו עמדנו בקצרה) עלול להציב את השואה מחוץ
 להקשרים ההיסטוריים, היהודיים והכלליים. הדבר עלול לגרום בהתייחסות הצעיר
 הישראלי לשואה ולהשלכותיה, להכללות, ראייה סטריאוטיפית ולהדגשים, שלפי
 הכרתנו אינם נכונים. דווקא בגלל מרכזיותה של השואה בזהות היהודית יש

 לחוסר האיזון, עליו אנו מבקשים להצביע, חשיבות רבה כל־כך.
 ולבסוף, רוב הנושאים בהיסטוריה היהודית המודרנית אינם נלמדים כמעט
 במסגרת הסמינרים והמכללות. על־פי הנבדקים, הם נלמדים הרבה יותר במסגרות
 החינוך התיכוני. נראה, שהמורה הישראלי — לפחות זה המוכשר במכללות
 ובסמינרים — נושא עימו מלימודי התיכון את הידע המועט שלו בנושאים הקשורים
 להיסטוריה היהודית המודרנית ולזהותו היהודית. להערכתנו, ספק רב אם מה
 שלמד המורה לעתיד לפגי שגים מספר, במסגרת לימודי התיכון, מספיק להכשרתו
 כמורה וכמי שעתיד להשפיע על עיצוב תודעתם וזהותם של תלמידים בעתיד.

: השלכות ומשמעויות חינוכיות ם ו כ י  ס

 במחקרנו מצאנו התמתנות בהדגשים הישראליים של הזהות והתחזקות המרכיבים
 היהודיים. מגמה כזו נמצאה כבר במחקרי זהות קודמים, שנערכו בשנות השבעים
 והשמוגים והיא גמשכת, וכגראה אף מתחזקת. אין אגו יכולים לקבוע בוודאות

 את עומקם של התהליכים, אולם גראה, כי גיתן להצביע על מספר עובדות:
 א. היחלשות תחושת הישראליות, עליה הצבעגו בהקשרים שוגים.

 ב. היחלשות הישראליות היא אולי ההסבר — או לפחות אחד ההסברים —
 להתחזקות היהודיות. לעומת זאת, קשה.1לקבוע, אם חל שימי משמעותי בהתייחסות
 אל עצמגו כיהודים. כלומר, האם הצעיר הישראלי היום הוא יותר יהודי, רק

 משום שהוא פחות ישראלי, או שגתחזקה גם יהודיותו כשלעצמה?
 ג. אין ספק, שחל שיגוי משמעותי ביחסו של הצעיר הישראלי לשואד-
 שיגוי זה, שגם אותו גיתן לראות כבר במחקרים קודמים, בא לידי בימוי
 מובהק במחקרגו. השואה הפכה להיות גורם מרכזי, ולעתים הגורם המרכזי
 בזהות היהודית. מבחיגה זו היחס לשואה אכן מצביע על התחזקות היהודיות.
 השואה ממלאת במידה רבה את החסר שגוצר עם היחלשות הישראליות והגטייה
 לכיוון היהודיות. יחד עם זאת מצויים ביחס העכשווי לשואה הדגשים ציוניים

 בולטים.
 ד. השינוי המשמעותי ביחס לשואה — בין -השאר ההזדהות עם קרבגותיה
 וגאווה על התגהגותם — אינו כרוך בשינוי ביחס לתקופות אחרות בהיסטוריה

 היהודית ה״גלותית״, ואיגו כרוך בשיגוי ביחס ליהודי התפוצות.
 להעדכתגו, גורם הזמן, שחלף מאז השואה לבדו, איגו מסביר את הפיכתה
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 של השואה לגורם משמעותי כל־כך בזהותנו. ההסבר, הטוען, כי השנים שחלפו—
 והן לבדן — הביאו באופן הדרגתי וטבעי כביכול לתהליך של הפגמת המאורע
 והתמודדות עמו, הינו הסבר חלקי. שאלת ההשפעה של המערכת החיגוכית
 חורגת כמובן מתחומי המחקר הנוכחי. אולם אנו סבורים — והדבר אכן דורש
 אישוש מחקרי — שמערכת הסוציאליזציה, ובכלל זה מערכת החיגוך, בקשה
 להפוך את השואה למרכיב דומיננטי בזהותנו. מבחיגתה, הגתוגים העכשוויים

 אכן מעלים על הצלחה.
 מגקודת המבט של הזהות היהודית־ישראלית וגם מנקודת מבט חינוכית,
 מתעוררת עתה שאלה מהותית: האם אפשר — ולאורך זמן — לטפה זהות על
 מרכיבים, שהם ביסודם נגטיביים? מהו האיזון, המתבקש עם מרכיבי והות

 יהודיים חיוביים?

ת ו ר ע  ה

 1 ראה רות פירר, סוכנים של הלקח, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1989, עמוד 149.

 2 שם, עמוד 152, ראה גם עמוד 106, העוסק בהבחנה בין ״לקח״ ל״משמעות״.
: ״להלן מספר לקחים אפשריים המתחייבים מהשואה, ציין/י באיזו ך  3 השאלה גוסחה כ

ה את/ה מסכים/ה לכל אחד מהם:״. ל  מ
ה הציונית, ד פ ס ת, מבט פםיכולוגי־חברתי, ה די ו  «א ראה בין השאר שמעון חרמן, זהות ל
 ירושלים תש״ם (להלן: הרמז) וכן, אורי פרגו הזהות היהודית של הנוער הישראלי

ת זמננו, 5, ירושלים, תשמ״ט (להלן: פרגו). ז ד  1965—1985״, ל
 4 ישעיהו (צ׳ארלס) ליבמן, ״מיתוס השואה בחברה הישראלית״, תפוצות ישראל, שנה

 י״ס, חוברת ה׳—וי, חורף 1981, עמוד 110 (להלן, ליבמן, מיתוס השואה).
 5 גילה זליקוביץ, ציפי ליבמן, השוואה בעמדות בני הגוער מישראל, ארה״ב וצרפת

 (סטגסיל), 1990.
 6 עובדה זו היא בעלת משמעות בגיתוח התשובות ובפירוש אין להסיק מעמדותיהם
 על עמדות כלל הגוער היהודי בארצותיהם. זוהי קבוצה מוגדרת בקרב בגי הנוער
י בתפוצות, שרוכזה בנסיבות מסדימות ודומה, שהדבר בולט במיוחד בקרב ל ל  ה

 המשתתפים מצרפת.
 7 אחחי ההסכמה הם צירוף של תשובות 4 (מסכים בהחלט), ו־3 (מסכים).

, ו נ מ  8 יאיר אורון, ״יחס הנוער היהודי המאורגן בצרפת לשואה ולאנטישמיות״, יהדות ז
 כרך ב׳, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשמ״ה.

ל 109. מ ^ שם, ע ב י  9 ליבמן לא ביקש התייחסות לכל סיבה בנפרד. ראה ל
 10 ראה להלן נספח 1.

 11 הרמן, עמוד 81.
 12 פרגו, עמוד 274.
 13 פרגו, עמוד 273.

ל 211, פרגו עמוד 273. מ  14 ראה חרמן ע
ל 81. מ  15 הרמז, ע

ת בשכיחות גבוהה גם מלחמות כ ז  16 הרשימה שלהלן היא חלקית. במגזר החילוני נ
 ישראל. הנשאלים נתבקשו לציין לגבי כל אחת מן השאלות שלושה מאורעות
 על־פי בחירתם. גם לסדר רישום המאורעות יש משמעות, לפיכך הובאו המאורעות,
ל שצוינו מימין לשמאל (מאורע ראשון שצוין, מאורע ס  שצויגו באחוזים, לפי ה

 שני שצדן, וכר).
ל של 360 נבדקים סי כלו  17 השואה או מלחמת העולם השנייה נזכרו 354 פעמים מתוך או
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 במגזר הממלכתי. סה׳׳כ השואה ומלחמת העולם השנייה נזכרות מעט מעל 100%,
 משום שמספר תלמידים (קטן) לא ענה על שאלה זו. האחוזים הם מםה״כ התשובות
 שניתנו והיו תלמידים בודדים, שציינו בנפרד הן את השואה, הן את מלחמת העולם

 השנייה.
 18 ראה פרגו, עמוד 274, והרמן, עמוד 84.

 19 לעומת זאת, גיכרת גטייה לירידה בבולטות של מלחמות ישראל ויחס יותר אמביוולגטי
 מזה שבעבר לישראליות, למלחמת לבגון ולאירועים הקשורים למדיגת ישראל

 (האיגתיפדה, לדוגמה), לפחות בקרב חלק מן הסטודגטים.
 20 ליבמן, שם, עמ׳ 110—111.

 22 אחדות מן הגשאלות במגזר החרדי הוסיפו בצד השאלה על מידת לימוד גושא
 הציוגות, ״גגד׳׳. כלומר, הן למדו לעתים הרבה מאוד ולעתים הרבה על הציוגות,

 אבל גגדה.
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י צ ר ק א ח צ  י

ם י י ד ו ס ם ה י נ ו י כ ר א ת ה פ י ש ם ח  ע

 הפתיחה ההדרגתית לעיון ולמחקר של הארכיוגים הגלויים והסודיים ברומניה
 גורמת לשיגויים מהפכגיים בהיסטוריוגרפיה הדומגית.

 השלטונות הדמוקרטיים החדשים ברומניה התייחסו תחילה בהיסוס לתביעה
 לאפשר עיון חופשי בארכיונים. בשורות השליטים החדשים היו אנשים, אשר
 חישוף עברם בימי המשטר הקומוניסטי לא היה מוסיף להם לא כבוד ולא
 יוקרה. במקרים מסויימים היה חשש, שהחומר הארכיוני הסודי ינוצל לצרכים
 של סחיטה פוליטית, שתביא להורדת אישים פוליטיים וציבוריים מעל לבמה.

 הסדרים מיוחדים וסידורים תחיקתיים צמצמו חששות אלה.
 עתה אנו עדים לפתיחה הדרגתית של הארכיונים, כולל הארכיונים של הצבא
 ושל משטרת הבטחון. עקב כך וכינו סוף סוף לאחרוגה גם למסמכים, הנוגעים

 לפעילות היהודית והציונית בשנות השואה.
 ארכיוני משטרת הבטחון מאפשרים עיון והבנה יסודית ועמוקה יותר שיל יחס
 השלטונות ברומניה ליהודים, לאנשי הציבור, לתנועה הציונית. ארכיוני המפלגה
 הקומוניסטית מגלים לנו את היקף ההשפעה היהודית בשלב הראשון של השלטון
 הקומוניסטי ומספקים לגו מידע מעניין על מאבק היבםקציה הרומגית נגד חיים
 יהודיים והרצון לעליה. עכשיו נחשפים גם הגורמים, שנאבקו למען העליז־.
 ההמונית מרומניה והנסיבות, שאיפשרו עליה המונית מרומניה, שעה ששערי

 כל שאר המדינות הקומוניסטיות היו נעולים.
 האחראים על הארכיונים ברומניה חתמו לאחרונה הסכמים רשמיים עם שלטונות
 רוסיה. הרוסים יעמדו לרשות רומניה את הארכיונים הסודיים ביותר, כגון
 זה של משרד ראש הממשלה, של הצבא הרומני, את תיקי ״האינטרנציונל
 הקומוניסטי״, הכוללים חומר מרתק על התנועה הקומוניסטית ברומניה. מסמכים
י הרוסים עם כניסתם לרומניה ב־1944; חלק אחר מהחומר  אלה נתפסו על ד
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 נתפס בגרמניה, חומדים אלה יש בהם כדי להשלים את החסר בפרטים רבים
 ובפרקים רבים, המגעים לתולדות יהודי רומניה בשנות המלחמה.

 במקביל גמצא גם חומר ארכיוגי חשוב בצ׳רגוביץ. אם תגוצל האפשרות
 הקיימת להעתיק את החומר ולהקדיש לו בארץ את תשומת הלב המדעית הראויה
 והדרושה, יובהרו פרשיות היסטוריות חשובות, כגון פרשת מאסרי הציוגים
 על ידי הסובייטים והגלייתם לסיביר עם כגיסתם לצ׳רגוביץ ב־ 1941 וכן פרשיות,
 הגוגעות לגירוש היהודים לטרנסניסטריה ולחיים במחגות שם; היקף ההשמדה,

 אחריות השלטוגות הרומגיים והגרמגיים.
 הקמת המכון לחקר תולדות יהודי רומגיה ע״ש גורן־גולדשטיין ליד אוגיברסיטת
 תל־ אביב לפגי חמש שגים המריצה את החקר המדעי וכן העמיקה את הסדר
 המדעי בנושא חקר יהודי רומניה, שמשלב הממוריאליסטיקה, המחקר של תולדות

 יהודי רומניה, עבר לשלב של מחקר אובייקטיבי יותר.
 המחקר על ד׳׳ר וילהלם פילדרמן ומקומו במאמצים למען הצלת יהודי רומניה,
 המבוסס על ארכיונו הפרטי המקיף והמסודר, וכן ספר הזכרונות של רבה
 הראשי של רומניה בשנות המלחמה, ד״ד אלכסנדר שפרן, ניסו להבליט את
 חלקם האישי של מגהיגים אלה למען הצלת יהודי רומניה. אלא שהתמונה
 הממוריאליסטית איגד• ממצה את המשא. מגהיגים דגולים כמו א.ל. זיסו ומישו
 בגווגיסטי, שגיהם יושבי ראש של ההסתדרות הציוגית בשגות המלחמה, לא
 הספיקו לכתוב את זכרוגותיהם בגלל שגות המאסרים, הסבל והעיגויים, שהיו

 מגת חלקם.
 עם כל ההערכה למעשי פילדרמן ושפרן, קשה לקבל את ההגהה, שפגיות,
 מכתבים, ראיונות, יוזמות פוליטיות, ניצול קשרים, שתדלנות מדינית במובן
 החיובי של המלה, הספיקו, כדי למנוע את מדיניות ההשמדה ולהפכה למדיניות
 של הצלה. בצד שתדלגות גדרשה גם פעילות אקטיבית של התנועה היהודית
 והציוגית. ספרו של ד״ר אפריים אופיר ״ציוגים בגוב האריות״ מציג לראשוגה
 בצורה מקיפה את הפעולה הציונית בשנות המלחמה ברומניה כפעולה של
 תנועה. זוהי פעילות של גוף מאורגן, העוסק בארגון המוגים, ארגון נוער, קשרי
ח ובעיקר בפעילות בתחום העליה. בגלל העיסוק בעליה ראו הרומנים בתנועה  ח
 הציוגית גוף, הגשען על האגגלים. בעיני מדיגאים רומגים, שראו את הגולד,
 היתד, התנועה הציוגית גשר לעולמו של צ׳רצ׳יל ולבגות הברית. זו הסיבה
 העיקרית, מדוע הרומגים לא העיזו לפגוע טוטלית בתנועה הציונית והשלימו

 עם פעילותה המחתרתית.
 בסוף 1943 .מגסים הגרמנים באמצעות גציגיהם, השגריר מגפרד פון קיליגגר
 וגוסטב דיכטר ועל ידי פרובוקציה רבתי — להציג את התגועה הציוגית ברומגיה
 כתגועת ריגול חתרגית, המכיגה קשר גגד הגרמגים. לכן הם חושפים בפברואר
 1944 את חומר המידע והדו״חות, שנשלחו ללשכת הקשר לקושטא על ידי התנועה
 הציוגית ותגועות הגוער בבוקרשט באמצעות הסוכן הגס ולטי, שהתגלה כסוכן
 כפול. הנסיבות המדיגיות של ראשית 1944, האכזבה מהגרמגים, האמוגד. העמוקה
 של הצמרת הרומנית, שגרמניה תובס ותפסיד את המלחמה, הכשילו את הנסיון

 הגרמני לשנות את הקו של הרומנים בשלב כה מאוחר.
 ואכן ב־23 באוגוסט 1944. מתרחש המיפגה: רומגיה עוזבת את ״הציר״
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 ועוברת למחנה בנות הברית.
 מסמכים על משפט אסירי ציון, שנחשפו לאחרונה בבוקרשט, מספקים תמונה
 בהירה יותר על יחסי השלטונות הרומניים לתנועה הציונית. כעת מצויות הוכחות
 ממשיות לגישה דלעיל, שהציונים הם בעיני מדינאים רומניים מתונים הגשר

 לעולם בנות־הברית.
 עם קבלת התפקיד של נשיא האכןקוטיבה הציונית במחתרת בראשית 1944,
 טוען א.ל. זיםו ז״ל באוזני הגורמים הרומנים, אשר אתם הוא מנהל מו״מ על
 העליה, שבתור ממונה על העליה מרומניה לארץ־ישראל הוא נציג גוף חיצוני זד,
Jewish Agency for Palestine^ הסוכנות היהודית. לרומנים הוא הבהיר 
 הסוכנות היהודית, היא גוף יהודי בינלאומי יציג, הקשור לבנות הברית. בשל
Centraia) כך הוא התנגד בכל תוקף לכל נסיון להכניס את ״מרכז היהודים״ 

 Evreiior) כשותף ופרטנר לארגון העליה.
 זיםו שלל כל אפשרות של שיתוף פעולה בין הסוכנות. היהודית, גוף רשמי,
 יהודי ריבוני, עם גוף מקומי ועל אחת כמה וכמה עם גוף, שהוקם על ידי השליטים

 הגרמניים הנאציים.
 עמדתו התקבלה על דעתה של הקבוצה הרומנית, שכללה את ראש הממשלה
 מיכאי אנטונםקו — Mihai Antonescu (לא לזהות עם המנהיג המרשל יון
 אנטונסקו), את שר הפנים פיקי וםיליו — ИсМ Vasiliu, את שר הצי האדמירל
 שובה — Admiral Sova. כל אלה ראו את זיסו כמקשר ביניהם לבין בנות הברית.
 רלבנטית לתיזה זו ההצהרה ב־1952 בחקירה של א.ל. זיסו במשפט שנוהל

 נגדו על ידי הקומוניסטים.
 זיםו מספר, כיצד הוזעק ב־22 באוגוסט 1944 (יום לפני הפיכת החצר של
Ovidiu — המלך) למשרד ראש הממשלה. פקד גבוה בשם אובידיו ולאדסקו 
 viadescu, שיפגה בדחיפות, בכתב לסוכגות היהודית,. אותה הוא מייצג. עליו
 לבקש את התערבותה אצל האנגלים והאמריקאים, כדי שימנעו את כיבוש רומגיה

י הסובייטים בלבד ושבכיבוש ישתתפו גם הצבאות האגגלו־ אמריקאיים.  על ד
 זהו נסיון נואש של חלק מהקבוצה המנהיגה להכין את הכניעה ואת היציאה

 מן המלחמה.
 זיסו אינו מסרב, אבל מבקש שהות להתייעץ. אלא שההתפתחות המהירה
 והדדמטית של המאורע אינה מאפשרת לו לפעול. למחרת, ב*23 באוגוסט,
 בשעות אחרי הצהריים, נאסר המרשל אנטונםקו בארמון המלך. תוך 12 שעות
 רומניה מפנה עורף לגרמנים ופותחת את הדרך להתקדמות הסובייטית,. תור

 כיבוש רומניה והכנת אופנסיבה גגד הוגגריה וציכוסלובקיה.
 אפיזדה זו, המוזכרת בתיק חקירותיו של א.ל. זיסו, מאמתת את ההנחה:

 בעיני הרומנים נחשבה התנועה הציונית ברומניה לחלק מגוף הסוכנות היהדית —
11 Agency for Palestineואילו הסוכנות היהודית היא זרוע של בעלי Лечиз 

 הברית האנגלים והאמריקאיים.
 המסמכים מוכיחים, שהרומנים עקבו אחרי פעולות הציונים. דעו על התנועה
 את הכל. הם השלימו עם מעשיהם הבלתי חוקיים לחלוטין, ולא העיזו להחניק

 את הפעולה.
 הקבוצה השלטונית, שחיכתה להזדמנות לעזוב את הספינה הטובעת, היתה
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 סבורה, שבשעה המתאימה תוכל התנועה הציוגית להיות גשר, גורם מקשר
 עם בנות הברית.

 תפיסה זו העניקה לתנועה הציונית מעמד מיוחד, יתרון ומשקל. כל זאת,
 במקביל למדיגיות השתדלגות, שבוצעה על ידי מגהיגים יחידים, ללא תנועה

 מאחוריהם.
 התמורות בהיסטוריוגרפיה חשובות גם לגושא ציבורי ממדרגה ראשוגה, המסעיר

 עכשיו את דעת הקהל ברומגיה:
 המסע הציבורי לריהביליטציה של הפירר הרומגי המרשל יון אגטוגםקו.

 ביוזמתו של גנרל רומני, שלחם בשורות הצבא הרומני תחת פיקודו של
 אנטונסקו, הוקמה תנועה עממית, המטפחת את דמותו כגיבור טרגי, שעשה
 את כל מה שעשה, כדי למנוע העברת םרנסילבניה להוגגרים והכשיר את הקרקע
 להחזרה לרומגיה של האזורים, שגלקחו ממגד, במסגרת הסכם ריבנסרופ—מולוסוב

 על השיגויים של אירופה המזרחית.
 מובן, שמעשים כמו קריאת רחובות על שמו, יוזמה להקמת פסל, הוצאת
 ספרים מגמתיים, — הרגיזו את יהודי רומגיה. בסימפוזיוגים ובהופעות פומביות
 התייצב הרב הראשי, ד״ר משה רוזן, בראש המערכת גגד מגמות הטיהור האלה.
 זהו מקרה יחיד באירופה, שבו מתארגגת תגועה ציבורית, אשר מטרתה לטהר
 פירר משנות המלחמה, משתף פעולה גאמן של היטלד, שמעמדו איגו שונה

 מזה של הכומר טיסו הסלובאקי או אנטה פבליץ הקרואטי.
 בוויכוח החם שהתפתח מנסים ״למכור ליהודים את התיזה, שהורות לאנטונםקו
 והמדיניות שלו ניצלה מחצית יהודי רומניה במקום לדבר על 300 אלף היהודים,
г בשם ובמסגרת המדיניות של שיתוף פעולה עם הנאצים, מדברים על ^ г т о 

 400 אלף היהודים, שגותרו בחיים ולא הושמדו.
 בוויכוח זה עומדים השלטונות מן הצד. במדינה, הנתונה עדיין בחבלי הלידה
 של משטר חדש, שנועד להחליף את המשטר הקודם, הקומוניסטי, בארץ אכולת
 אכזבות ותסכולים, מחפשים דמות של מנהיג, שבו ניתן להיאחז. זו הסיבה
 להצלחה היחסית של מסע הריהביליטציה. גם בנושא זה המסמכים המסופקים

 על ידי הארכיונים הנעולים עד כה יוכלו לסייע.
 גקווה, שמכוגי המחקר והגופים המדעיים ימצאו גם את המימון וגם את כוח
 האדם, כדי לעכל את החומר, שיש בו כדי לאפשר לבגות תמוגה מדוייקת יותר

 על היקפה וטיבה של השואה ברומניה.
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ה א ו ש ת מ>מ> ה ו ד ו ע ת ת ו ו נ ו ר כ  ז

 אברהם תורי־גולוב

 זפרונות מאיטליה — 1945—1946

ץ ר ף ב ס ו ם י ה ע ש י ג פ  ה

 בחודש ספטמבר 1945 הגיע יוסף ברץ כשליח ראשון של הישוב אל ניצולי
 השואה באיטליה. משום מה התאכסן בגיאפולי.

 לא היו אוטובוסים ואף לא רכבות מרומא לגיאפולי. הכל היה עדיין בידי צבאות
 הברית באיטליה. הוזמנתי יחד עם ראשי הסיעות הציוגיות האחרות להיפגש עמו
 בגיאפולי. רק בקושי הורשיתי להצטרף לרכב של הצבא האמריקאי — שירות
 יומי לאנשי צבא אמריקאי בלבד. בקשתים בטעגה, שהגיע קרוב שלי מפלסטיין
 לניאפולי ואני פליט ומחוסר כל. הבלטתי, שלמדתי באוניברסיטה בפיטסבורג

 בשעתו. תחבורה אחרת לא היתד, אז.
 ישבנו כחמישה איש החל מאחר הצהרים ועד אשמורת הבוקר למחרת במועדון
 של חיילי הבריגדה בניאפולי עם יוסף ברץ. יותר משדיבר, רצה לשמוע. הוא
 הביא עמו ד׳׳ש חמה ממנהיגי הישוב היהודי בא״י ומההנהלה הציוגית וסיפר
 על מאמצי הסוכנות למען עלייתנו בהקדם. התרשמותנו אנו מהנעשה בארץ,
 לראשונה מאז שחרורנו מהגיטאות ומחנות, לא היתד, פחותה מהתרשמותו והזדעז־
 .עותו של ברץ מגודל השואה, כפי. שתארנוה, כל אחד לפי דרכו ומנסיונו האישי.
 כשחזרתי למחרת בבוקר לרומא — מצאתי את חדדי ריק מאדם וחפץ. בעלת
 הבית דעה לאמר רק זאת ש״בא חייל ולקח את האשה ואת הילדה, ארז את
 החפצים וכולם יצאו ל״פאלעסטרינה״; בקרבת רומא היה כפר בשם פאלעסטרינה —
 אליו התכוונה בעלת הבית שלא ידעה להבחין בין פאלעסטרינה לבין פלסטינה —
 הבדל דק... הייתי מלא פליאה, שפנינה לא השאירה עבורי ידיעה כל שהיא.
 או הייתי כבר קשור עם פעילים מבין אנשי הבריגדה הא״י, עם דר׳ נכון, נציג
 הסוכנות היהודית באיטליה, ואחרים. את המלה פאלעסטרינה קישרתי עם העליה
 לא״י ומיד נסעתי למשרד הא״י ברומא, אך לא מצאתי שם איש. חיפשתי את
 ידידי אבא פומרנץ במועדון החיילים, אך לא מצאתיו שם. בדרכי למרכז הפליטים
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 היהודיים פגשתי את חייל הבריגדה צבי לימן מפעילי המוסד לעליה ב׳ ואת
 יחיאל דובדבגי, אן מראשי המרבו לגולה באיטליה. הם ידעו, שאני צייר להגיע
 מגיאפולי וכי פגיגה ושולמית כבר הובאו לצ׳יגה־צ׳יטה. התברר, שביום, בו
 שהיתי בגיאפולי, הגיעו.400 סרטיפיקטים — האחרונים לפי מנין הספר הלבן
י המשרד  הבריטי. הסרטיפיקטים ניתנו בתגאי, שמשך 24 שעות יחולקו על ל
 הא״י ברומא. ואכן כך קרה: בצ׳ינה־צ׳יטה שליד רומא רוכזו 400 העולים, שנבחרו

 מבין 15,000 הפליטים באיטליה לעליה לא״י.
 צבי לימן ויחיאל דובדבני מסרו לי על כך והודיעו, שפנינה ושולמית כבר
 נמצאות בציינה־ צ׳יטה, שם מחכים לי בחוסר סבלנות. הם מוכנים להובילני
 לשם ואף מחכים לי שם לצרפני לשיירה, שאמורה לצאת לניאפולי באותו אחר
 צהרים להפלגה לא״י. יחד עם זה גילו לי על תוכניתם להקים ברומא משרד
 ארצי לעליה ב׳ במסגרת המרכז לגולה באיטליה ולכך דרוש להם אדם מהימן,
 לא חייל, שיגהל את המשרד, יקיים קשר עם משרדי הממשלה והמשטרה האיטלקית,
 עם משרדי האונרא והג׳וינט ויעשה כל פעולה, שחיילים במדים מנועים מלעשותם

 ולטפל בהם.
 הם פונים אלי כאל מי שהיה חבר המרכז הציוני בליטא ומראשי המחתרת
 הציונית בגיטו קובנה וביקשוני בכל לשון של בקשה, שאשאר ברומא לחודשיים,
 כדי לעזור להקים ולגהל את המשרד ברומא ואגב כך הבטיחו להטיס אותי ואת

 פגיגה ושולמית לא״י כעבור חודשיים.
 הם גילו, שבמשרד הארצישראלי ברומא היתד, הוראה מההנהלה הציוגית בירושלים
 לתת לגאלוב את הסרטיפיקטים הראשוגים, שיגיעו, וכך עשו. פירושו של דבר,
 שעלי לוותר על הסרטיפיקטים היקרים, שגיתגו לי והעיקר לוותר על הזדמנות

 היסטורית כמעט לשים קץ לגדודים ולהתחיל חיים מחדש בא״י.
 עם כל רצוגי העז להשתקם ולהביא קץ למצוקה ולבדידות, שאכלו• כל חלקה
 טובה בי ובפנינה — לא יכולתי לסרב ועניתי בחיוב. תגובתם המילית של לימן
 וח־ברבני היתה: ״עתה נביא אותך לצ׳ינה־צ׳יטה ותקח משם את פנינה ואת
 שולמית לחדרכם ברומא ולמחרת תתייצב לעבודה במרכז לגולה״. בג׳יפ פתוח
 הגענו שלושתנו לצ׳ינה־צ׳יטה. בשער המחגה חיכה לי בקוצר רוח דר׳ נכון,
 גציג הסוכגות באיטליה, שאמר לי, כי מחכים לי כבר הרבה שעות ורק בגללי
 הוא גאלץ לעכב את יציאתם של 400 העולים לאגל, שעגגה בגמל גיאפולי להפלגה.
 הפתעתו של דר׳ גכון היתה גדולה, כששמע, שלא רק שלא באתי להצטרף
 ל־400 העולים, אלא שבאתי לקחת את פגיגה ואת שולמית עמי חזרה לרומא.
 הוא לא האמין לשמע אוזניו, אך צבי לימן ויחיאל דובדבגי אישרו לו, שאכן כך
 הוא המצב. לא רק דר׳ נכון אלא רבים מידידי וחברי היו מלאי פליאה, שאני
י הודמנות פו לעליה, באשר עפ״י רוב חולקו 400 הסרטיפיקטים  משמיט במו ל
ל הלחץ והמאבק על כל  לנשים בהריון של ששה חודשים ויותר. כה רב ה

 סרטיפיקט.
 פגישתי עם פנינה במחנה היתה מלאה עצב והפתעה כאחד. כשנדמה היה,
 שבא הקץ לנדודים ולמצוקה, שכה ייחלנו לו, התפוצץ לפתע הבל גגד עינינו.
 אד עם כל הכאב והאכזבה לא אמרה פנינה דבר. שולמית הופתעה אף היא.
 פגיגה התגסתה בשעות קשות וגורליות לשנינו, נטלה את שולמית ושתיהן הלכו אחרי.
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 לפני שעזבנו את המחנה, שאלתי את צבי לימן: מי ינהל את המשרד
 הארצישראלי, שמצאתיו נעול, ואם דיברו עם עוד מספר פעילים מהימנים הדרושים

 להפעלת המשרד העומד להתארגן ברומא.
 הצלחתי לגייס מתוך השיירה של ה־400 את ד״ר אריה באומיגגד, שניהל את
 המשרד הארצישראלי ועוד 2—3 אחרים. אתם יחד חזרנו בטנדר, שהביאני עם

 פנינה ושולמית לחדרנו הצר והמחניק בעיר.
 ארגון משרדי המרכז לגולה ברומא בניצוחו של צבי לימן הצריך עבודה רבה
 וחבר פעילים מבין אגשי הבריגדה, שהיוו את מזכירות המשלחת מא״י. הפעילות
 התנהלה בכל רחבי איטליה — מטרביזו שבצפון ועד לגקודה הכי דרומית של

 המגף האיטלקי בדרום.
 באותו זמן גם הוקם מרכז הפליטים היהודיים עם מרכז ברומא, מרכז החלת,
 מרכז הפרטיזגים, מרכזי מפלגות ותנועוח נוער בהשפעחם הישירה של שליחים
 מהארץ. רעיון ה״איחוד״ וה״קואורדינציה״ — התגדף חיש מהר והחלו המאבקים
 על מכסות בספינות עליה ב׳ ותקציבים ומה לא — כל זה רשום בספר דברי

 ימי עליה ב׳ באיטליה.
 תקרית קטגה בישיבת המרכז לגולה מאפיין את ההתפלגות המפלגתית, שהובאה
י שליחי הארץ למחנות ולריכוזי הפליטים באיטליה. כמזכיר השתתפתי  על ד
 על פי רוב בישיבות המזכירות של המרכז לגולה, אם כי הייתי פליט. צבי לימן
 סיים את שירותו ובמקומו בא אריה שטרן (לימים אורון) כמרכז המרכז לגולה.
 באחת הישיבות של המזכירות חיוויתי דעתי בגיגוד לדעתו של אריה שטרן.
 קמה רות הקטין, אף היא חברה במרכז לגולה כנציגת ״השומר הצעיר״, והביעה
 פליאה: ״אברהם גאלוב מביע דעה מנוגדת לוו של אריה שטרן — הכיצד?״
 לכך היתד• תגובתו של אריה שטרן, שאברהם גולוב הוא יו״ר הציוגים הכלליים
 באיטליה ולא איש מפא״י ואף על פי כן שיתוף הפעולה ביגיגו הוא מלא והדוק,

 ללא קשר להשתייכותו המפלגתית השוגה של כל אחד משניגו.
 רות הקטין לא יכלה להעלות על הדעת מצב כזה.

 לא חסרו גם אפיןודות בראשית ההתארגנות של המשרד לעליה ב׳ ברומא ומשר
 כל השגים. בהגיעי למשרד המרבו לגולה בויא דינו 2 ברומא — אמרתי לצבי

 לימן, שדרושה לי מןכירה כתבנית.
 צבי לימן ציפה כנראה לשאלתי וענה מני ובי: ״כן יש מןכירה. היא היתד.
 מוכירה במשרד הארצישראלי בבודפשט.״ היא תתייצב עוד באותו יום לעבודה.
 כעבור שעות מספר הגיעה למשרדי בחורה לבושה לפי מיטב האופנה, מאופרת
 ובעלת גימוסין. ״שמי אדה איצקוביץ״ — הציגה את עצמה לפגי. העברית שלה
 היתה ללא דופי ולכן שאלתיה, אם היא יודעת להדפיס במכונת כתיבה והיא

 השיבה: ״לא! אך אני יודעת לפרוט בפסנתר. זה אותו פרינציפ^״
 לא דעתי את נפשי ובקושי התאפקתי מצחוק... מבחר מזכירות דוברות עברית
 לא היה אז ברומא ובלית ברירה קבלתיה לעבודה, תוך ידיעה ברורה שההדפסה
 במכונת הכתיבה שבמשרד תיפול עלי. אך עד מהרה נוכחתי לדעת כי אדה
 עירנית ופעילה מאוד. היא ידעה איטלקית וזה עזר לקשר שלנו עם המוסדות

 האיטלקיים ובעיקר עם ה״קאראביניירי״ האיטלקיים.
 אדה דיברה בשטף ושכגוע רב. בהמשך הןמן למדה אדה גם לתקתק במכונת
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 הכתיבה לפי ״אותו פרינציפ״, כדבריה, עד שהשתלבה בעבודות המשרד כעבור
 זמן לא רב...

 אך קרו גם אפיזודות לא מבדחות. יחד עם מזכירות המשרד ריכזתי גם את
 הנהלת החשבוגות וכך יצא לי לבדוק את החשבוגות, ששליחי הםוכגות וחברי
 הבריגדה הא״י היו מגישים למזכירות המרכז לגולה באמצעותי. פעם הגיש לי
 אחד מוותיקי פעילי הבריגדה דין וחשבון די ארוך. את הדו״ח סיכם אותו פעיל
 במאוזן. אך כאשר חיברתי את הכספים שקיבל ומצד שגי את ההוצאות שעשה,
 התקבלה יתרה לזכותו בסכום די גיכר ואילו הוא ביקש להחזיר לו סכום מסויים.
ל את הדין־ וחשבון המוזר הזה לידי אריה אורון  ללא אומר ודברים העברתי מ
 עם הערה, שיעבור ויסכם לעצמו את ההכגםות, דהייגו הכספים, שאותו חייל קיבל

 ולחוד את ההוצאות שעשה.
 לאחר דין־וחשבון מחשיד זה סולק אותו חייל בריגדה מכל פעולה...

ל צגועים ומאוד א  אך זה היה מקרה חריג בעוד כלל אגשי הבריגדה היו מ
 הקפידו בענייני כספים. היו ביניהם אנשים למופת כמו שבתאי לוז׳יגסקי ז״ל,
 סמל ודוגמה ליושר לב ומסירות ללא גבול, או העומדים בראש המרכז לגולה
 דובדבגי, סורקים ואחרים, שממש הקריבו ועשו ימים כלילות בקרב הפליקים

 ולמענם תוך התנדבות והתגלות מכל דבר שבחומר.

ה הציונית העולמית ל ה נ ה  פגישות עם ראשי ה
ד באיטליה ם חשובים מאו י ח ר ו  ועם א

 הפגישה ביני לבין פנינה במחנה' הפליטים בצ׳יגה־צ׳יטה, שם חיכו לי בחוסר
 סבלגות 400 פליטים מאושרים, שקיבלו סרטיפיקטים כשרים לעליה לארץ ישראל,
 אתם אמורים היינו — פנינה שולמית ואנכי — לעלות למחרת היום על אגל,
 שחיכתה לנו בנמל ניאפולי — הפכה לדרמטית ומלאת מתחים, כאשר גיליתי
 לפנינה, שלפי פניית אנשי הבריגדה הארצישראלית עלי להישאר ברומא לשני

 חודשים בתפקיד מזכיר המרכז לגולה ולעליה ב׳ באיטליה.
 פנינה לא סרבה על אף הרצון העז שלנו כשל כל פליט להגיע למולדת

 ולבנות בית מחדש.
 חזרנו שלושתנו בג׳יפ של אנשי הבריגדה לרומא ומאותו יום החלה תקופה
 חדשה וחסרת תקדים בהיקפה ובדרמטיות שבפעילותי בעליה ב׳ רוב שעות

 היום ולפעמים קרובות גם בלילות.
 רשת הבריחה וההעפלה התרחבה חיש מהר למימדים גדולים, שראשיה לא

 חזו ולא תכננו.
 איטליה, ממשלתה ועמה גילו הבנה כנה לסבלם האנושי של הפליטים היהודיים,
 שזרמו מכל קצבי אירופה לגבולותיה ללא הרף. רומא גהיתה מרכז עצבים כל־

 אירופי של עליה ב׳.
 לכאן זרמו הלעות מכל בירות אירופה על קבוצות העושות דרכן ברכב וברגל
 בכל שעות היום והלילה ובכל תנאי מזג אוויר, כשיעדם איטליה. מעבר לגבול
 של שיירות ניצולים מכל קצוות אירופה לאיטליה לפנייתם לנקודות מעבר,
 ב״קיבוצים״, במחגות פליטים' ממש או במעברות, עד •שיגיע התור להעלות
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 חלק מהם לספינות — עליה ב׳.
 עם כל גל של ניצולים, שעברו דרך האלפים לאיטליה, התרחבה הפעולה ורבו
 הבעיות. המגעים עם שלסוגות הממשלה האיסלקית, על פי רוב עם המשסרה

 במקומות התורפה, התרחבו והתהדקו.
 תפקידי כמזכיר המרכז לגולה התרחבו לאין שיעור. לשם כך הייתי זקוק לדירה
 של ממש, אותה השגתי ברובע נאה של העיר. מדירתי החדשה גיהלתי שיחות
 בטלפון עם פרג, וינה, לודז, לובלין, פריז, מיגכן, בודפשט, בוקרשס ומרכזים
 אחרים באירופה, שם התרכזו שיירות הבריחה. עם כל ארץ קבעתי מועד לחציית

 הגבול לאיטליה ומספר כל שיירה.
 השיחות בפלפון החלו בעיקר לאחר חצות והתמשכו עד לאשמורת הבוקר. את
 המידע הייתי מעביר לפעילים במילנו, בניאפולי, בבארי וכר, הכל לפי המצב

 והיעד של כל קבוצת בריחה.
 השלט שהתנוסס מעל הבית ב״ויא דינו״, בו שכן המרכז לגולה, היה מרשים:
Palestine Delegation to Italy. — המשלחת הארצישראלית לאיסליה 
 Delegazione Palastinese a Italia. האיטלקים לא חטטו במיוחד למהותו
 ולפעילותו של המרכז לגולה. כמובן סייעו בכך לא במעט מתנות ושיחות של
 עדה סידני, מראשי המוסד, של רפאל קנטוני, ראש ועד הקהילות היהודיות
 באיסליה, דר׳ אומברםו נכון ואישים בעלי השפעה מבין יהודי איטליה, שרק

 מעטים מהם נרתמו לפעולה ממש בעניני הפליטים.
 בכמה מחנות פליטים וקיבוצים סייעו הפליטים היהודים לאיסלקים רעבים
 במקום בארוחה חמה ממטבחי הפליטים במעברות הדלות. המצוקה של תושבי
 הדרום, העניים המרודים מבין האיטלקים — Poveri itaUani — היה אפילו
 גרוע מבחינה כלכלית מזה של הפליטים היהודיים. אנשינו וגם אנשי המחנות

 התיחסו אליהם בחמלה ובאהדה.
 ראשי יהודי ארה״ב, דרום אפריקה וארצות אחרות, הגיעו לעתים לרומא, כדי
 לעמוד מקרוב על מצב הפליטים היהודיים במחגות. המרכז לגולה הפך לכתובת
 לכל מנהיג יהודי או ציוני, שהגיע לאיטליה או עבר בה בדרכו לארצות אחתת.

 כמזכיר המרכז לגולה הייתי גפגש עם רובם של האישים האלה.
 קרו לא אחת קוריוזים בשדה התעופה, שעה שהגעתי לקבל פגיו של מגהיג
 יהודי מסוים ובאותו אוירון הגיע מגהיג יהודי גוםף, שלא ידעגו על בואו. כך קרה
 בראשית 1947 : באתי לשדה התעופה ״פיומנצ׳ינו״, כדי לקבל את פניו של נשיא
 ציוגי אמריקה — אז תיאל פריש. כשירד מהמטוס, גגשתי אל דניאל פדיש
 וברכתיו לבואו ואף החלפתי שיחה קצרה אתו. תוך כדי כך שמתי לב, שמשה
ל  שרתוק יורד אף הוא מאותו מסוס, מבלי שאיש יחכה לו. גישתי אליו מ
 וברכתי גם אותו לבואו, לאחר שהצגתי את עצמי כמזכיר המרכז לגולה והחלפתי
 אתו כמו דברים. פריש היה קגאי מטבעו והוכיח לי על כד ־. ״גולוב! — אתה באת

 לקבל את פגי או את מיסטר שרתוק ? או את מישהו אחר...
 בעיגי לא היה משה שרתוק ״מישהו אחר״ וראיתי לא רק חובה אלא גם כבוד

 לעצמי לברכו ולא להשאירו בודד בשדה התעופה.
 לא היתה זו התקרית היתירה. משד זמן כהוגתי קיבלתי את פגיהם של יצחק
 גריגבוים, דר׳ ישראל גולדשטין, גב׳ רוז הלפרין, גב׳ יהודית אפשטין וגב׳ םקולמן

163 



 מראשי הדסה, וכיושב ראש שורה ארוכה של י מנהיגים-ציוניים, אתם נרקמו
 יחסי יךידות ממש, שנמשכו לאורך שנים. למרות התקרית התפתחה גם בין

 פריש לביני ידידות כנה ופוריה עד ליומו האחרון.

י ״ א ה ה ד ג י ר ב י ה ל י י ם ח ן ע ו ש א ש ר ג פ  מ

 איטליה שלאחר מלחמת העולם השניה היתה לראש־גשר עיקרי במסלולי הבריחה
 וההעפלה לניצולי השואה מארצות אירופה. אלפי פליטים יהודיים נהרו אל
 איטליה שלאורך הים התיכון כאל עוגן ההצלה והתקוה בכמיהתם לעליה ולמולדת.
 האיטלקים וממשלתם התיחםו בהבנה ובאהדה גלויה לפליטים כעוברי אורח,

 עד שתימצא ספיגה ראשוגה, שבה יוכלו להפליג לארץ מאווייהם.
 באוחו זמן האיטלקים עוד לא היו ארוגים יחידים בארצם. המפקדה הצבאית
 של בגוח הבריח־המגצחוח — Allied Command — שכגה כבוד באחד מארמוגותיה
 העחיקים של רומא והיא ששלטה על מדיגיוחה של איטליה ועל חופיה בעיקר.
 ראשי המפקדה לא ששו לריכוז המוגי של פליטים יהודיים באיטליה, שפניהם

 מועדוח לא״י — ולאו דווקא בברכה בריטגיה...
 כמעט מדי יום חצו ניצולים את הרי האלפים בגבול האוםטרי־איטלקי. לא
 הרחק מהגבול, ^Tarvisio, ניצבה יחידה של הבריגדה הא״י כחלק מחיל המצב
 של הצבא הבריטי. אגשי הבריגדה היו מסתננים ברכב צבאי בריטי אל מעבר
 הגבול לאוסטריה וחור סיכון עצמם היו מבריחים ברכבם פליטים יהודיים לאיטליה.
 כך הגעתי אני יחד עם פנינה ושולמיה לאיטליה... ביולי 1945 בטנדר צבאי
 מכוסה ברזנט גהוג על ידי איש הבריגדה הא״י, שלא ידעתיו מעולם קודם לכן.
 אות מגן־דוד על רקע תכלת־לבן שקישט את שרוולי מדיהם — סמל הבריגדה —
 עורר התרגשות וגאווה בלב כל אחד מאתגו הפליטים. לא היה קץ להתרגשות
 בפגישה הראשוגה של שרידי השואה עם חיילי הבריגדה, כשם שלא היה גבול
 למסירות, לדאגה ולאחווה, שגילו אנשי הבריגדה כלפיגו — אחיהם הניצולים.
 חיילי הבריגדה חלקו לפליטים לבוש, מצרכים וכסף; העבירו מכתבי הניצולים
 בדואר הצבאי לקרוביהם מעבר לים ושימשו כתובת לקבלת דואר, חבילות
 וכספים מקרוביהם עבורם. דואר רגיל לא פעל והיה זה חיל .הבריגדה אבא
 פומרגץ מכפר סבא, שפגשתיו באקרעי ליד מועדון החיילים היהודיים ברומא —
 ששימש לי כתובת ומילא משאלות בגות משפחתי באהבה ובחום, שאין לתארם.

 לרבים מהפליטים היהודיים היה ״פומרנץ״ משלהם...
 כבר בשנת 1944 הקימו אנשי הבריגדה את ״המרכז לגולה״, הוא המוסד
Palestine Delegation to Italy — Delegazione לעליה ב׳, שפעל בכינוי 
 Paiestinese a Italia. הם יזמו ועודדו את הקמת מרכז הפליטים היהודיים
 באיטליה, שמספרם ב־1945 כבר הגיע ל־15,000 נפש. הם סייעו בהקמת קבוצות
 הכשרה, פלוגות הגנה, בתי־ספר וקורסים עבריים לילדי הפליטים. הם הפעילו
 מתנדבים מבין הפליטים, פרשו רשתות העפלה בכל רחבי איטליה ואירופה והפכו

 את עליה ב׳ לגורם מכריע בחייהם ובעיצוב עתידם של הפליטים.
 יהודי איטליה. .גם עליהם עברה כוס התרעלה — רבים מהם ניםפו בשואה,
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 רבים היו כלואים במחנות ריכוז, מהם שהסתתרו בהרים או נלחמו בשורות המחתרת.
 רבים נאלצו להתחיל לבנות את חייהם מן היסוד. אולם הם לא היו פליטים חסרי
 בית ומצבם היה לאין ערוך טוב יותר ממצבם של העקורים מארצות מזרח אירופה.
 במשך הזמן נוצרה מעין מחיצה בין היהודים האיטלקיים לבין דרי מחנות הפליטים
 בציינה־צ׳יטה ליד רומא, במודינה, בבולוניה ובעיקר בררום איטליה, שהיו
 קרואים בפיהם ״פולאקוס״ Poiacos. לא רבים מבין היהודים ילידי איטליה גילו
 עגין בבעיותיהם של הפליטים, אחיהם אלה, או הושיטו להם עזרה. שוחחתי על
 כך עם הרב פראטו, רבה הראשי של יהודי איטליה, וממגו שמעתי סיפור מאלף:
 בזמן גירוש ספרד פגו רבים מיהודי ספרד אל יהודי רומא לעזרה ולמען אפשר
 התישבותם באיטליה וקליטתם בתוך הקהילה היהודית שם. יהודי רומא סרבו
 ולא שיגו דעתם, גם כאשר האפיפיור דאז גיסה להשפיע על ראשי הקהילה היהודית
 ברומא לחושים יד אחים ליהודים מגורשי ספרד. הקהילה היהודית. ברומא היא
 מהקהילות היהודיות הוותיקות בעולם ומונה 2000 שנות קיומה. היא שמרה ושומרת
 מאז ומתמיד על ייחודה ונשארה עד ימינו אלה — סגורה ומסוגרת בתוך תוכה.
 לכן גם קיימות ברומא שלוש קהילות יהודיות נפרדות: קהילת יהודי רומא —
 Bomani, קהילת יהודי ספרד — הספרדים, וקהילת יהודי אשכגז... לשווא גיסו
 פלימים יהודיים ואגי בתוכם בהגיעם לרומא — להעזר במוסדות הסעד של
 הקהילה. לכן הוקמה לשכת סעד גפרדת לפליטים יהודיים ממזרח אירופה בעזרת
 הג׳ויגט. היה זה מקרה גדיר, אם בכלל, שמשפחה יהודית של הקהילה ד״״רומית׳׳
 תארח את הפליסים — ה״פולאקוס״, שלא לדבר על השכרת דירה או אפילו חדר

 לפליט יהודי ולו גם בכסף מלא...
 אמגם.התקשיתי, אך השגתי דירה באגף ביתו של אציל איטלקי, איגג׳ סלגדרה
 (בגו של מי שהיה סגן ראש ממשלת איטליה בתקופת חוזה השלום בוורסיי),

 מה שלא שיכולתי להשיג בבית יהודי ברומא.
 לשבחם של אלה מבין יהודי איטליה, שכן גילו עגין בגורלם של הפליטים —
 ייאמר: מעטים היו, אך הקדישו את מיסב קשריהם, הן בממשלת איסליה או במשטרה
 ובמוסדות ורשויות מקומיות וציבוריות, תרמו רבות ובכל לבם, בעיקר בפעולות
 הבריחה וההעפלה. מי מבין ראשי ופעילי הפליטים לא הכיר את רפאל קגמוגי —
 Rafaele Cantoni — ראש ועד קהילות יהודי איטליה או את גברת פאני מיגרבי
 ובעלה אדטורו, את סוראגי, פיפרגו, דרי ויטרבו, גשיא ציוגי איטליה, לוי ואחרים,
 שפעלו רבות, הן למען אגשי הבריגדה הא״י, הן למען הפליטים היהודיים שבמחגות.

The Anglo"American Inquiry Commission on Palestine *••הוועדה באה 

 מצוקת הפליסים באיסליה החמירה מיום ליום. המחגות גתמלאו עד אפם מקום
 פליסים לא רק באימליה אלא גם מארצות אחרות. במצב בלתי יציב זה שלאחד
 המלחמה עלולים. היו הפליםים להוות.חומר גפץ חברתי ופוליסי ובעיה זו העסיקה
 את שליטי אירופה ואת הציבוריות הביגלאומית. עגין מיוחד היה לבריםגיה בשל
 התסיסה הגוברת העלכת בין הפליטים היהודיים לפרח כל גבול, כפי שעשו
 בבריחתם מארצות אירופה ולעלות לא״י למרות האיסור של ממשלת הוד מלכותו

165 



 ולמרות ״הספר הלבן״ המחפיר. לכן הוקמה ועדת החקירה האנגלו־אמריקאית
 בשלהי 1945 במטרה לעמוד מקרוב על שאיפותיהם הלאומיות של העקורים, על

 מצבם במחנות והעיקר לבחון סיכויי החזרתם לארצות מוצאם.
 היה ברור, שאיטליה תהיה אחת התחנות הראשונות בה תבקר הוועדה. בציבור
 הפליטים היהודיים התנהל ויכוח ער, אם רצוי להופיע בפני הוועדה, או שמא
 להחרימה, כפי שטענו הרביזיוניסטים. לבסוף הוחלט, שנציגות מוסכמת מטעם
 מרכז הפליטים, תוך תיאום עם המרכז לגולה ועם ועד הקהילות היהודיות באיטליה,
 תופיע בפני הוועדה, תגיש לה תזכיר מפורט ובאמצעות.הוועדה תעלה.את דרישות

 הפליטים בפני שליטי העולם.
 לפי המצופה היתד• הוועדה צריכה להגיע לרומא, בה מרוכזים משרדי הממשלה,
 מפקדת ^Allied Command, השולטת למעשה באיטליה, מרכזי ה״אונדרא״
 וה״ג׳ויגט״, משרדי מרכז הפליטים, ועד הקהילות היהודיות, משרדי הסוכגות היהודית,

 המרכז לגולה, השגרירויות של ארה״ב ובריטניה, הכל יכולות ומי לא...
 ב־25.2.46 הגיעו חברי הוועדה לבארי, אם כי היה זה טבעי שהוועדה תקבע

 את מפקדתה ברומא. אך לא כן היה.
 מרכן הפליטים הכין תזכיר על מצב הפליטים היהודיים במחגות באיטליה,
 עמדתם כלפי ארצות מוצאם ושאיפותיהם לעתיד. נציבות ״ביתר״ באיטליה התנגדה
 לכל הופעה בפני הוועדה, שבלאו הכי אין בידיה לפתור את הבעיה הטרגית של
 עם בלי ארץ. נציבות ״ביתר״ קראה לפליטים במחנות להפגין בהמוניהם נגד
 עצם בואה של הוועדה. לעומת זאת קבעה נשיאות מרכו הפליטים להופיע בפני
 הוועדה האנגלו־אמריקאית. החלטה זו התקבלה פה אחד בישיבת מרכז הפליטים,
 בה גוכחו גם גציגי ״ביתר״. אותו כינוס, שעליו הצביעו אנשי ״בית״ר״, קבע
 במפורש, שמרכז הפליטים הוא המוסד היחד המייצג את כל הפליטים היהודים
 באיטליה ומוסמך לדבר בשמם וכל פעולה מטעם חלק מן הפליטים תהיה בגיגוד

 להחלטות הכגס.
 בישיבה משותפת של גשיאות מרכן הפליטים והמרכן לגולה גקבע סופית, שבפגי
 הוועדה יופיעו: יו״ד מרכן הפליטים — לייב גרפוגקל; מטעם ארגון הפרטיזגים —
 לייזר לידובםקי; נציג חוגי הדתיים חיים לגדוי, ומןכיר המרכן לגולה — אברהם

 גולוב.
 במקביל יצאו ביום 25.2.46 לבארי מייג׳ור הרטמן מטעם ה״אלייד קומישיון״
 וקציני המפקדה הצבאית בקםרטה — Caserta — ומנהל אונרדא — א. סורריארי —

.Slorrieri 

ן לגארי דר  ג

 בינתים התקיימה ברומא הופעתה הפומבית הראשונה של להקת אמנים בשם
 ״שארית הפליטה״; להופעת בכורה זו התכוננה הלהקה, לה ציפו הפליטים מור.
ח מזה התכנסו אותו יום  חודשים. אי אפשר היה שלא להיות נוכחים בהופעה. ח
 ברומא נציגי איגוד החיילים היהודיים באיטליה — אירוע שאין להתעלם ממנו

 ואין לפסוח עליו...
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 לאחר ביקור חטוף בהצגת הבכורה של להקת ״שארית הפליטה״ יצאנו מרומא
 לבארי מצוידים בתזכיר ערוך ביידיש ובאנגלית בצורת חוברת ובחומר עדויות
 מגוון. אלינו הצטרף רפאל קנטוני סגן יו״ר ועד הקהילות באיטליה. הראשונים
 יצאו אנשי ה״אלייד קומישיון״ והאונררא, כל קבוצה במכונית מהודרת הנושאת
 סימני האונררא, שהפך להיות מושג בעל משמעות מיוחדת לשוכני מחנות הפליטים...
 אנו יצאנו בקומנדקר פתוח ופרוץ לכל רוח, שהושאל לנו על ידי אונררא.

 בארבעת המושבים הצטופפנו חמשתנו, כשהרוח מטלטלת אותנו הנה והנה.
 איש מאתנו לא ראה בוועדה ערכאה בת סמכות או אף כח מוסרי לקלוט את
 פעימות הלב של הפליט היהודי ולא ציפינו ממנה לגאולה ופחת. ראינו צורך
 להביא בפני הוועדה את התביעה לשים קץ לחיי הניוון והציפיה ללא סוף
 במחנות ולאפשר את עלייתנו לא״י. דימינו, שהוועדה תשמש מעין פורום, ממנו
 ישמיעו גם נציגי המחנות בכל מקום רחשי לבם וימחישו בעצם הופעתם, שקיימת
 בעיית פליטים יהודיים ופתרון אחד לה — א״י. להדגיש, שלא יכון שלום בר

 קיימא, אם לא יהיה חלקגו בו.
 היה זה יום הראשון והכבישים המו כלי רכב. המוני איטלקים גהרו אל חיק
 הטבע להתבשם בגיחוח האביב, שהקדים השגה. פה ושם היו הפגנות ואסיפות
 פוליטיות תחת כיפת השמים עם חיסול המשטר הפאשיסטי וגיצול חופש ההתארגגות
 וההתקהלות בלהט, שאפיין את מזגם החם של האיטלקים. אמגם הותירה המלחמה
 חוסר עבודה, חורבן ועוובה באיוורי הדרום בעיקר, אך כל איטלקי נשאר במקומו,
 בביתו הדל והצר, כפי שהיה. אך הם במולדתם, בפניהם לא עמדה בעיית עליה,

 גולה או מולדת.
 במחנות הפליטים צ׳ינה־צ׳יטה, בבולוגיה ובמקומות אחרים, שם היו קיימים
 מחנות פליטים בינלאומיים — מופיעים נציגי ארצות וממשלות המפצירים בבני
 עמם, שוכני המחנות ומשדלים אותם לחזור לביתם ולארצם. שליחי פולין החדשה
 הגדילו מכולם, בהבטיחם לכל פולגי שיחזור — קורת־גג, הלוואות לשיקום וכיוצא

 באלה.— רק שיחזרו לארצם.
 היחידים במחגות, שאיש לא הפציר בהם לחזור למולדתם ואף לא לארץ מוצאם —
 העם הפליטים היהודיים... נהפוך הוא חדשות לבקרים מחדפקים נציגי הפליטים
 היהודים על דלתות ה״אלייד קומישיון״ בתחינה ובבקשה: ״אל תפריעו לנו
 לעלות לא״י. אין אנו מבקשים מכם לא הוצאות נסיעה לא ניגע באיש, ברגל

 נלך ובלבד שתאפשרו לנו לעלות...״ ואין שומע!
 שתי אמוח מידה היו אז: האחח ליהודים והאחת לכל יתר הלאומים!

ה ד ע ו ו י ה נ פ  ב

 בשעות אחה״צ הגענו לבארי, שם נמצאו כבר 4 חברי הוועדה: סינגלטון, פרופ.
 מקדונלד, .לגג׳ט ופיליפם עם מזכיריהם ועוזריהם — כ־12 איש. בשעה 4 אחה״צ
 נפתחה הישיבה הראשונה של וועדת החקירה באולם מלון אימפריאל בבארי,

 שעל שפת הים האדריאטי.
 ישיבות הוועדה היו סגורות. הראשונים הופיעו אנשי הש.ב. ומד אחריהם
 שני.מנהלי האונררא סוריירי ווריקוני variconi, שניהם סקרו את מצב הפליטים
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 היהודיים במחנות שבאיטליה, מקום מוצאם, צוות העזרה וכן מספרם — כ־15 אלף.
 מהם 8 אלפים במחנות, 4 אלפים בקיבוצים והיתר בערים. לפי עדותם מצב הפליטים
 בכי רע. הפליטים אינם רוצים וגם לא יחזרו לארצות מוצאיהם; רובם ככולם

 מחכים ורוצים לעלות לא״י — כך דיווחו לוועדה.
 דיברתי עם סוריארי לפני שנכנס למסור עדותו. ״אוביל אותם למחנות ואעמוד
 על כך, שילונו בעצמם באחד מהם באותם התנאים כפליטים ויווכחו״ — אמר
 לי סוריארי. אחריו הופיע מנהל הג׳ויגט באיטליה — א. פסמן וסגנו א. לוין —
 מנהל משרדי הג׳וינט בדרום איטליה. פסמן דיבר על הפליטים בהכשרות ובקיבוצים

 ועל שאיפותיהם. חברי הוועדה שאלוהו:
 — האם קיימת שאלת פליטים בין יהודי איטליה ? ה׳ פסמן השיב, שרובם משתדלים
 לחזור למסלול חייהם מלפגי המלחמה וכי לגביהם אינן קיימות הבעיות של

 הפליטים היהודיים ממזרח אירופה ומרכזה.
 — איזו תוכנית לג׳ויגט בשביל ההכשרות י (לפי הסכם אחרון בין אוגררא לג׳ויגט
 גמצאו כל ההכשרות באיטליה ברשות הג׳ויגט, האחראי לארגונם ולסידוריהם

 המיוחד).
 התשובה היתה: — בעיקר פעולות הסברה על ההכשרות בין הפליטים הצעירים,

 • בעיקר במחגות.
 — לשאלה, מי מנהל את ההכשרות ? — היתה התשובה, שהפליטים בעצמם עושים

 זאת.
 — חברי הוועדה היו מעונינים לדעת, אם מי מהפליטים מוכנים לחזור לארצות

 מוצאם. התשובה היתה, שברובם המכריע לא יחזרו.
 — היודעים הפליטים מאוסטריה ומצ׳כוסלובקיה שממשלות הארצות הנ״ל רוצות,

 שאזרחיהם הפליטים כאן יחזרו לשם?
 תשובת פסמן: — הג׳ויגט מגהל פעולה גם באוסטריה ויודע, שהיהודים רוצים

 לעזוב את אוסטריה. רק מעטים מאוד ירצו לחזור לשם.
 — כמה מהפליטים רוצים לעלות לא״י ? הרוצים הם לעלות גם מסיבות אחרות

 לא כלכליות (כלומר לאומיות וכדומה) ?
 התשובה: — רוב הפליטים ובעיקר הנוער כמהים לעלות לא״י כאל מולדתם,

 ולא רק בשל מניעים כלכליים.
 — האם יכולים הפליטים להתקשר במכתבים עם קרוביהם באירופה המרכזית ?
י  תשובה: — הגיוינט מעביר את מכתבי הפליטים לקרוביהם באירופה על ל

 משרד הג׳ויגט בפריו. דואר רגיל לא קיים עדיין.
 — כמה מהפליסים עוסקים במלאכה ובאיזו עבודה הם מועסקים ?

 תשובה: — כ־8% מהפליטים עסוקים באדמיגיסטרציה של מחגות האוגררא,
 לאחרים מארגן הג׳ויגט הכשרות במסגרת בתי מלאכה, הכשרה חקלאית ודייג.

 — מחע אין הפליטים רוצים לחזור לארצות מוצאם ?
 תשובה: הפליטים עזבו או ברחו מארצותיהם מתוך הכרח בשל התגאים

 השוררים שם, לכן אין הפליטים יכולים ולא רוצים לחזור לשם.
 — מדוע אתה חושב שכולם רוצים להגר לא״י ?

 תשובה: — רבים מהם כבר לפני המלחמה התכונגו לעליה ולא יכלו לעלות
 בקזל המלחמה. כעת הם רואים את א״י כמקום היחיד, בו יוכלו לחיות כבמולדתם.
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 — מדוע הגיע לאיטליה אחוז כה גדול של פליטים בהשוואה לארצות אחרות ו
 תשובה: כדי להגיע לאיטליה היה עליהם לעבור הרבה גבולות ולהתגבר
 על הרבה מכשולים, זאת יכלו לעשות על פי רוב צעירים בעלי כח ומרץ.

 הפליטים הגיעו לאיטליה כתחנה אחרוגה בדרכם לא״י.
 אחרי שמר פסמן סיים את עדותו, הופיעו בפני הוועדה: לייב גדפונקל, לייזר

 ל. לידובסקי ואברהם גולוב.
 ה׳ גרפונקל פתח ואמר: ״הנני להופיע י לפניכם כיו״ר ארגון הפליטים היהודיים

 באיטליה, שעברו- את הגיטאות ומחנות ההסגר״.
 סיגגלטון: — ״מאיןו ארץ הגעת הנה״ ז

 תשובה: מליטא.
 גרפונקל המשיר: אנו נמצאים עתה בארץ, .בה גאון רוחני כתב לפני כמה
 מאות שנים את ספרו המפורסם ״הגיהגום״, שהיה פרי הדמיון. הגאוני שלו. אני
 בא מגיהנום לא דמיוני — גיהגום של ממש וגורא יותר: בגיהנום של• תטה —

 סבלו אנשים בשל חטא, שחטאו לאלוהים או לבריות.
 הגיהנום ממנו אני בא — הוחזקו בו האנשים על לא עוול בכפם, עינו אותם
 בשל החטא היחד, שהם השתייכו לעם, שאין לו מולדת. איני רוצה למסור לוועדה
 פרטים על חורבן יהודי ליטא בה היו 250 אלף יהודים, שמהם נשארו רק 3%
 וכדומה — ראשית מפני, שאין ברצוני לנגוע בעצבים של חברי הוועדה ושנית

 בשל זה שחסרים לי הסופרלטיבים הדרושים לביטויי ההשמדה.
 פיננלטון: לכל אחד מחברי הוועדה הבנה עמוקה לסבל שלכם וזה נוגע עמוק

 ללבם.
 גרפוגקל המשיך: ״אחרי השחרור ממחנות ההסגר נתקלנו באכזבה כפולה:
 ראשית נוכחנו-לדעת, שהכי קרובים ויקרים לנו, שקוינו לראותם בחיים — נהרגו
 ונשמת. שנית — בשל המצב, בו היינו צריכים לחיות בארצות מוצאינו אחרי

 השחרור. היה ברור, שלארצות הללו אין אנו יכולים לחזור.
 לא יכולנו להאמין, שאחרי שששה מיליונים מעמנו נשמדו, אחרי שמיליון
 מאחינו לקחו חלק בצבאות בנות הברית לנצחון על הנאצים, אחרי שרבבות
 ארץ־ישראלים בבריגדה עורו לנצחון הדמוקרטיה והשחרור, שאחרי כל אלה

 לא יהיה לנו מקום ולא נוכל ללכת למחוז חפצנו ולהתחיל חיים כעם מחדש.
 יחד עם פליטים אחרים הגענו לאיטליה, בה מצאנו פליטים, שהגיעו לפנינו
 ואחרינו. הוקם ארגון המקיף את כל הפליטים היהודיים בארץ הזאת. בוועידה
 הארצית של הפליטים בנובמבר 1945 היה לי הכבוד להבחר כנשיא הארגון
 הזה ובתור שכזה הנני להגיש לוועדה הנכבדה תזכיר (בן 20 עמודים) על מצב

 הפליטים היהודיים באיטליה ושאיפותיהם.
- פינגלמון הודה לגרפונקל ואמר, שזהו -האופן הטוב ביותר למסור את העובדות
 ולהביע את המשאלות. הוא שאל על מעשיו לפגי המלחמה וכשקיבל תשובה
 מגרפונקל, שהיה חבר הפרלמנט הליטאי ועורך־דין, שאלוהו, אם הוא רוצה להמשיך

 בזה להבא, התשובה היתד. שלילית. ג ־
 חבר הוועדה לגג׳ט שאל, במה הוא חושב לעסוק בא״י ומה מעשהו עכשיו ז
 התשובה היתד., שכעת אין לו •כל ־תעסוקה ובארץ בטח ימצא עבודה בחברה או

 בעתוגות.
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 . גרפונקל הוסיף: בתזכיר דובר במיוחד. על בעיית הפליטים, אך אין להסיק
 שבעיה זו מקיפה את כל בעיית היהדות בזמגגו, שהיא בעצם הרבה יותר גדולה

 ורחבה מבעיית הפליטים גרידא.
 ״כמובן לא״ — הסכים םיגגלטון.

 בתזכיר, העיר גרפוגקל, הוסבר, בשל מה אין 95% מהפליטים יכולים לחזור
 לארצות מוצאם. בשבילגו זוהי אקסיומה. מגקודת ראות חומרית. ורוחגית, אין
ח מא״י. בשביל 15,000 הפליטים  עוד,מקום בעולם, שיוכל. לקבל את הפליטים, ח
 היהודיים באיטליה — מספר קטן יחסית — שאלת א״י היא בעיית היכולת

 להמשיך את קיומגו או לחדול.
 היריד סינגלטון הסביר, שבעיית א״י קשורה בהרבה בעיות אחרות. מספר
 הפליטים, אם הוא גדול או קטן באיטליה, לו תדאג הוועדה ותעשה את כל
 האפשרי לעזור. הסבריו של גרפוגקל היו Moderate and Fair, מיושבים ובהירים,
 אמר סיגגלטון, וחבר ועדה שגי הוסיף, שדבריו של גרפוגקל היו ברורים ומועילים

 מאוד לוועדה.
 מקדוגלד שאל, האם ה׳ גרפוגקל בדעה, שבא״י התגאים החומריים יהיו טובים
 יותר מאשר בארץ אחרת ? — גרפוגקל השיב, שראשית הוא מאמין שכן, ושגית,
 גם אם התגאים שם לא יהיו טובים מבארצות אחרות הרי א״י היא היחידה, בה
 יחיו היהודים לא כיהודי־חסות (שח־״יודען״) בדורות הבאים, ולא יצטרכו לעבוד

 את כל הקטקליזם, שדורגו עבר.
 לגג׳ט: — ישגו גם צד שגי לבעיה — לא משקי: יתכן ששם לא יהיה כה גוח

 וגם לא כה שקט!
 גרפוגקל: — יהיו התגאים אשר יהיו — א״י היא לגו המוצא היחיד, שם לא

 נהיה יותר מיעוט, כבארצות אחרות ולא גצטי־ד להסתגל לאחרים.
 לפתע שם ה׳ סיגגלטון לבו, שאגי רושם בפגקסי והעיר לי: ״ג׳נטלמן״! אצלגו
 באגגליה גהוג, שבלי נטילת רשות מהיו״ר אין איש עורך רשימות ממהלך הישיבה.
 עניתי, שלא התגסיתי בישיבות באגגליה, אולם השתתפתי בקוגגרסים עולמיים
 ובבתי דין ומעולם לא עלה על דעתו של איש למגוע ממי שגמצא כחוק בישיבה

 לערוך לעצמו רשימות ממהלכה.
 כשהגיע תורי הופעתי בפגי הווערה לא בלי מתח־פגימי.

ם!  חברי הוועדה הנכבדי

 מופיע בפניכם שריד מגיטו קובגה, שם קלטתי את זעקותיהם של כלואיהגיטו,
 שכרעו תחת העול של.עבודות כפייה מפרכות וסבלו חרפת רעב; שמעתי את
 בכיין של גשים, שגאגסו כבר בימים הראשוגים למלחמה בקובגה לעיני כל, שהושפלו
 עד עפר וגרצחו על ידי.חדלי אגוש ליטאים; ראיתי גברים, שלא היה בהם עוד
 הכח והרצון להאבק על חייהם חסרי התכלית והתקוה. לעיגי כשלושים אלף כלואי
 הגלטו הועלה באש בית־חולים היחיד בגיטו ובית יתומים על חוליהם,..רופאיהם,
 ואנשי המנגגון.,אגשי רשע גאצים לא הרשו לכבאים להתקרב ולכבות את הלהבות,

 עד שהאחרון בהם הוציא את נשמתו בעינויים חסרי תקךים בתוך הלהבות.
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 הפעוטות בחלקם נשרפו בלהבות ויתרם נזרקו על האדמה כגל אבנים והועלו
 לפורט התשיעי, שם נרצחו עד האחרון שבתינוקות התמימים. כל זה, חברי הוועדה
 הנכבדים, קרה לאור היום! הלהבות נראו למרחקים מעבר לגדרות התיל, אך

 איש לא פצה פה, איש לא ניסה לבוא לעזרה.
 מתיר דחף פנימי העליתי על הנייר, את אשר ראו עיני ושמעו אוזני בדף יומי
 ובאשר המציאות בגיטו עלתה בזוועותיה על כל דמיון אנושי, אספתי את הצווים
 והגזירות, שהמטירו עליגו הגרמנים ועוזריהם הליטאים, כדי להמחיש את גודל
 החורבן ואת פרפורי הגסיסה של כשלושים אלף יהודים מאחורי גדרות תיל דוקרני—
 מבודדים ומנותקים מכל העולם החיצון. לשוא ציפינו להתערבות בגות הברית,
 שלחמו בד״יטלר, לשוא האמננו שלא יתכן שהעולם החיצון כולו והמתוקנות

 במדינות יניחו להיטלר להשמידנו מגוי...
 עד יומי האחרון אזכור את התהלוכה של עשרת אלפים, שהוצאו ב־ 28.10.41
 לאחר סלקציה מהגיטו והובלו לפורט התשיעי — הוא ״מקום השמדה מס. 2״,

 בו הושמדו כששים אלף יהודים מליטא וגם מחו״ל.
 המחזה היה מחדל: עשרת אלפים מוקפים במשמר כבד מול רובים מכודנים,
 מובלים אל מקום ההשמדה. התהלוכה היתד, איטית מעוררת מועקה בלב וזעקה:

 ״אל אלהים, איל ?״
 בדרכם האחרונה העלו הניתנים למוות על שפתותיהם חרישית את צוואתם:

׳  ״נקט־,! נקמה! נקמה!,
 צוואתם חרוטה על לוח לבי ומהדהדת כל השנים בזכרונם של שרית הגיטו.
 היעלה על דעתו של בר דעת, שאנו שרית השואה מליטא, נוכל לחזור לליטא
 רווית דם יהודי או לכל ארץ אחרת באירופה הרוויות גם הן דם יהודי? הם

 נרצחו רק על חטא אחד ויחל: שהיו יהודים!
 אני עצמי נותרתי שריד יחיד מכל בני משפחתי הענפה: אחיותי ובעללן
 וילתהן הקטינים נרצחו והושלכו לבור אחד גדול — שהפך קבר אחים של כל

 יהות העיירה.
 היפלא, שאיש מהפליטים באיטליה ובכל מקום אחר מעולם לא אחזור לארצות

 מוצאם ?
 פנינו לארץ ישראל, שם ורק שם נקים מחדש בית ומשפחה!

 את יומגי והאוסף התיעות שלי הצלחתי להבריח מהגיטו ומליטא והם ישמשו
 מוצגים ועדות מרשיעה בבוא יום דין, יום גקם ושילם!

 רבותי חברי הוועדה הנכבדים! — בכם תלוי לא במעט, להביא קץ לחיי
 הפליטים במחנות איטלל — חיי ניוון וחוסר תוחלת. חלילה, שחוסר התקוה
 של הפליטים יביאם ליאוש ולהתפרצות רגשות, שתוצאותלם מי ישורן! לכן

 יפה שעה אתת קודם.
 היו״ר סיגגלטון הסתובב באי גוחות רבה על כסאו, כאשד שמע את דברי

 האחרוגים. מבלי להגיב ביקש את הבא אחרי לומר את דברו...
 בתום שמיעת העתיות ננעלה הישיבה וחברי הוועדה עלו כל אחד לחדרו
 במלון. לפתע הגיע רפאל קנטוני. מתברר, שתוקא בעת ישיבת הוועדה מצא
 לנכון להסתר ענין בקהילה היהותת בבארי. משנמסר לו שהוועדה כבר התפזרה,
 החליט, כי הוועדה חייבת לשמוע גם את דברי עדותו ויהי מה!הרי לשם כך
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 הגיעה הוועדה לאיטליה. מבלי לבזבז זמן עלה בצעדים מהירים לחדרו של
 הפרופ׳ מקדוגלד וביקשו לפעול לזימון הוועדה מחדש. לא עברו רגעים וקאנטוני
 חזר אליגו שופע חיוך רחב כמנצח: ״הם יחדשו את הישיבה!״ אמר. לא עבר

 רבע שעה וחברי הוועדה על כל מגגגוגה חזרו לאולם הישיבות.
 הפרופ׳ מקדוגלד הציג את קגטוני בפגי יתר חברי הוועדה בתארו אותו כלוחם
 אנטיפאשיסטי, שסבל רבות בתקופת מוסוליגי, וכעת היגו מראשיה המכובדים
 של יהדות איטליה. קנטוני הודה לפרופ׳ מקדולנד, ובשפה הצרפתית שהיתה שגורה
 בפיו, פרש בפני הוועדה את יריעת הסבל והעינויים, שהיו מנת חלקם של הפליטים
 היהודיים, עד שהגיעו לאיטליה. סיפר על הפיתוי, שניסו לפתותם שלטונות
 איטליה להישאר באיטליה ולקבל אזרחות איטלקיות, כדי שיוותרו על עליה לא״י.
 ממשלת איטליה מעולם לא התכוונה לכך והידיעה הודלפה במתכוון ממקורות
 המפקדה הצבאית באיטליה, אולם, הוסיף, גם פיתוי זד. לא השפיע עליהם. כיהודי,
 כסוציאליסטי וכהומניםט הוא עומד בוש ונכלם כל פעם, שהוא נתקל במחנה
 פליטים, המשיך בלהט. אנשים אלה — היטלר נטל מהם הכל. מי יכול לחייב
 אותם לחזור לארצותיהם, שבעיניהם הן בבחינת בית קברות גדול. בריטניה קיבלה
 מנדט מהאומות המאוחדות להקים בא״י בית לאומי לעם היהודי על פי הצהרת
 בלפור. בריטניה אינה יכולה להתכחש להתחייבויותיה כלפי עם נרדף זה, שבניו
 ובנותיו נמוגים במחנות, פזורים ומפורדים ללא משפחה וללא בית. אל לנו
 לצפות, שהפליטים ישלימו אי־פעם עם נעילת שערי א״י. הוא מבקר תכופות
 במרכזי הפליטים ויודע את האכזבה והיאוש, בהם הם שרויים ועליו להתריע
 בפני הוועדה, שמחנות אלה עלולים באחד הימים להתפוצץ כחבית אבק שריפה.
 הם יפרצו לא רק את גדרות המחנות, אלא גם כל גדר, שיתקלו בו, ומוטב
 שהנציגים הנכבדים של ארה״ב ובריטניה — יראו את הדברים נכוחה ויעשו הכל,

 כהי שאנשים אלה יוכלו להמשיך בדרכם לארץ, שהם רואים כמולדתם.
 ככל שהמשיך בנאומו עלה המתח והטון של דבריו עד כרי זעקה. פרופ׳
 מקדוגלד השתדל להרגיעו בהבטחה, שמטרת הוועדה היא בדיוק לעמוד על המצב

 ולעזור. חבריה יבקרו במחגות ובוודאי יביאו בחשבון את דבריו של קנטוגי.
 קנטוגי מסר לוועדה תזכיר של בא־כוח הסוכגות היהודית באיטליה — ד״ר
 נכון, תזכיר של יו״ר הפדרציה הציונית באיטליה — הד״ר ויטרבו, תזכיר של הרב
 פראטו — רבה הראשי של איטליה וכן תזכיר של ועד הקהילות היהודיות באיטליה.
 מר קנטוני הזכיר לוועדה, שעוד בחודש מרס 1939 הציע רוובלט, נשיא ארה״ב,
 בהסכמתו של מוסוליני להקים מדינה יהודית בחלק מאביםיניה וסומליה. לכך
 התנגדו אז יהודי איטליה ולא רק הם. חבר הוועדה מר פיליפס, שהיה אז שגריר
 ארה״ב ברומא, בוודאי צריך לדעת זאת. לו היו מקימים אז בית לאומי ליהודים
 באימפריה של מוסוליגי — מה היה כיום גורלו של בית לאומי כזה י רק א״י

 יכולה להיות ותהיה המדיגה היהודית.
 חבר הוועדה מקדונלד — שעמד בראש הוועדה הבינממשלתית לפליטים — בוודאי
 ידע, כי רק מאות פליטים הגיעו לארצות תבל אחרות, בו בזמן שלא״י עלו עשרות
 ומאות אלפים יהודים; כי דק א״י בכוחה לקלוט יהודים כמהים לעלות לארץ
 אבותיהם. גם מאיטליה עלו לפגי המלחמה יהודים לא״י וגם כעת נמצאים יהודים

 בהכשרות באיטליה ומוכגים לעליה.
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 סנטה מריה חז לויקה — 26.2.46

ied11A־n£46.26 , ו חברי הוועדה בלווית נציגי א צ י ־  למחרת, ביום השלישי, ה
 command, מגהלי האוגררא והג׳וינט למחנות הדרום. יחד יצאו לשם מטעם

 ארגון הפליטים: לידובסקי, לגדאו וגולוב.
 במטה מריה—דה־בניה קיבלו הפליטים את חברי הוועדה בהפגנה של 600—700
 איש בכרוזים: ״פתחו שערי הארץ״, ״אין לנו דדך חזרה״, ״לנו מולדת אחת
 והיא א״י״, וכמובן היו כרוזים של הרביזיוניסטים: ובעלוניהם נאמר: ״ההופעה
 בפני הוועדה — שתדלנות ודקירת סכין בגבו של הישוב הלוחם והארכת הדרך

 לנצחון״.
 חברי הוועדה התעניגו בכרוזים ובתוכגם וכן בטיב ההפגנה. לדעתם אין לשתף

 ילךים בהפגנות ולא כך יש לחנך את הנוער.
 ה׳ פסמן הבהיר, שהמדובר בחלק уор יחסית מבין.הפליטים המשתייכים למפלגה
 הרביזיוגיסטית. חברי הוועדה התעגיגו, מי עומד בראשם לאחר מותו של ז׳בוטיגםקי.
 מקדוגלד ביקש להבהיר למפגינים, כי האמריקאים והאנגלים לחמו בעד שחרורם
 של אותם מפגיגים עצמם והקריבו קרבגות יקרים וכי בשל פולין — ארץ מוצאם

 של רוב המפנינים — נכנסו ארה״ב ואנגליה למלחמה.
 כאשר ביקרו בבית־הספר ובכפר נוער בקרבת המחנה — הופתעו חברי הוועדה
 למצוא שם מפות של ארץ ישראל וכתובות בעברית. הם ביקשו על שום מה
 לימוד גיאוגרפיה של א״י דווקא ושל השפה העברית ולא יידיש או שפה אחרת.

 חברי הוועדה התעגינו לארצות מוצאם של הילדים ולאן פניהם מועדות.
 כאשר תורגמו הדברים מאגגלית — עגו הילדים במקהלה: ״מלגו רוצים לעלות

 לארץ ישראל!״
 בגוםף לגציגי מרכז הפליטים הופיעו בפגי הוועדה גם גציגי מחגות הדרום:
 ש. איזראלי, דר׳ לנדאו, פופקין. הם נשאלו למספר החדרים במחנה, המטבחים,
 השירותים, מספר האנשים בחדר וכיוצא באלה. ענין אותם במיוחד, מה הן
 תכגיות ההגירה של מרבית הפליטים ולמה. דר׳ איזראלי הסביר: לפני המלחמה
 הראשוגה הגיע שגריר ספרד לוויגה והזמין את כל היהודים לחזור ולהתיישב
 בספרד בהבטיחו להם מלוא זכויות האזרח ותנאי חיים טובים. הוא, דר׳ איזראלי,
 אז סטודגט וכמוהו כל יתר הסטודגטים היהודים השיבו לשגריר, שלעולם• לא
 יחזור יהודי לארץ הדמים—ספרד. מאותם הנימוקים ולאחר הסבל העל אנושי,
 שסבלו באירופה, אין הפליטים היהודיים רוצים לחזור לארצות. מוצאם. . .
 לשאלת םינקלטון, מי קובע את התור לעליה לא״י ואת המועד.ועל כך.השיבו,

 שהדבר נתון בידי המשרד הא״י ברומא.
 במחנה הפליטיפ בפנמה מריה דה לויקה ביקרו חברי הוועדה בעיקר בבתי
 המלאכה שבמחנה ובמטבחים ובמתקגי הסגיטציה והחשמל. גם פה גתקלו בהפגנות

 של הרביזיוניסטים ובכרוזים, בהם נאמר, שאין להופיע בפני הוועדה.
 מרגשת במיוחד היתד! הופעתו של חברי איגג׳ שוסטר, מטעם ועד המחנה.
 לשאלת הוועדה על שום מה הוא עזב את קובנה — מכורתו ענה: שם .רצחו את
 ארבעת אחי וארבע אחיזתי ובני משפחותיהם. באשתי התעללו על שני. ק״ג
 סוכר שנמצא אצלנו, את בתי הקטנה זרקו לבור. סיד, שם מצאה את מותה
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 בעינויים, שאין לתארם; את ספרי התורה אילצונו להוציא מבית הכנסת ושרפום
 לעיני כל. לקברי אחים גמלים הושלכו ונרצחו 42,000 יהודים מקובנה ומחו״ל.
 באקציות המוניות בגייטו, משם הובלו לפורט התשיעי. בירכתי העיר ולאורך
 הנהרות ויליה והניאמן — נרצחו מאות ואלפי יהודים, שלא הותר להביאם
 לקבר ישראל. בגופותיהם כירסמו חזירים ובפורט התשיעי הוצאו הקרבנות מקברי

 האחים ונשרפו, כדי שלא ישאר זכר לרצח ההמונים.
 כיצד אחזור לשם ?

 סינגלטון גראה גרגש מאוד ושאל: האם כל זה אכן אמת י
 ־ שוסטר: אני נשבע לכם בזכר אשתי שנרצחה, שאכן כך היה ועוד גרוע מאלה.

 כשהצהיר שוסטר, שדרכו היחידה מובילה לא״י, נשאל: מדוע?
 שוסטר: אני רוצה לחיות בסביבה ובארץ יהודית, לנשום אווירה יהודית בלי

 מסווה וללא מורא וללא פחד. כל זה יתכן רק בא״י.
 לגג׳ט: מה משאלתך כעת?

 שוסטר: שתתנו לנו לחזור למסלול חיים נורמליים, כיחידים וכעם במולדת
 שלנו — ארץ האבות והנביאים. ראשיכם שיבה׳ פיתחו דף 'הדש בהיסטוריה
 של עם מעונה — פיתחו את שערי הארץ בפנינו — בנים של עם נרדף, בעל
 מורשת עתיקת יומין. הזמן דוחק ויפה שעה אחת קודם. למענכם ולמענינו.
 לגג׳ט היה במבוכה: ניכר היה עליו, שהוא מחפש לבטא דבר מה — אך משלא

 מצא את המילים המתאימות, כנראה, הסתפק'בשלום ולהתראות.
 בערב נערכה לכבוד חברי הוועדה ארוחה ביזמתם ובהשתתפותם של אנשי
 האוגררא והג׳וינט. הוזמנו גם חברי פלוגת הסעד הארצישראלית וביניהם מאיר

 שוורץ, אותו שאלו על המצב בארץ.

 מחנה פליטים צזריח — 27.2.46

 כמחנה הפליטיפ כפנטה צזריה התעכבו פרופ. מקדונלד ליד מר אלינר מפלוגת
 הסעד וביקש לדעת, את מי הוא מייצג. אלינר השיב, שהוא נשלח מטעם הסוכנות
 היהודית לא״י ומטעמה הוא ממלא במחנה הפליטים שליחות הומנית ויהודית,
 שאין למעלה ממנה בחשיבותה נוכח מצבם החמור של י אנשי המחנות. מקדונלד
 עוד שאל, אם מכיר מר אלינר את פרופ. חיים ווייצמן ועל כך השיב כי פרופ.
 חיים ווייצמן נתון כולו בשעה זו לבעיית הפליטים היהודיים וכי הוא מדווח
 דרך קבע להנהלת הסוכנות היהודית על הנעשה במחנות ואין לו כל ספק,

 שהדיווחים מגיעים גם לפרופ. ווייצמן.
 גם כאן הפגינו פליטים בכרווים: ״מדינה יהודית״, ״עליה חופשית״, וגם
 ״הלאה הוועדה״.!״ היו שלא הסתפקו בכתות ובהפגגות וכך גמצאו שתי המכוגיות
 של וועדת החקירה — כשגלגליהן מפורקים ואבוביהם חתוכים והרוסים. בשל
 כך גם אחרו חברי הוועדה בכשעתיים לצאת למחגה הפליטים הקרוב — טריקזה.
 במחנה הפליטים טריקזה: גם פה יצאו הפליטים לקראת הוועדה בהפגנות,
 דגלים ובטרנספרגטים בדומה להפגנות, שניתנסו בהן במחנות הקודמים. גם פה
 שאלו את גציגי המחנות, בניואנסים שוגים, כמובן. סקר וטוגמן — שאלות דומות
 וקיבלו אותן תשובות, בניואנסים שונים, כמובן. כך למשל נשאל מר סקר, אם
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 לא היה לו טוב יותר לו היה מהגר לאדה״ב, שם גר דודו, שאף ביקשו לבוא אליו 1
 סקר עגה בקצרה: אני רוצה לחיות בארצי אחר כל מה שעבר עלי בגולה.
 הגציג האחר של המחנה מד טוגמן פרס בפני הוועדה חלק מידיעה על נסיונותיו
 במחגה השמדה אושוויץ: באותו מחגה פעם התקוממה קבוצת אסירים וסרבו
 ללכת בסך אל הכבשן. בשל חטא זה האריכו הממונים על הכבשן את עיגוייהם

 של הסרבגים ועיגום משך שלוש שעות ארוכות במקום 10 רגעים כמקובל...
 ״אנו השרידים כמהים להקים משפחה ובית על בסיס איתן ואמונתנו היא, שזה

 יכול להיות ךק במולדתנו, הרי היא א״י״ — עגה מר טוגמן בהחלטיות.
 התלוויתי לחברי ועדת החקירה בכל המחנות, הקיבוצים וההכשרות שביקרו
 ויכולתי שוב ושוב להיווכח בעוצמת ההשפעה, שעשו הפליטים במחנות על
 חברי הוועדה הן בהופעתם, הן בהחלטתם הנחושה, שלא לחזור עוד לארצות
 מוצאם באירופה רוויית דם משפחותיהם וקרוביהם ולחתור בכל כוחם ולהעפיל
 בכל הדרכים לארץ ישראל. אף על פי כן לא חירפו חברי הוועדה וניסו שוב
 ושוב לתהות על קנקנם של הפליטים ולהניעם לחזור לארצות מוצאם או להישאר

 באיטליה ובלבד להקהות את להיטוטתם להעפיל לא״י...
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ג ר ב נ ט כ י ל ל א י ז ו  ע

׳ בפולין 1940—1944  תנועת ״הנוער הציוני,
 פרק הונגריה

( ם ו כ י ; ס י ע י ב ק ר ל ח ) 

 ב־19 באוקטובר 1943 עזבנו את המחנה, מלווים על ידי שוטר יחיד, כדי לנסוע
 לבודפשט. במקום נשארו קומץ פולנים ויוצאי סלובקיה. הלכנו ברגל עד לתחנת
 הרכבת. כאן המתנו שעות ארוכות לבוא הרכבת. אסור לנו לעזוב את המקום,
 עלינו להגיע עם השוטר יחד לבודפשט, למשרד המשטרה, שם נקבל תעודות
 חדשות וגציג הוועד הפולני יקבע לנו מקום מגורים באחד המחנות הפולניים,
 כיתר הפליטים הנוצרים הפולנים. הנסיעה ארוכה, הרכבת יצאה לדרכה עוד

 לפגי רדת החשיכה, ורק בשעות הבוקר הגענו לתחנה בבודפשט.
 בעת הנסיעה הלילית שקלתי את המשך דרכי והגעתי להחלטה, שבבואי
 לבודפשט, אני אתחמק ממלווי. את שהותי בבודפשט אסדיר בלעדיו, מקומי כאן
 ופחךתי לסמוך על נציג הוועד הפולני, שיקדם את פנינו. הביצוע לא קשה,
 אין השוטר משגיח יתר על המירה. הריהו מוביל אותנו לשחרור ומי טיפש
 ויברח. ברגע שנעצרה הרכבת, חמקתי מהחבורה. אישור הוועדה בכיסי וככל
 אדם מהיישוב עליתי לחשמלית וגסעתי למשרדו של זיגפריד. כאן, בחברתו,
 אני מבלה את שעתי הראשונה כאדם חופשי. לאחר שמונה־עשר חודשי מאסר
 אני שותה כוס קפה ומתכנן את הבאות. כיצד לסדר את שהותי בבודפשט.
 חובה דאשוגה היא להפגש עם הברונית וייס ולהודות לה על מאמציה למעני
 ולמען הפליטים היהודים מפולין. בפגישה נוכחת גם ידידתה הנוצרית הגרפין
 vegh. תרומתה למען פליטי פולין ומאמציה בתוך הוועד הפולני למעניגו

 ראויים לציון מיוחד.
 הצבת אנשים למחנות הפולנים נתונה בלעדית בידי הוועד הפולני הרשמי.
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 הם גם הקובעים, מי הם הפעילים, הדרושים לעבודה בוועד בבודפשט. עוד באותו
 יום גפגשתי עם ראשי הוועד ונציג הממשלה הפולנית הגולה הלונדונית. פגישתנו
 הפעם ידידותית. אותם האנשים, שביקרו אצלגו בראשית מעצרגו בבית הסוהר
 במושוגי — אוטצה וסרבו להגיש עזרה כל שהיא, השתנה כביכול יחסם אלינו,
Vegh היהודים. רק לחץ נציגי הממשלה והציבור ההונגרי ובראש הגרפין 
 אילץ אותם לשנות את עמדתם האנטישמית המובהקת. נוכחותה בעת פגישתי
 אתם, מנעה מהם לנקוט תרגילי השהייה. הוכרתי כפעיל מרכזי, הדרוש כאן
 לפעולה. מצוייד בתעודת שחרור מהמחנה ומכתב מינוי מהוועדה, פניתי למשרד
 הפנים. קיבל אותי ראש המחלקה מר אישטוון אנטל. עוד טרם באתי אליו היתה
 לו אינפורמציה על פעילותי לפני המעצר. השיחה אתו ידידותית, איחל לי
 הצלחה בעבודתי העתידית, אבל התרה בי, שלא להתקל במשטרת הקאוג,
 שפגיעתה רעה. ידוע לכל המאבק בין שר הפגים קרסט־פישר ועוזריו וראש
 משטרת הקאוג הפרו־נאצי מרטינידס. נפרדתי ממנו בברכות ומצוייר בתעודה
 מקורית כפולני־גוצרי בעל רשות מגורים בבודפשט, תעודה רשמית, אשר פרט
 לשמי ודתי היתר בו נכון. קיבלתי הקצבה חודשית 250 פנגו, התמה למשכורת
 ממוצעת של פקיד ממשלתי. סכום, אשר הספיק לקיום צנוע, כולל שכר תרה.
 משוחרר מדאגות קיום, עם תעודה בכיסי, יכולתי כעת לחזור לפעילות ציבורית.
 החזרה לפעילות מתקבלת בברכה, כל עת מאסרי גשאר מקומי פגוי. לזיגפריד
 זאת הקלה רבה. מוסתת ארעיים, שהוקמו לפגי שגה וחצי, עם הגעת גל הפליטים
 החלוצי הראשון מסלובקיה, התמסת. בראש הפעולה למען הפליטים עומדת
 ועדת ההצלה, חבריה הם: נשיא ההסתדרות הציוגית מר אוטו קומוי, יושב ראש,
 דגיו קסטנר, הרוח החיה ופעילה הבלתי נלאה, יואל ברנד, שהגלריה בבית
 המלאכה שלו שימשה לנו כנקודת מפתח לפגישות חטופות, שמואל (שמו)
 שפריגגמן, איש עסקי הרוח, סוחר יהלומים, גובר ומעורב בעסקי מטבע זר,
 חברגו זיגפריד רוט, פקיד בכיר באומז׳ה ומתמצא בגבכי הקהילה המקומית.
 יוסף באומר, דב וייס ואנוכי. האופייני לוועדה, שכל חבריה פרט ליושב הראש
 אינם ממוצא הונגרי, מסורים בכל מאודם לפעילות למען הפליטים. לצידם
 ועד החלוצים, מורכב מנציגי כל התנועות החלוציות. הרכבו לא נשתנה עד
 ליום עזיבתי את בודפשט. יוסף באומר מהשומר־הצעיר, פרץ רווס ממכבי הצעיר,
 דב וייס (צחור) מהחלוץ המזרחי ואנוכי מהנוער הציוני. בתקופת העדרי מילא
 זיגפריד את מקומי. המגע עם התנועה הציונית העולמית כמעט וסתרה. לא
 יותר מכתבים בדואר לשווייץ, למשרד הקשר. מכתבים, אשר מטבע הדברים
 מוכרחים היו להיות סםיריליים. מכתבים העוברים ביקורת של צנזורים ממשלתיים
 עוינים ותוצאותיהם עלולות להיות קטסטרופליות. בקושטא יושבת משלחת מהארץ,
 מורכבת מנציגי התגועות החלוציות והסוכגות היהודית. ברלס וגולדין מהסוכנות,
 וניה פומרנץ, מנחם בדד, דוד צימנד, קלמן רוזנבלט, שליחי התנועות, ולדר,
ת בלדרים רשמיים של המוסדות  גציג הציונים הכלליים ב׳. הקשר מתנהל על י
 הממשלתיים, המבצעים העברת מכתבים וכספים למענגו כחלטורה, עיסוק צדדי,
 ששכרו בצית — אחוזים קבועים מהכספים המועברים על ידם. ביניהם גם
י ביון הצבא הגרמני, המקבלים את חלקם תמורת  יהודים, המופעלים על ל
 השירותים בשבילנו. מצדנו מועברות רשימות פליטים המגיעים לכאן, כמו כן
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 כל שמץ של ידיעה ועדות על המתרחש בפולין. למעשה אנו כעת תחנת ביניים
 בין הארצות, הכבושות על ידי הנאצים במורח ומרכז אירופה, לעולם החופשי.
 מכתבים המגיעים, סם חיים הם לנו. חלקם מהתנועה ואפילו אישיים. כמה
 שמחתי, כשקיבלתי מכתב מבלומה עם ברכות לשחרורי מהמאסר. כל ידיעה
 מהארץ משוכפלת ומועברת לידיעת מרמי התנועות. חשובים לעין ערוד הכספים,
 המגיעים מהארץ, המתחלקים לנציגי התנועות להקלת מצוקת החברים. בוועדה
 שלנו מתנהלים ויכוחים על אופן חלוקת הכספים. ״סדנא דארעא חד היא״, כאילו
 לא השתנה כלום בעולם. ויכוחים בלתי פוסקים על המפתח, לפיו יש לחלק
 את הכספים. שוב רוצים לגהוג לפי המפתח הטרום־מלחמתי, בלי להתחשב
 במספר החברים, הנמצאים בכל תגועה כאן, וזקוקים לעזרה. הוויכוחים מועברים

 לנשיאות הוועדה, המכריעה בעניין והחלטותיה מקובלות עלינו.
 שונה המצב בוועדת העליה, הוועדה ליד המשרד הארצישראלי. אומנם גם
 זאת מורכבת מנציגי כל התנועות החלוציות, שתפקידם לחלק את רשיונות
 העלית ובעיקר להשגיח על ״כשרות פעולות המשרד״. בפועל, היא כמעט משותקת
 לגמרי. ראש המשרד, מר משה קראום, הכפוף למשרד הראשי בירושלים והחייב
 לשמור על לויאליות מוחלטת לוועדה, לספק כל ידע המצוי ברשותו, גמגע מכך.
 משתמש בקולות הקואליציה המוזרה ״המזרחי—השומר הצעיר״ לשליטה בלתי
 מוגבלת במשרד. אם שובי צורפתי לוועדה, דבר שאין בידו למנעו, אבל הוא

 מתעלם בעקביות מקיומי.
 בישיבות אנו דורשים ממנו להזים את השמועות על מסירת רשיוגות־עליה
 לאנטי־ציונים בעלי הון ולשונאי ציון מובהקים כחסידי בלז וסטמר, שמועות
 הפורחות באוויר, אבל אין ביכולתנו לסטור אותן. תשובותיו אינן מספקות אותנו,
 הוא מסתתר מאחורי הצורך במעטה סודיות בנושא עדין בהגירה לארץ. יתר
 על כן אינו נמנע מאיום מוסווה על מעמדנו החוקי כאן בהונגריה. תלונה
 מפורטת הועברה על ידינו למשלחת בקושטא. דרשנו, כי מנחם בדר יורה
 לחבריו כאן לנתק את קשריהם הפסולים, אבל ללא הועיל. כפי שהסביר לי
 במועד מאוחר יותר, עת נפגשנו בקושטא, ראתה תנועתו בארץ את ״קואליציית
 בודפשט״ במורת רוח, אבל הבינו למניעי חבריהם במקום. לאלוהי הדיאלקטיקה

 המטריאליסטית הפתרונים.
 דרשנו מהמשלחת בקושטא, שיפעלו בירושלים למען החלפתו, אבל גם להם
 לא עמד הכח להחליפו. קשריו האינטימיים עם שלטונות ההגירה ומשטרת
 הוגגריה העניקו לו עמדת כח וחששו לפגוע בו. בלהט הוויכוחים אמרנו לו,
 שעם סיום המלחמה נתבע אותו לדין בפני בית הדין של התנועה הציוגית,
 ונעשה ככל שיהיה לאל ידנו למיצוי הדין עמו. החיכוכים אתו נמשכו כל תקופת
 המלחמה. עם גמר המלחמה נעלם מהאופק הציוני. אומנם חברי תנועתו עמדו
 לימיגו. אבל גם הם העדיפו להימגע מבירורים פומביים והעדיפו, שלא יבוא

 ארצה. כפי שידוע לי, הוא נמגע מלבוא לארץ.
 שמונה עשר חודשים נעדרתי מבודפשט, עיקר השינוי ניכר ברחוב ובאווירה.
 בטיולי ברחוב במוקדי הפליטים, בבתי הקפה ברחוב Kira1utca־y, לא הרגשתי
 יותר .באווירת הפחד. ה״רזיו״ ברחובות העיר, פשיטות רחוב, סגירות קטעי
 רחוב ועצירת כל העוברים לבדיקות זהות, המעצרים ההמוניים — הופסקו.
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קים חז ם מו בקי . הסלו ל בו ר לג ב ע ל מ ת א י ט מ ו ט ו ם מוחזרים א נ ם הגעצרים אי  ג
י ט י ל ת החופש, אבל האווירה גסבלת. פ ם א י ל ל ו ש ת 1nternatabor־10, ה ו נ ח מ  ב
ת ו נ ח מ ם אישורי שהייה ל קי י פ , המנ י נ ל ו עד־הפ ו ל יחי הו ם ע כרי ן מו לי  יהודי פו
ם י ת. קי חו ו י מנ ל מ ל ע ה נ ת ו מ נ י י א נ ל ו פ ד ה ע ו ו ל ב ם. ההכרה והטיפו י י לנ  הפו
ם י נ כ נם מו י הוועד, שאי ג ם בחו י טישמי ם האנ י ט נ מ ל א ם ה ק ע ס ו י פ ת ל ק ב ב א  מ
ד המשטרה. אישור ר ש מ ועד ב ג הו צי ם — נ ה י נ י ט ב ל ו ב ם השינוי. ה ם ע י ל ש ה  ל
ם רטי ת הפספו ם א מי . כאן מחתי ״ ג ת ה״קאו ר ט ש ה מ ט מ ל אזרח ןר ב כ תן ל י יה נ  שהי
ושב באחד החדרים, , הי י בלסק ר קו , מ י נ ל ד הפו ע ו ו ג ה ם אישורי שהייה. נצי קי י פ מנ  ו
דו ת י מ י ת ח ר ב ש א ו ל י ד י ק פ ת ת. מ ו ג צי ת הנ א ים מ פג ים, המו י לנ ם פו טי ל פלי ב ק  מ
ה ד ו ע ת ת ה ה המשטרה א ק י פ נ רו מ ד אישו ח א ה. ל נ ל הפו תו ש ת ןהו ת א מ ת ו ח ב  ו
ו ד ל ש כ ד ומכשיל, כ פ ר ט א מ ו ל ה ע ו פ , ב ד ב ל י ב נ כ רה ט ו לכאו ד ק פ חלת. ת ו  המי
. ו מת ת חתי ל ב ר ק ח א ה ל ר ט ש מ ה ה ט מ ם ב י ר צ ע י יהודים, נ ר ה ואנשים, ק ר ו . ק ת ג ש  מ
ם ם מהמעצרי טרדי ם להם. מו י ש ג ו מ , ה ם י כ מ ס מ ה זיוף ב ת ל י ל ג כו ה כבי ר ט ש מ  ה
ר ב ל ידו. ח ם הגיתגים ע רי ת האישו ת א ו ו ש ה ל ק ו ו לבדו י צפויים, החלטנ ת ל ב  ה
ו נ לי ו גי נ ת מ ה ד ת ו למשטרה. ל ת ו ג א י שהצי ל ר, ב ם אישו ו וחזר ע י ל ידיגו אל ח ע ל ש  נ
י נ ל ו פ ם ה ע כות ל י ר שי ה אישו ל ל , כ ו ל ד ה ע ע ב ט ו ה תמת, ש ת ה״סוד״. החו  א
ך מ ס מ ל ה טבעה ע , שהו ת מ ת ו ח ״. ה צרי ו ־ נ י ל ו ת ק ת ״ ו ב י ת ״RZK״, ראשי ת ו תי או  ו
ם י העוצרים. ע ד ם ישירות ל ד א ר ה ב ע ו ה ה כ . ו ״ל ת הנ ו תי ת האו ה א ר ס  החדש, ח
ר ב ד ה ם היינו, ש י ח ו ט ועד. ב ו מהו ק ו ל סי ש ו ת האי פ ל ח ו ה נ ש ר ה ד ש ר פ י ה לו  גי
ף־ ו ו הרם, אל ד מ ע א הוחלף. מ ו ל ג י צ מ א ת מ ו ר מ , ואכן ל ו בלבד ת ע ל ד ה ע ש ע א נ  ל
, ן ן אחרו ת ואחרו י ר ג נ ו ה ה ה ר ט ש מ ם ה ם ע י ק ו ד ה ו ה , קשרי י לנ א הפו ב צ ה ב נ ש  מ
ך בלםקי המשי ר קו . מ ה כדעתו ת י , ה לם ו א כ י ל ם כ י הוועד, א ר חבר ת ת י ע  ד
המקרה ת המכשילה, ו מ ת ו ח ת ה ד א מ ש ה ו ל נ ח ל ט ב ו ה המשטרה, ה ט מ ד ב ק פ ת  ל

. ד ח א י ל ל ב , א ט ל ו ה ב ר ק ה זה מ ותר. הי ר י ו חז א י  ל

׳ ג ד ל , מ ת חוסלו יטאו ב הג ו ב. ר ו ת אי ו ר ו ש , הן ב ן ת מפולי ו ע י ג מ  הידיעות, ה
ת ק ת ו נ . העיר מ ם י ב ת כ ן מ , אי ת ו ע י ן ד ם. אי ם רבי י ש ד ר ח ב י כ ת ע מ א ש  ל
ל ם ע י ע ד ל חייהם. י ם ע י ק ב א ן נ י ם עדי י ד ד ו ת ב מו . במקו ן י פולי ק ל ר ח ת י  מ
ל ב, ע ד קרקו ב ל ו ש ל ה פ נ ח ל מ , ע ר . בעי ם י ר ת ת ס מ ם מגיטו ורשה ה לי צו י  ג
ה ר ו א להם ע י ב ה ם לשרידים, ל י ח י ל ח ש ו ל ש נסטוכובה. יש ל ן וצ׳ ת בגדי ל י ה  ק
ורי ו ם מאי א צ ו ם כאן מ י א צ מ נ ם ה י ט י ל פ ב ה ו . ר ם לכאן א י ב ה ת ל ו ס נ ל ת ו י פ ס  כ
ת ו ח ו כ ברטלר, שהגיעו לכאן ב ט ו ר כ י י , ר ר דל נ ת שי ו ח פ ש ו מ מ ת, כ רחי ה המו צי י ל  ג
ע י ו להג רי החל י שחרו ג פ ם ל י י ש ד ח . ב גגרי ל ההו ו ב ת הג ב ר ת ק ם א ל צ נ  עצמם, ב
ינה. ך ו ר לו ד ה ואפי י ק ב ו ל ך ס ר ר ד ב ם ע ת ח י ר ב ב י ת . נ ן ם מבנדי טי ת פלי ו צ ו ב  ק
ן מ ל . ק ן ו בפולי ת, שהי ו י נ ו י צ ־ ת הכלל ו ע ו נ ת ל ה י כ ד ר ט ש ש פ ד ו ב ת ב ע ם כ י א צ מ  נ
ה צ ו ב ק , יוצאי ״עקיבא״. אנשי ה ב ו ק ר ק מרמן מ ק (צבי) צי י ט והנ י ל ן ב , גרשו  המר
ר ב גגר, ח ה פרמי ש ד מ ״ ם ד ר ב ם ח א ג צ מ , נ י״ ב׳ נ ו ער הצי ו ן שייכים ל״הנ י ד נ ב  מ
ת ישו ע לפג פי ה הו נ ו ר ח א ק ל ר י ו ר צ ו י נ נ ל ו ט פ י ל פ ה הראשית, שחי כאן כ ג ה נ ה  ה
ת ו ע ו נ ת ל ה וצאי כ ת בי ל פ ט ת כאן מ מ י י ק ״ ה י נ ו ער הצי ו ת ״הנ ע ו נ ת ר ש ו ר . ב ת ו פ ת ו ש  מ
ת פ ת ו ש בה מ ו בישי נ ט ל ח , ה כר י מו נ ו ג ר י א פ ו ה א ז ת ל ת ם למען ל ל ו ת, א ו י נ ו צי  הכלל־
תף. ס משו לכנ ת ׳ ו נ ו ש ת ה ו ע ו נ ת י ה ג צי ת נ ם א ד ק ה ן ב ט להןמי ו ד ר ר פ ג י ם ז  ע
ו ישתנ וספים. פג ם נ י ר ב ל ח ל ש ב ג ו ר מ פ ס ף מ רו ו בצי נ ם ל כרי ת המו ו א מנ  הז
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 נהפכה לקינה על תנועות מפוארות, שהיו ואינן עוד. מעטים היינו וכה מועטות
 האפשרויות לפעולות הצלה. הבדלי האידיאולוגיות, שהפרידו בינינו, התגמדו
 לעומת המציאות. סיפרחי לגוכחים על האיחוד, שהקמנו בוורשה בשגת 1940
 והצעגו בשם התגועה הקיימת כאן להתאחד ולהקים גציגות מאוחדת. החלתטגו
 התקבלה בהסכמה כללית. את החלטתנו לאיחוד כולל של תנועות ״הגוער־
 הציוני״ א׳ ב׳ ו״עקיבא״ העברנו לחברנו דוד צימנד בקושטא, על מנת שימסור
 עליה למרכזים בארץ. בהחלטתנו הקדמנו את אשר עמד להתרחש בעתיד בארץ,

 ואולי היינו הגורם לכך.
ל ההנהגה הראשית של התגועה בהוגגריה הוקמה הגהגה מקבילה למען  ל
 חברי התנועה הפליטים. העבודה רבה, ראשית יש לרכז רשימת החברים המפוזרים
 ברחבי המדינה וחיים בשמות בדויים. אנו מוציאים חוזרים שוטפים, המופצים
 בין פזורת החברים, דואגים לעדכון שוטף של שמות החברים, מגישים עזרה
 כספית לזקוקים וטיפול בלתי גלאה בוועד הפולגי למען הכללתם ברשימות
 הפליטים הפולנים — מאבק המלווה בעליות ומורמת במשך כל הזמן. גערכה
 רשימת זכאים לעליה. והעיקר — עזרה לקליטת הפליטים המגיעים לכאן, קשירת
 קשרים עם השרידים בפולין, כדי לעזור להם ככל שאפשר. מספר הפליטים
 מועט והעבודה מרובה. למזלגו הגיע לאחר חזרתי לבודפשט ליאון (אליעזר)
 בלט. מרגע בואו נוצרו בינינו יחסי הבגד, וידידות אמת. אחד מהבחורים
 היקרים, שהתבלטו באותו זמן. חלוקת גטל הפעולה היתד, טבעית. דгא מכיר את
 דרכי הכגיסה והיציאה מפולין. זה מקרוב עזב את בגדין. בחור ללא חת, מושגי
 מורא ופחד לא קיימים אצלו. נכון להגיד עליו ״שחק עם המוות ויכול לו״.
 עמד מול הרוצחים ויכול להם. הגיע מבנדין דרך וינה, מוכן לצאת בכל עת
 ולכל מקום, כאשר קיימת אפשרות להצלת חברים. שולט בשפות פולגית וגרמגית
 על בוריין וגם מהיר בשליפת אקדח וירי. מקובל כמגהיג הבלתי מעורער של

 התנועה בשלזיה. ממעט לשבת בבודפשט, עיקר זמנו' בדרכים.
 עבודתי מרוכזת במקום, בוועדות השונות, בוועד התנועות החלוציות, ובוועדת
 ההצלה, במשרד הארצישראלי ולאחרוגה גם בוועד הפולני, כגציג יהודי פולין.
 חלפו ארבע שנים מיום פרוץ מלחמת העולם השגייה, תהפוכות הגורל שלי:
 קרבות 39, מחנה שבי, מחנה המוות בלובלין, גיטו לודג׳..ווורשה, סלובקיה
 ולאחרונה שנד, וחצי במחנות ובתי סוהר בהונגריה — כל אלה חישלו את
 הרגשתי העצמית כמהמר, אשר גיסה והצליח, אגי מאמין בגורלי, נסוכה בי
 הרגשת בטחון. הנה, מהלך אני ברחובות בודפשט ללא פחד עם תעודה אמיתית,
 הנושאת את תמונתי, אם כי בשם ובדת בדויים. אבל למי כאן חשוב השם,
 הרשום בתעודה, לחברי ובכל מקום הריני ״עוזיאל״, שרבים משוכנעים, כי

 זה לי שם בדוי.
 הולכת ונרקמת תוכגית להקמת מוסד לילדים ״פולגיים״. לאחר פגישות עם
 הגרפין Vegh, הסכים הוועד הפולני להקים תחת חסותו מוסד חינוכי לילדים
 יתומים מפליטי פולין. המוסד מוקם בעיירה Vac, רשמית מוסד קתולי־גוצרי,
 מנוהל על ידי הןוג מינה ויצחק .ברטלר, ידידי המשוחררים מהמחנה ב״ריצה״.
 היא מורה ומחנכת והוא ד״ד למשפטים, שניהם ציונים כלליים, חברים טובים.
 שניהם מכוגים בשם הפולגי ברטקובסקי. אתם ׳גם .בתם.הקטנה דבורקה. במוסד
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 נשמרת הכשרות והילדים מקבלים חינוך יהודי וציוני. ביקרתי במקום מספר
 פעמים, כאשר ייצגתי בביקורי את הממסה הפולני. שניהם זכו ועלו ארצה
 בתום המלחמה בראש קבוצת הילדים שחנכו וגקלטו כאן במקווה ישראל. בארץ,
 יצחק נפרך מתפקידי החינוך ועבר לעסוק במקצועו כעוךך דין. רעייתו המשיכה
 גם כאן בהוראה בבית ספר ממלכתי־רתי. ידיח־תנז נמשכה מיום שהבדתיפ במחנה,
 בזמן עבודתם s־vac ונמשכה עד לפטירתם. שניהפ נבצרו כארץ בטדפ הגיעו

 לשיבה. יהא זכרם ברוד.
 בממשלת הונגריה גובר המאבק הפנימי על האוריינטציה הפוליטית. אין
 הממשל מאמין יותר בנצחון הגרמנים. מאידך עדיין כוחו של היטלר מספיק על
 מנת לדכא כל נסיון של יציאה מהציר והתחברות לבנות־ הברית. המיתוס על
 שלטון עולמי של היהדות, אשר עליו הכריז היטלר מלחמה, חדר עמוק לתודעת
 עמי אירופה. כל אגטישמי ראה במלחמתו גגד היהודים צעד נבון ותרומה
 לגאולת האגושיות. תודעה זאת חדרה גם למוחות הליברלים שביגיהם, אשר
 האמיגו כי יחסם ליהודים יחשב להם־ בעתיד לגקודת זכות. החלק הליברלי
 בממשלה הגיש לנו עזרה, הביט בסלחנות על פעולות ההצלה הנגקטות על ידי
 היהודים עצמם. הסכימו להעניק לפליטים יהודים מפולין תעודות כשרות נוצרית
 וזאת על אפם וחמתם של ראשי הוועד הפולני. אבל התודעה של שלטון עולמי
 יהודי נשארה רק בגבולות השלטון הנאצי. בפועל היה העם היהודי בשיא
 חולשתו. היהדות הגאה במזרח־אירופה, אשר הקרינה על יהדות העולם, איננה
 עוד, ארצות מגוריה נהפכו לגיא הריגה. הישוב בארץ, כחצי מיליון גפש,
ה מלחמת העולם, אבל י  לחם על קיומו. מאורעות תרצ״ו—צ״ט הופסקו עם פ
 לא גסתיימו. ארצות הברית הגדולה ונשיאה רוזבלט שלחו אומנם גציג יהודי
 לטורקיה, אבל בזה יצאו ידי חובתם. פולין שמחה על חיסול בעיית יהודיה,
י אחרים. צרפת לוחמת על  חיסול פיזי והעיקר, שזכו ומלאכתם נעשתה על ל
 קיומה. בריטניה מזמן הצטערה על צעדה הפזיז בסיום מלחמת העולם הראשונה
 עם הצהרת בלפור. ואולי גם הם רוצים בחיסול הבעיה היהודית. מדיניות הספר
 הלבן, המשיכה להיות מדיניותה הרשמית. אף אחד לא רוצה אותנו. אגו במגעיגו
 עם הממשלה ההוגגרית מטפחים את האשליה על כוחנו הגדול במערב, ומוכנים
 להיות מליצי יושר לממשלת הורטי עם בוא גצחון בעלות הברית. אבל בלבגו
 אגו די מפוכחים לדעת את האמת. ומכאן גם גובעות הפעולות שלגו, המתרכזות
 במילה אחת: ״הצלה״. ארגון יציאת קבוצות לטורקיה על סמך היתרי עליה,
 הנמצאות בלינו וטרם גוצלו. ישגם סרטיפיקטים על שמות אגשים, שאיגם
 גמצאים ־ואולי גם לא חיים יעל, יתכן גם,־ שעלו ־ארצה בעליות בלתי ליגליות.
 מחליפים בתעלות את התמוגות. במלה לסרטיפיקטים הם זוגיים, מצרפים
 אליהם ילדים. יתומים שגיצלו. תמורת כסף רב אגו שולחים שליחים למרכזי
 יהודים, שנשארו עדיין בפולין, כדי לקבל מידע על המתרחש שם ולהביא
 להם ליעות על אפשרויות הבדלה .להונגריה. מפציצים את ראשי הישוב ואת
 הגציגות בקושטא ברשימות פליטים הגמצאים אתגו ומבקשים בשמם להשיג
 דשות לעלל. לגצל כמות סרטיפיקטים, אשר גשארו בלי הסוכגות היהלית

 וטרם מצלו.
ע לנר המאבק המתנהל עם שלטונות המגדט על הרשות ו  מחליפות המכתבים ל
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 להעלות מבוגרים מארצות ה״אויב״. אנו ״נתיני האויב״. מתנהל מאבק על כל
 יהודי ואפילו ילדים קטנים. הדוגמה — גםיון הילת ילדים יהודים מבולגריה,
 ואשר נגדם התייצבה בריטניה הגדולה. מאוחר יותר, בהיותי בקושטא, נפגשתי
 עם נשיא ציוני בולגריה וממנו שמעתי על המאבק הנואש עם בריטניה והזמן

 שהלך ואןל.
 מהמשלחת בקושטא אנו דורשים להעביר בהקךם סכומי כסף גהולים ככל
 האפשר. בכסף עריין אפשר להציל יהודים. שליחת אדם לפולין עולה הון
 תועפות. אחזקת פליטים, ציוד ואוכל, שיחוד פקידים שוטרים וסתם נוכלים,
 את כל המלאכה כמקום עשינו לכד, לא ביקשנו לשלות לנו אנשים. לא לפיקוד

 ולא למלאכה.
 בהזדמנות ברצוני לנגוע בבעיה, שכואבת לי עד היום.

 בהגיעי ארצה נמסר לי על התוכנית לשלוח צנחנים ישראליים לאירופה הכבושה.
 נתבקשתי לצאת לרמת־הכובש, שם נמצא מחנה המכשירים עצמם לצניחה, להיות
 אתם, להדריכם לקראת תפקידם. קצרתי את שהותי אצלם ליומיים־שלושה,
 מסרתי את עיקרי הסכנות האורבות להם, שמות אנשים מרכזיים הפעילים
 במקום, עיקרי התנהגות לצורכי הקוגספירציה. אבל כל ישותי התגגדה ליציאתם.
 חזרתי לתל־ אביב ומהרתי לפגישה עם משה סנה, מראשי הציונים הכלליים בפולין
 הטרום מלחמתית, כעת מראשי ההגנה, ועם אליוע גולומב, מפקדה הרשמי
 של ההגגה. הבעתי את התגגדותי ליציאת הצגחגים. לדעתי אין ביציאתם תרומה
 לחיי היהודים בארצות הכיבוש. הופעתם שם — אם יצליחו להגיע — לא תועיל.
 אין תנועות הגוער שם זקוקות למגהיגים מהארץ. להיפך, אגשיגו במקום חושלו
 חמש שנים במשטר ההיטלרי, למדנו להיאבק ולחיות בתנאי לחץ. אין אנו
 מחוסרי מתנדבים. כל בחור ובחורה החיים בארצות האויב הוא לוחם אמיץ.
 בחורים או בחורות, שיגיעו מהארץ, יהיו למעמסה. התנועית במקום ייאלצו
 להפריש כוח ומאמץ להסתירם. הנוער הטוב והגאה בארץ חוגך במקרה הטוב
 ביותר למלחמה מחתרתית גגד האנגלים וכל גסיוגם יתגמד מול נסיון של בחור

 צעיר מצעירי החברים שלנו. אמרתי את דעתי ויצאתי לגיצגים.
 בטרם אמשיך בסיפורי האישי, ברצוני לחזור בסקירה כללית על יהדות

 הונגריה מנקודת ראות של יהודי פליט מפולין.
 מילדותי חונכתי על שני ערכים יסודיים: א) ההכרה בסגולוח העם היהודי,
 גאווה על עברו, תרבותו. שנאת הגויים לא הפחיתה מערכי. הודות לגאוותנו
 הפנימית יכולנו להמשיך ולהתפתח ולהיות ענף חי. ב) האמונה באחדות העם
 היהודי לתפוצותיו. פגיעה ביהודי בכל מקום בעולם היתה פגיעה אישית בנו

 והרגשנו את הכאב.
 הופעת היטלר הגבירה את הרגשת האחדות בקרבגו. היה זה רק טבעי, שכאשר
 אעבור גבול, עלי לחפש יהודי. יהודי באשר הוא יעזור מתוך אחווה אינסטינקטיבית.
 ואומגם ככה זה היה בסלובקיה. יהדות סלובקיה על כל רבדיה קיבלה אותגו
 באהבה. יתכן שבתוך המחגה הציוגי התגלו חילוקי דעות, כאשר כל תנועה
 העדיפה לטפל ראשית כל בחברים השייכים לתגועתם. היהודי הפשוט, אשר לא
 השתייך לשום מפלגה, אסף אותך לביתו וקיבל באהבה גלוייה. סיפרתי, איך
Kecerovskicגוטליב וווייס ^־ ,Maizenice^ נתקבלתי אצל משפחת סיז־ון 
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ים, P. יהודים, חקלאים שורשי tackovce" ץ ! בי ש 1־Cizatyce, לבקו י ר  Peklany, פ
 החסרים כל תודעה ציונית, אבל אחווה יהודית טבועה עמוק בדמם, מסירות ואהבה
ל בלומה. לאחר שחצתה גמא ועא המקרה ש ר ככל שיהיה. סיפור לדו  ליהודי, ז
, כאן הולבשה ית מבריח מקצועי, הגיעה לכפר הררי י ו ן בלו לי  את הגבול מפו
ירת היעד. ב, עי ו י ל לברד ית איכרה ישישה המשיכה ברג י ו בלו  בשמלה כפרית ו
 הגיעו לעירה והישישה שכחה את הכתובת, לאן עליה להביאה. גשם החל לטפטף
ל להיעצר מת לב ועלו רר תשו ירה קטגה וכל זר מעו  והרחוב מתרוקן מאנשים. עי
יה: ״יענקלה, די ל אמא יהו דיש ש י  כל רגע. מצב כלאחר יאוש, והנה קריאה בי
יית אבל , עס רעגענט״. בעקבות הילד גכגסה גם היא. השמלה גו ץ י  קום אר
אלת להסברים. מתרפקת על בלומה, מאכילה דיש. האשה הזרה איגד. שו י  הפנייה בי
ת הליכה  אותה, רוחצת את רגליה בגיגית, כי בלומה לא מסוגלת לאחר 18 שעו
 בהרים להגיע רגל. משכיבה אותה במיטה. הכל טבעי, כאמא יהודיה. מקרה

 סמלי, זה הסממן ליהדות סלובקיה.

 והנה אגו בהמשך הבריחה והגענו להונגריה וכאן האכזבה גדולה. יהדות
, ואם ל (סלובקים) לישר״ (פולנים) וטוטו י  הונגריה לא קיבלה אותנו. כאן אנו ״פו
גבלת מאוד, רק ביחס ליהדות הוגגריה, וגם כאן  קיימת אחוות יהודים היא מו
לות הונגריה הקטנה. יהודי שטחים שסופחו מקרוב  הכוונה ליהודי הונגריה בגבו
. לבות יכים להם, גם הם זרים. דלתות יהדות הונגריה לא נפתחו לפנינו  לא שי
ונית ותגועות וצאי דופן חברי התנועה הצי ו נעולים. י  יהדות הונגריה נשאר
ועדת ן זה מקרה, שו עוט בקהילה היהודית. אולי גם אי  הגוער, אבל אלו הם מי
ד יהדות הוגגריה, הוא ו , שהציל את כב חד רכבת מלא־הוגגרים. הי  ההצלה מו
 גשיא הוועדה, אוטו קומוי, גשיא ההסתדרות הציוגית. הקהילה האורטודוקסית
לי אפילו מטרד. או  ומתחרתה הקהילה הגיאולוגית לא קיבלו אותגו, זרים הייגו להם ו

־ ן די ר זגלמביה, בנ ו ז דש ספטמבר 1943 החלו להגיע פליטים מאי  החל מחו
, ן מד מרי ש הקהילה עו א ר י יהודים, כאשר ב ז כו ן רי י י ו עד ד ר  סוסנוביץ, כאן ש
י ד ן מפרפרת. נסיוגות הבריחה בחלקם מאורגנים על י י י  ובוכניה אשר הקהילה עד
. מגיעים לסלובקיה ל אפשרי וני״, והרבה יחידים המנסים כל שבי  תנועת ״הנוער ־הצי
י היהודים במקום מודרכים לגבול הונגריה. קיים גם אפיק בריחה ד י ר בעזרה ש  ו

 לווילנה, כפועלים אריים, ומשם לבודפשט.
י קומונה. הבודדים  המאורגנים פונים לכתובה הוועדה, וממשיכים גם כאן בחי
ב הקירלי, מתנהל סחר בות היהודיים, שם, בבית קפה שבמרכז רחו  פונים לרחו
ר הקאוג שו באי ועד הפולני ו י הו ו העיקרית להכשירם על ד לותנ  בניירות. פעי
ט ולמנוע ש פ ד ב תר ב ז י ו כ י  לפזרם-במחנות הפולניים ברחבי המדינה, להימנע מר
ן בעיר, ו ת בפנסי כז ן מרו ׳ ני מסוסנובי ו  מעימות עם המשטרה. קבוצת הנוער־הצי
ת היכרות סוכם, שו י דפשט ולאחד פג ל להוות סכנה. כבר עם בואי לבו  שעלו
לים קטגה, אשר יהוו ב את העיר. כאן תישאר רק קבוצת פעי ו  שעליהם לעז
, שנזדקק להם לפעולה. מקום, הנראה ם י ד ד . כמו כן ב עו גי ז לחדשים שי כו  רי
וגוסלבי ובמקרה ל הי ו ב  לנו •מתאים למגורים, היא העיירה מוהץ׳. המקום קרוב לג

. י מה כמחנה פולנ ש קרש קפיצה מעבר לגבול. העיירה רשו מ ש  הצורך יוכל ל

זמן י מו ג היהודים. נתקבלתי בקרירות, ואנ עד הפולני כנצי ו ו ת סופחתי ל  רשמי
י פעם מבקר אני בערי המחוז, במקומות, בהם ת לעתים רחוקות. מד בו שי  לי
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 נמצאים ״מחנות פולניים״. כפי שכבר ציינתי קודם, המושג מחנה מתייחס לסממן
 כולל, שבעיר פלונית גמצאים פולגים, הגרים בדירות שכורות באופן חופשי
 לגמרי. כפופים לראש המחנה ה״סטרוסמה״ (ממונה על האיזור בפולין). התנועה
 ברחבי העיר חופשית עד לקוטר של 30 קילומטרים. כל גסיעה מרוחקת יותר
 םעונה אישור הםטרוסטה. הנסיעה לבודפשט אסורה כמעט לחלוטין. תושבי המחגה
 מקבלים משכורת חודשית מהממשלה, אסור להם לעבוד, על מנת שלא להתחרות
 בפועלים המקומיים. למחנות יצא שם רע במדיגה. שיכורים התגוללו בכל פינה,
 מספר תינוקות בני־יומם ונוחים היו לתופעה שכיחה. מסגרות המשפחה נהרסו.
 בביקורי אצל הפליסים היהודים גתמלאתי גאווה. איך נראים גולים יהודים
 ולעומתם הפולגים, שהם רק 4 שגים בגולה ואיך איבדו את צלם האדם. משפחות
 לא החזיקו מעמד בגיתוק הקצר. גם המשפחות השלמות התפוררו. בגירות על
 רקע משפחתי ולאומי. בחיגגה ובהרס נטלו חלק מפשוטי העם ועד לאצולה המיוחסת.
 תנועת ״הנוער הציוני״ ההונגרית קיבלה אותגו כאחים בוגרים. מוכגים ללמוד
 מגסיוגנו העצוב. אנו מצדגו מרבים להיפגש עם השכבות הבוגרות ומעבירים
 את המסר החד־משמעי. ״הגרמנים רוצים לחסלנו פיזית״. סיפרנו את סיפור
 יהדות סלובקיה ושיתוף הנאצים המקומיים בחיסול היהודים. וכזאת יקרה, אם
 ישתלטו הגרמגים או גרוריהם אנשי סלשי ההוגגריים. גולת הכותרת של פעילתינו
.aton1Ba^bogiarבתנועה היה ארגון מושבת חורף ארצית של בוגרי התנועה ־ 
 בסוף דצמבר 1943 התקיימה מושבת מנהלים חורפית במשך 10 ימים. חברינו
 מבנדין שהו אתם במשך עשרת ימי המושבה. אחד הנושאים המרכזיים היה
 הכנת הנוער למקרה השתלטות הנאצים על המדינה. אישית שהיתי שם 3 ימים:
 חמישי, שישי ושבת. ניהלתי סמינר על ההתישבות בארץ ותולדות התנועה
 בפולין. לסיום הסמינר ניהלתי מסיבת ״עונג שבת״ באולם המרכזי בנוכחות
 המחנה כולו ואורחים רבים. כל הערב סיפרתי על התנועה בפולין מתחילתה
 ועד לקרבות בגיטו ורשה, על הסתום ולא ידוע לנו עךיין. באולם החשוך לא
 דלק אור עד לסיום, כאשר רב המקום, אורח הכבוד, גיגש אלי, לחץ את ידי
 ואמר שיהדות פולין שכזאת, בחלומו לא תיאר לעצמו״, היתד, זאת גולת הכותרת

 של ה״מושבה״, שמשתתפיה לא שכחוה.
 לסיום תכננו מפגשים נוספים בעתיד, אבל העתיד שוב היה אחר. רק חזרגו
 לבודפשט והנה בתחילת ינואר 1944 נפוצו שמועות על קרע הולך וגובר בין
 ממשלת הוגגריה וגרמגיה. ממשלת הוגגריה בראשות הורטי החליטה לנתק את
 עצמה מהברית עם גרמניה. את הקשר לממשלת הוגגריה קיים מדטון ארגה,
 עורך העתון הציוני־הוגגרי ובוועדה המקבילה של תגועות החלוץ הוחלט, שתנועות
 החלוץ יכינו את עצמן להתנגדות פיזית. הכוונה להכנת בונקרים להסתרת
 אנשים או הצטרפות לתנועות גרילה, .שיופילו בבוא הזמן. הוקם מגע עם
 התגועה הסוציאל־דמוקרטית על ידי מתווכים יהודים, חברי המפלגה. השתתפתי
 אישית בפגישה שכזאת, בפגישה השתתפו גם חברי דרור ומכבי הצעיד. הנטייה
 בקרב חברינו היתד, לשתף פעולה עם הכוחות הדמוקרטיים ההוגגריים, אבל
 בעיקרו לסמוך על עצמנו, רכישת גשק אישי לצורכי הגנה ובעיקר להכין
 בונקרים למסתור. ידעגו, שהרוסים מתקדמים לעבר גבול הוגגריה. יש לעשות
 הכל למען ההשרדות. כאן התגלו חילוקי דעות עם אנשי ״השומר־הצעיר״.
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 הם העדיפו להתקשר עם המפלגה הקומוניסטית, ראו בהם שותפים למאבק.
 החלטה נוספת שנתקבלה היתה, להעביר את ההנהגה לכוחות רעננים בכל
 תנועה, מאחר ואנו הוותיקים כלנו ״שרופים״, פנינו מוכרות לאנשי הבולשת
 ההונגרית. כמעט כולנו ״בילינו״ תקופות שונות במעצרים, בבתי סוהר ומחנות.
 אומנם לכלנו ״ניירות״ כשרים, אבל ברור היה, כי אנו רשומים בידיהם ובמקרה
 של התחלפות השלטון נהיה הראשונים שניעצר. הוכנו עבורנו דרכונים עם
 ויזות ליציאה מהונגריה. עם קבלת הידיעה על הקרע בין הורטי להיטלר הועמדנו
 בכוננות ליציאה. ברגע האחרון נתקבלה יחעת ההרגעה ואנו חזינו את יציאתנו.
 במקומנו יצאו אחרים, שאושרו לעליה. אבל נדנדת הפוליטיקה המשיכה להתנדנד.
 באמצע פברואר נפל הפור. ממשלת הונגריה החליטה סופית לצאת מהמלחמה
 ולהכריז על נייטרליות. ניתגה הפקודה לצבא ההוגגרי בחזית הרוסית לחוור
 הביתה. ידעגו, שהמשחק הגיע לקיצו. חרדנו לגורל יהחת הונגריה ולפליטים
 שנתוספו לכאן. בהנהגת התנועה כבר פעלו המחליפים, במקומי נכגס ליאון
 בלט ואני נפרד מחברים ומדידים. נשיאות ההסתדרות הציונית נתכנסה לישיבת

 פרידה, מדברים על העבר ובעיקר על העתיד. כולנו חרדים לבאות.
 מסדר חגיגי בתנועת ״הנוער הציוני״, ישיבת הנהגה. כולם נתונים להשפעת
 החברים מפולין, מורי הדרך לעתיד. ובערב האחרון מסיבת פרידה ב״צ׳ילגהג׳״,
 מסעדה מפוארת, מטעם הוועד הפולגי, בגוכחות כל חברי הוועד ובראשם גציג
 הממשלה הלונחנית, מר סטנצ׳יק. זכיתי והפולנים מעלים על גס את פעילותי
 ומשתבחים בה. מאחלים לי המשך חיים שקטים יותר ותקומת עם ישראל בארצו.
 לידי ישב חבר הוועד, כוסיות הוודקה מתמלאים מחדש, משוחחים ומדברים
 ביגיגו ואז הוא מספר לי אח הבדיחה האחרוגה מחוגי הגולים הפולניים. הוסכם
 בממשלה הפולנית עם חום המלחמה להקים אנדרטה להיטלר במרכז ורשה
 בפינח מרשלקובסקה־אליה אויזחבסקה וזאח כגמול לשלושה הדברים הגדולים
OdzydzU .אשד עשה: א. הרם את רוסיה הקומוניסטית. ב. הרם אח גרמניה. וג 

 Poiske (ניקה את פולין מיהודים).
 האיש סיים סיפור הבדיחה, נדהמתי, אומנם הגיע תורי לענות על הברכות,
 קמתי ועןבתי את המסיבה. יציאתי גרמה להם לתדהמה, יצאו אחרי בנסיון
 להניאני מעזיבח המסיבה. הרי המסיבה רק לכבודי התקיימה. ניסו להסביר
 כבדיחה חסרת משמעות. ואז אמרתי להם, אתם הפולנים כלום לא למדחם,
 אומנם הוא בשיכרותו סיפר את הבדיחה, אבל זאת היא האמת. הפולנים עולזים,

 כי מלאכתם נעשית על ידי אחדים.
 למחרת יצאתי •אח-•הונגריה. לתחנת הרכבת הופיעו גציגי הוועד ׳הפולני, ראו
 חובה לפייס אותי. הודיתי להם על שטרחו ובאו. וכי מה אגיד להם, אהבתי
 את פולין, את הנהרות ואת היערות, את האביב, הסתיו והחורף, את השפה,
 הספרות והתיאטרון, אבל לעולם לא אוכל לסלוח להם, כי בימי עברה וןעם
 לא הושיטו לנו יד, שמחו לשברנו. אומרים, שהיו ביניהם חסידי אומות העולם.
 אולי? אישית לא נתקלתי באף אחד. החל מהיום ה־1 בספטמבר 1939, עח
 לחמתי בשורותיהם ועד ליום עויבחי אח בודפששט. יצאנו ברכבת לרומניה,
 אבל דדך החלאות טרם הסתיימה. בבוקרשט עלינו להחליף רכבח היוצאת לבולגריה.
 המקום המיועד לחציית הגבול הוא מידזיז׳צ׳ה, והנה לילה קודם הופצץ המקום
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 ואין הרכבת נוסעת שמה. האפשרות להישאר ולחכות עד שתחודש התנועה
 איגד! מלבבת, גוסף על כך יתכן שגם המקום הנותר בנגרו־וודה עלול גם הוא
 להיפגע. רשות השהייה שלגו ברומגיה היא ל־24 שעות, רשות לחציית המדינה
 ותו לא. בעת שהותגו בתחגה בא אלי לביקור איצ׳ו הרציג (יצחק ארצי כיום),
 ראש התגועה ברומגיה. דעתו היא לא להתעכב, ולהמשיך לכיוון הגבול, שעדיין
 פועל. הבעיה שנותרה עדיין היא לקבל רשות שינוי תחנת החצייה וכמו כן
 החלפת כרסיסי נסיעה ברכבת. את הבעיה פתר שוטר רומני אשר נזדמן בתחנה.
 שוסר דובר הוגגרית. תמורת אלף ליי לנפש הציע לנסוע אתנו לתחנת הגבול,
 להציג עצמו כשליח המשטרה מבוקרשט, עם הוראה להרשות לגו לחצות את
 הגבול למדות השוני שבויזה שלנו. גם סידר החלפת כרטיסי הגסיעה ללא
 תשלום גוסף. מאחר שהרכבות מלאות גוסעים העוזבים את בוקרשט מפחד הפצצות,
 הוא מכניס אותנו למחלקה הראשונה הריקה מנוסעים, מתיישב ליד דלת הכגיסה
 לתאים ואינו מאפשר לאף אדם להכנס פנימה. ״הוא מלווה קבוצת עתונאי חוץ״.
 בהגיעגו לגבול הוא מסדיר את המעבר ללא הפרעות. שילמנו את שכרו וחזר

 לבוקרשט. טיפולו עלה לגו סר הכל שווי של לירה שטרליגג אחת.
 בבולגריה אנו מתקבלים על ידי מפקד המקום, קצין גרמני. כלפיו אגו עתוגאים
 הנוסעים לתורכיה, הודעה, שנמסרה לו מהמפקד הרומני. בואגו כאן בלתי צפוי
 לו, אבל מקבל אותנו בכל הכבוד הראוי. מסדר אותנו ללינת לילה בצריפי עץ
 המשמשים כמקומות ליגה לחיילים גרמניים העוברים כאן. אין לנו רצון להישאר
 כאן ללון, אבל מתברר, שהמסילה מכוסה שלג ורק לאחר, שיאיר היום ינקו
 את המסילה ויכשירו לנסיעת רכבת. לעת עתה מטפלות בנו חיילות גרמגיות
 במדי הצלב האדום. אנו מכבדים אותן בשוקולד טוב מבודפשט ובזה קנינו את
 עולמגו. החדרים מחוממים בחגורי ברזל, שצריך לפטמם כל הזמן בגזרי עצים.
 החיילות בפקודת מפקדם ובתמורת השוקולד ממשיכות כל הלילה לשמור על
 האש בתגורים עד לרגע שמודיעים לנו, כי הרכבת יוצאת לדרכה. נפרדים

 ויוצאים לדרך. אפיזודה קטגה, בשלהי מלחמת היםלר ביהודים.
 מכאן הדרך עדיין ארוכה. הגבול לחופש גמצא במקום הגקרא צוויליגגרד.
 תחגת רכבת בגבול בולגריה—תורכיה. הרבה שעות נסיעה בפגים הארץ אבל
 את הארץ לא ראיגו. בחוץ שולט עדיין החורף, הכל מכוסה בלבן. לצדדים
 יערות, אשר רק צמרות העצים בולטים. עוברים גשרים ובעיקר מגהרות, האיזור
 הררי. לפעמים הרכבת עוצרת להוסיף גזרי עץ ומים לקטר, אבל אנו לא מעיזים
 לצאת, חלילה שיקרה משהו ונשאר תקועים. אנו 14 זרים מכוגםים בשגי תאים

 סמוכים בקרון.
 השם צוויליגגרד מעורר בנו פחדים, שמו ידוע לשמצה. שם, בגבול היציאה,
 כמו בתחגת הנגיסה לבולגריה, שולטים הגרמגים. בולגריה חברה בציר, אבל
 השלטון במקומות הרגישים נתון בידי הגרמנים. השמועות מספרות על אנשים,
 שהגיעו לצוויליגגרד וגעלמו. הגעגו לצוויליגגרד, הרכבת געצרה, במרחק כ־50
 מסרים מחלוגגו סדרת פסי מסילה רחבים יותר, פסי הרכבת התורכית. לצאת
 מקרוגגו ולעבור 50 מטרים לרכבת התורכית וגהיה חופשיים. הקרון שלגו גותק
 מהרכבת והועמד בצד. געולים מבחוץ ומחכים לביקורת גבולות. מופיע מאיור.
 גרמגי מבקש את הפספורטים, מזהה כל אחד מאתגו, שואל לשמות ולאן פגיגו
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 מועדות. חיילים גרמניים פותחים את המזוודות הכל מוצא החוצה. מחפשים
 ניירות ומסמכים טמונים. עם תום הבדיקה עוזבים את הקרון והפספורטים אתם.
 שוב אנו נעולים. הזמן נמשך בעצלתיים, ממול כבר הגיעה הרכבת התורכית,
 שריקה והיא נעצרה. מעטים היוצאים ממנה ובודדים הנכנסים לתוכה. עצבינו
 מתוחים, שרק הרכבת התורכית לא תצא בלעדנו. הקטר שרק והנה הדלתות
 נפתחו והמאמר מחזיר לנו את הפספורטים, מצדיע ויוצא. בלי חפזון, כאילו
 לפיקניק, אנו מחזירים למזוודות את התכולה, נפרדים מהחיילים השומרים על
 הקרון, עוברים את פסי הרכבת המרובים, עולים על מדרגות הכבש ונכנסים
 לרכבת התורכית. בשקט ובמתח מסתכלים החוצה, שהרכבת כבר תזוז, עוד
 לא מאמיגים, שגצלגו. והגה דפיקת קרון בקרון, שריקה ארוכה והרכבת יצאה
 לדרך. מתחבקים כלנו, פריקת מתח, הוצאתי בקבוק קוגיאק ושתיתי. לא יודע
 כמה נסענו, את הבקבוק הורקתי עד תומו ולאחריו ישנתי. בקושטא העירו

 אותי, לקום ולצאת, בחח עמדו חברי המשלחת הישראלית לקבל אותנו.
 ימים בילינו בישיבות עם המשלחת. אנו ותיקי הפעולה באירופה הנאצית
 העברנו להם מאווירת אירופה. הסברנו את הפרובלמטיקה וצורת העזרה הדרושה.
 דרשנו להחליף את משה קראום מראשות המשרד הארצישראלי. סרטיפיקטים
 נוספים להעלות במהירות כל מי שרק אפשר, והרבה הרבה כסף החסר לפעולה.
 ישיבתנו נקטעה על פי דרישת השלטונות, נאלצנו להקדים ולצאת. מצויירים
 באשרות כניסה מנדטוריות יצאנו ברכבת לארץ. געצרנו למספר שעות בחלב
 שבסוריה, כאן הרשינו לעצמנו סיור בעיר. הגענו לבירות, כאן נשארנו ללון
 במלון, ביקרנו אצל יחידת חיילים וחיילות ישראלים, שאפנו לקרבנו את אוויר
 החופש. בחיפה — במעון עולים בת־גלים הוחתמו הפספורטים המזוייפים על ידי
 שלסונות אנגליה וכפרס על מסירת ידיעות הנחוצות גם להם, הוסיפו לתוך
 הפספורט את שמי האמיתי. כאן חיכו לי בלומה ושגי גיסי הישראליים. חופשי
 הייתי וזמגי בידי. הדרך הראשוגה לגיצגים, למקומי בארץ עוד בטרם גסעתי
 לפגוש את אחיותי. לפגי תום חודש בארץ, ב־1 לאפריל 1944, גישאתי לבלומה
 והקמנו משפחה. החלום והתקווה התגשמו. עשיגו מאמץ כדי להיות מהר ככל
 האפשר ישראלים. להתערות ולהיעלם בארץ. שנתיים מאוחר יותר, כאשר גרנו
 ברמת־יצחק בשכגות עם משפחת זיידמן, שהגיעה לפני מספר חודשים, היינו
 ותיקים בעיניהם. נמנענו מלדבר על העבר. אנו לא הייגו בשלים ובעיקר, הישוב
 טרם עיכל את שקרה. לעתי, שעלי להעלות על הכתב כל שעבר עלי ועלינו,
 פן אשכח ואסלף את העובדות. אבל האווירה סרס הוכשרה. השאלות התלויות
 באוויר, איך נשארתם בחיים, ומצד שני, למה הלכתם כצאן לסבח. המסקנה האבסור
 דית; הנשר בחיים חייב להצדיק את עצמו. לכן העדפנו לשתוק ולהיעלם מהשסח.
 גדאה לי, שרק לאחרוגה, עשרות שגים לאחר המאורעות, חזרנו לאיזוננו הנפשי.

 הבינונו את הדברים כהווייתם.
 הגרמנים רצו בכל מאודם להכחידנו. עוצמתם הצבאית האדירה, אשר הכניעה
 את כל עמי אלופה, היפגתה את חלה גגדגו בגסיוגות להרים את הכפפה ולענות
 להם באותה מטבע, בגשק, היו אבלים מלכתחילה. האוכלוסל האזרחית בפולין,
 למרות סבלה הישיר, הרי בגקודה זאת הזדהתה עם הגרמגים. המעשה הגבון,
 שיכולגו לעשות, היה בגםיוגות הצלה. כאן התקיימה אימרת חז״ל ״המקיים
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 נפש אחת•׳מישראל כאילו• הציל• עולם ומלואו׳/ יהודי אחד חי שווה יותר מאלפי
ח בכוחות נחותים ובפנים טרם  הרוגים. המאבק היה אייר, לחמנו כלפי ח

 הבינו את הסכנה.
 היום,• ממרחק השנים, ניתן להעריר את מאבקנו נכונה. הצילנו מעטים, כי
 קטונו מגודל המעמסה, שהטיל עלינו הגורל ועלינו לבקש סליחה על המעט שעשינו.

 הגעתי ארצה, התחלתי מחדש, ואני כבר בן 28.

Budapest, den 20. Januar 1944. 
 491 ט

An Moladetl. 

Chawerim Jekarim ! ׳ 

Eurem Yhinsehe geroass t e i l e n wir Euch mit, dass die Waada Merkazit 
folgenderweise zusamraengesetzt i s t : Pras. Ing. Кош. , UeschSfts-
fiihrender Pras. Dr. Is r a e l Kasztner, Maskir Dov Weiss. U i t g i i e d e r : 
Eugen Frankl /Mizr./, Ing. Rosenberg /Schom/, Dr. S i e g f r i e d Roth 
und U z l e l Lichtenberg / K l a l / , Josko iJaumer /Schom./ J o e l Brand, 
Dr. Mosche achweiger und achmuel Springmann'/Ichud/. Der eigent--
l i c h e Vertreter des ichud i s t Dr. Mosche achweiger, d ie anderen 
d r e i Chawerim des Ichud wurden auf Crund Euren Vorschlages al3 
an der Arbeit t a t i g e einbezegen, u. zwar Schmuel apringmann 
S c h i i c h u t , J o e l Brand T i j u l u. Dr. I s r a e l Kasztner a l s derjenige, 
der die tagtagliche Arbeit koordiniert und l e i t e t . . 

Josko Baumer, Dov Weiss und achmuel apringmann scheiden i n den 
nachsten Tagen aus. Dov Weiss / K i z r . / war der V e r t r e t e r .der 
Waada Chaluzit i n der Waada Merkazit. An seine S t e l l a ad.rd d ie 
Waada Chaluzit einen anderen Chawer bestimmen und die Waada Мег-
k a z i t eine!\ neuen Maskir wShlen*. Der Platz von Schmuel, Josko 
und des ebenfall3 aliierenden U z i e l , werden v o r l a u f i g n i c h t be-
s e t z t , d i e Waada Merkazit behalt s i c h das'Recht vor, durch Ко-
optierung weltere zu der Arbeit notwendige Chawerim einzubeziehen 
und dabei werden wir uns bemiihen, i n der Waada den Gei3t der Uar-
monie und der f r i e d l i c h e n Zusammenarbeit s i c h e r z u s t e l l e n . 

Der Empfang der Schumim wird durch Jpg / #Komj #Jisraelj e J g e l ״  t ״

b e s t a t i g t . 

B r i e f e der Waada Herkazit werden von a l i e n M i t g l i e d e r , Oder rain-
destens von je einem Vertreter einer ;jeden Hischpacha unterechrie-
ben. In dringendsten Fallen i s t der Chawer Dr. I s r a e l Kasztner a l s 
Geschaf tsfiihrender mit dem zu bestimmenden neuen Maskir zusammen 
berechtlgt, die Korrespondenz zu unterzeichnen. ־•' י 

Waada Merkazit: • ••••.' 
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 אברהם גולדברג

* ע ד ו י י ט ס ו ל א מ ש ת ו נ ו ר כ ה — ז י נ מ ר ג ש מ ו ר י ג  ה

 עריכה: בלה גוטרמן

ם ו ת ן ב לי ה מפו י גרו לגרמנ ת סוחרים, שהי ח פ ש מ , ל לדתי בגרמגיה, בעיר אלטגבורג ו  ג
לדתם. ת הגואה בארץ מו ו טישמי ט מן האנ ל מ י ה תם ל לם הראשונה, ברצו ת העו מ ח ל  מ
ל ל טקסטי ע פ ם וחרוצים של מ אי ם ג י ל ע לם והיו ב ה בעמ כ ר ה ראו הודי ב י נ מ ר ג • 
ת י ד ב י מ ל רה ואנוכי, ת ת צעי ו ח ה ומאושרת, הורים, א . משפחה קטנ ו נ י רח. הי  פו

. ן ר תיכו פ  ס
ת יהודיות ו ח פ ש ם 20 מ ה ב , ו ם י ה 50,000 תושב ת נ מ ה, ש ג היתד, עיר קטנ ר ו ב נ ט ל  א
ם דדו במקו ו ים, שהתג י ל יהודים גרמנ ת ש מ צ מ ו צ ו אל אוכלוסיה מ ספ ו תו , שג ן  מפולי

ת רבים• ו ר ו  ד
ר פ . ס ת י ב י ל ת ל ב ק ת מו נ ו בסי , ו עממי ר . פ ת ס י ב י 4 שגים ב ת ד מ ג ל ר ו ב נ ט ל א  ב
. .כולנו, ו נ ס נ ו , בו. כ ה ר ק י מ רנ כו . ז ן טלר לשלטו ה הי ל ם ע ה ש בימים ב מ , מ ן  תיכו
ר המפלגה הגאצית, ב ן להרצאד, מפל ח י ת, להאז ם ההתעמלו ל ו א ם ומורלם, ב י ד י מ ל  ת
ט לי, ר בךה, כי פ ע לעו ד ו , מ י ת ת י כ ם בג ע . י ת ד ע צ . . י ר א ל הגזע ה ו ש ת ו ג ו י ל ע . ל  ע
ש מדי. ם״א תה, לבו ה גכגס לכי צ ר מ . ה ת הספר י ב ד ב ח ד יהודי א י מ ל ד ת ו ק ע  יש ר
ה ע פ ש ה . ל ה ש נ פ ם ם ב י ד מ ו ע , ה ו תי ו נ ו תכ י ו ע האר ז ר איפיון הג ח בתיאו ת פ  חומים, ו
ת היהודים א ו להישמר מן" ההשפעה" היהודית, וציץ, ש ת. הוא הציע לג נ ו ו דית מנ  יהו
. פף בו ו נ רמר״ ו ך ה״שסי ו ת ח מ ק ל נ ם ש ו ל י ם הדגשה הציג צ ש ת. ל הו ד לז ו א ל מ  ק
ל יהודים, שגישאו י ש יהו תן לז י י ג ת ל ג ב , קיים סו ל כן, סרח להזהירגו ר ע ת  י
, שלף ו ת דברי מו א י ל ארים. בסי ת ש ו גטי ת ג ו נ ו כ רכשו לצאצאיהם ת , ו ם י  לגרמנ

״ מה! ׳ קדי פ ־ ג ו ר ב ד ל ו ג : ״ ם ל ר קרא בקו סו ו ק מכי ת ה פ צ ר מ  ה

 * פרק זה מתאר את קורותיו של אברהם גולדברג לפני כליאתו במחנה ינובםקה בלבוב.
 סיפורו של מחנה ינובסקה, ופרשת .היוזלצותו של אברהם גולדברג ממט, פורסמו

 . בספרו, ״ימים חרוכים באשי/ 1987.
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 בתחושה קשה פסעתי לאורך השורות, בעוד עיני כל התלמידים נעוצות בנו,
 והתייצבנו ליד הלוח. חברי היה כהה שיער ובעל אף נשרי, ואילו אני הייתי בהיר
 ומראי גרמני מושלם. ״רואים אתם״, אמר איש הס״א, ״את פ׳ ניתן לזהות מיד,
 אולם גולדברג שמשפחתו חיה בארצגו, נראה גרמני לכל דבר, וממנו ומבני

 מינו יש להיזהר״.
 ״אדוגי טועה״, הרהבתי עוז ואמרתי, ״הורי הגיעו מפולין לפני 15 שנה בלבד,

 וסבי וכל משפחתי מתגוררים שם״.
 קולות צחוק נשמעו מתוך שורות התלמידים, ופני האורח זעפו. למחרת נשלחה
 הודעה לביתי, כי נשללה זכותי ללמוד בבית הספר ובכל מוסד חינוכי אחר באלטנבורג.
 לא היה זה המקרה הראשון, שבו חשתי את האגטישמיות הגרמנית. לא אחת
 קרה, שחברי ללימודים, שהשתייכו ל״היטלר יוגנד״, היכוני מכות גמרצות. רק
 גער אחד, בן איכרים, סבר, כי אין הגיגות בתגרה, שבה גיצב אחד מול רבים,

 וגהג לעזור לי.
 הורי החלו לחפש מסגרת חינוכית אחרת. הרעיון, שבנם לא יוכל להמשיך
 בלימודיו, היה בלתי גסבל, והם החליטו לשלוח אותי ללמור בלייפציג, שהיתה
 מרוחקת כ־50 ק״מ מאלטגבורג, ובה היתד• קהילה יהודית גדולה שמגתה 30,000
 יהודים, ובית ספר תיכון ע״ש קרליבד. הגסיעה היום־יומית ללייפציג חייבה אותי
 להשכים קום, ובשעה ארבע לפנות בוקר גפתח יום הלימודים שלי. רכבתי על
 אופניי עד תחנת הרכבת, שם עליתי על רכבת מאסף. ללייפציג הגעתי סמור
 לתחילת הלימודים, והיה עלי למהר. בשעה שתיים החילותי את מסעי חזרה,
 וחזרתי לביתי בשעות אחר הצהריים המאותרות. לאחר פרק זמן קשה ומתיש,
 לא עמדתי יותר בלחץ ובעייפות, והורי שכרו למעגי חדר בפגסיון כשר בלייפציג
 (עלי לציין, כי משפחתי היתד! משפחה אורתודוכסית), אולם גם הסדר זה פעל

 זמן קצר, משום שהגעגועים משכוני חזרה לביתי.
 במשך שלוש וחצי שנות לימודי בלייפציג זכיתי למיטב החיגוך, על אף העומס
 שהיה כרוך בכך, ורכשתי דעת מפי מורים מעולים. אחד ממורי הטובים ביותר

 היה ד״ר יוסף בורג. דгא זכור לי כמורה מעניין ובעל חוש הומור דק.
 אולם ימי הפורענות הגיעו גם אל אלטגבורג. למרות מספר היהודים המצומצם,
 שהתגוררו בה ולא בלטו בקרב האוכלוסיה, נפוצו בעיר שלטים רבים, ובהם
 הכתובת המוכרת ״הכניסה ליהודים אסורה״. כך נמנעו ממני הביקורים בתיאטרון
 לנוער ובבריכת השחיר! העירונית, בה הרביתי לשהות בעבר. לא פעם ניסיתי
 להתעלם מן השלט ולהיכנס, אולם תמיד היו צעירים, אשר הזהירו את הקופאי:

 ״אסור לך למכור לו כרטיס. הוא יהודי״.
 יום אחד לא יכולתי להבליג יותר, ושבתי הביתה בבכי מר, משום שנוכחתי
 כי אני זד ומנודה. בכיי הסב עוגמת נפש להורי, ואבי, שהיה בעל מכונית, הבטיח
 לקחתני לטיול לכפרים שמסביב לאלטנבורג, מקום שלא התגוררו בו יהודים, ולא
 היו בהם איסורים מפורשים. אולם אחרי חודשים מספר הוצבו השלטים גם שם.
 בשנת 1935, כאשר פורסמו חוקי נירנברג, חשנו מיד בהשלכותיהם. בביתגו
 הועסקה משרתת גרמניה, עלמה ?!שישה בשם הלגה, ששימשה גם כאומנת
 לנו ונקשרה אלינו מאוד. היא היתד! אדוקה מאוד, אולם בביתנו הקפידה על
 דיגי כשרות ודאגה שאתפלל באופן קבוע. עתה היה עליה לעזוב אותנו, חרף
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 תחנוניה, שכן בעקבות הלשנה של שכנים, לא הורשינו להעסיקה. היא'נפטרה
 זמן קצר לאחר שעזבה את ביתנו.

 שנת 1937 הותירה בזכרוני תמונה פסטורלית של בילוי משפחתי במריינבאד,
 צ׳כוסלובקיה. אחי אמי גר בלייפציג, אולם החןיק בדרכון סובייטי, משום שעלה
 בידו להימלט מגליציה המזרחית ולהגיע ללייפציג. ב־1937 הודיעו לו השלטוגות
 המקומיים, כי עליו לעזוב את גרמגיה תור 24 שעות, והוא קיבל אשרת כגיסה

ת אחרון של אושר.  לצ׳כוסלובקיה. אצלו בילינו ק
 עלי לציין, כי היהודים הפולנים, ובהם משפחתי, התקשו מאוד בטיפוח יחסי
 רעות עם היהודים הגרמנים. הקהילה היהודית היתה מסוגרת ומנוכרת כלפי
 n־Ostjude, והועלו טענות, כי יהודי מזרח אירופה מלבים את האגטישמיות
 ומושכים אליהם תשומת לב שלילית עקב לבושם והתגהגותם. הם גורמים ל״רישעס״,
 נהגו לומר, ומקרים של גישואין בין יהודים גרמנים ליהודים פולגים גתקבלו בצרות
 עין ובביקורת. זכורני, כי בהיותי פעיל בתנועת גוער ציונית, עסקתי פעם באיסוף
 תרומות לקרן הקיימת, ושעה שצלצלתי בפעמון בית משפחת לוי, נפתחה הדלת
 ונשמע קול אומר: ״זהו גולדברג הצעיר, מהפולנים״, ולא הוזמנתי להיכנס. את

 התרומה קיבלתי בעודי עומד על הסף.
 ב־28 באוקסובר 1938, יום שלא אשכחגו לעולם, גסעתי, כדרכי, ללייפציג.
 הגעתי לתחגת הרכבת בלייפציג, שם פגשתי שכן מאלסגבורג, שהחל לחקור אותי
 על המצב בעירנו. מפיו גודע לי, כי המשטרה פשמה על בתי יהודים בלייפציג
 ואסרה משפחות שלימות. הוא הציע לי למהר לשוב לאלטנבורג ולהזהיר את
 היהודים מפני הצפוי להם. כל עוד רוחי מיהרתי לדרכי. בהגיעי לביתנו, ברחוב
 קורנמרקט 21, נוכחתי לדעת, כי המשטרה הקדימה אותי. אמי ואחותי נכלאו

 בבית ונאסר עליהן לצאת, שכן, המשטרה חיפשה את אבי.
 כעבור שעות אחדות פקדו עלינו להצטייד במסלטלין ופריטי לבוש אחדים, והובאנו
 אל בית הסוהר המקומי. בערב הועברנו לתחנת הרכבת. הוכנסנו לקרונות, שהיו
 תחת משמר של שוטרים, והוסעגו ללייפציג. בהגיענו לעיר, קידמה את פנינו המולה
 גדולה. שלושה רציפים הופרדו על ידי שורה של שוטרים, ולאורכם עמדו שלוש
 רכבות, וראינו את יהודי לייפציג וערים אחדות, מובלים אל הרכבות. השמועה
 אמדה, כי כל היהודים הפולנים עתידים להיאסר. רבים מן היהודים מיהרו אל
 ביתו של הקונסול הפולגי בז׳ז׳יגסקי(אביו של זביגנייב בז׳דינםקי, יועצו של
 הנשיא קארסר), וקיבלו שם חסות. במעשהו מנע הקונסול מן המשטרה הגרמנית
 את הכניסה אל תחומי הקונסוליה הפולנית, וכך עלה בידי אחדים מיהודי העיד

 לדחות את רוע הגזירה.
 ברכבת גסעו איתגו קרובי משפחה: אחות אבי, צילה גולדברג, ובגיה. בגד,
 הבכור, עמגואל, קיבל זמן קצר קודם לאירועים אלה, סרטיפיקט לעלייה לארץ
 ישראל, והקהילה היהודית הזדרזה ופתחה במגע עם השלטונות כדי לחלצו מן
 הרכבת. עדיין זכור לי בכייה של האם, ודבריה: ״מי יודע מתי גיפגש שוב״.

 ואכן, שוב לא גפגשו.
 הרכבת פתחה במסעה. איש לא ידע מה צפוי לו, ולאן פגיגו מועדות. אולם
 משפחתנו הקטנה היתה שבעת רצון ושקטה, משום שהייגו שוב יחד. אבי שמע,

 כי אנו בין המפונים, ומיהר להצסרף אלינו לנסיעה.
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 לאחר נסיעת לילה דרך שלזיה, הגענו לעיר בויטן. רוכזנו ברציף, ואיש ס״א
 הודיע לנו, כי הממשלה הגרמנית אינה מעוניינת ביהודים פולנים. די לה ביהודים

 שלה: ״שם המולדת שלכם. לכו לשם!״
 השוטרים הגרמניים ליוו אותנו בדרכנו אל שטח ההפקר שבין שני הגבולות,
 וכך שרכגו דגליגו, גברים, גשים, ילדים וקשישים, אל הגבול הפולני. המשמרות
 הפולניים הופתעו למראיגו, הולכים וקרבים אליהם, עמוסים בצרורות ומטלטלין,
 וחקרו לזהותינו. כאשר נמסר להם, כי גורשנו מגרמניה, סרבו לאפשר את כניסתנו
 לפולין, וציוו עליגו לחזור לגרמגיה. גם להם היו די יהודים משלהם. שבגו
 אל המחסום הגרמני, אולם שם כבר המתיגו לגו: ״מהר, מהר, בחורה לפולין.

 אם תשובו פעם גוספת, גירה בכם״.
 נואשנו. הנחנו את חפציגו באמצע שטח ההפקר, בין הגבול הגרמני לבין הגבול
 הפולני, וכרענו חסרי אוגים תחת כפת השמים, תוהים מה יעלה בגורלנו. הלילה רד,
 וגשם טורדני החל לרדת. ישבנו מצופפים, מנסים להתחמם זה ליד זה, רטובים עד

 לשד עצמותינו.
 בהאיר היום שוב פנינו אל הגבול הפולני. הפעם נאותו השלטונות הפולגיים
 להתיר לגו לחצות את הגבול, לאחר שגתקבל אישור מוורשה. ברגע שעברנו את
 הגבול, איבדו השלטונות את עניינם בנו, וכל אחד רשאי היה לנסוע למקום חפצו.
 מיהרנו לנסוע לסטניםלבוב בגליציה, שם התגוררו הורי אמי. בנסיעתנו חוויגו
 את חוויית העזרה והערבות ההדדית של העם היהודי. בכל תחנת רכבת המתינו

 לנו יהודי המקום, ובידיהם משקה חם, כריכים וסכומי כסף קטנים.
 כעבור יומיים הגענו לסטניםלבוב. תמיד נחשבנו ל״אמידים״, והנה הגענו אליהם
 מחוסרי כל. הורי סבבו בבית הצר, נואשים וכואבים, ואבי התהלך אנה ואנה כארי
 בסוגר. כעבור ימים אחדים הוריע לנו, כי אינו יכול לשאת את המצב, בו כל
 רכושנו נותר בגרמניה, ואנו חסרי כל, וכי החליט לשוב לגרמגיה, לחסל את הרכוש
 ולאסוף סכום כסף ככל שיעלה בידו. כל הפצרותינו לא הועילו, ואבי שם פניו
 לקטוביץ. בעזרת מבריח הצליח לעבור את הגבול, ולחזור לגרמניה. כעבור ימים
 אחדים קיבלגו אות חיים מאלטגבודג, וגודע לגו, שהוא מתגורר בביתו של רואה
 החשבון של המפעל, שהיה נשוי לגרמניה. בתקופת שהייתו בגרמגיה חזה אבי
 באירועי ליל הבדולח, ב־9 בנובמבר. משהחלו ההתפרעויות, מיהר אבי לעזוב
 את אלטנבורג, ונסע ללייפציג, בה לא היה מוכר. מראהו ה״ארי״ איפשר לו
 להסתובב ברחובות העיר, והוא היה עד להצתת בית הכגסת הגדול ולהתעללות
 ביהודים. מוראות ליל הבדולח, ומראה בגי משפחתו המוכים, שהובלו לזקסגהאוזן,

 הניעוהו למהר ולשוב לפולין.
 בינתיים שקענו בחורף הפולני הקשה, ואנו חסרי בגדים בסיסיים. רק לאחר
 זמן־מה הגענו אל הוועדה לטיפול בפליטים ושם קיבלתי מעיל מתוך ערימת
י יהודי המקום. בלכתנו חזרה לביתנו, לא פסקה אמי מבכייה.  בגדים, שנתרמה על ד
 בחורף שהיתי אצל הורי אבי, וגאבקתי בדלקת ריאות קשה. אך האביב הגיע,
 ובמהרה פינה מקומי לקת יפה. הורי הצליחו למצוא דירה מתאימה בלבוב, ושוב
 התאחדה משפחתנו. אולם האושר היה קצר. בספטמבר 1939 פרצה מלחמת העולם
 השנייה, וכעבור עשרה ימים עמדו הגרמנים בשערי העיר. בעקבות הסכם מולוטוב —

 ריבנטרופ נסוגו הגרמנים, ובמקומם נכנם הצבא האדום.
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 שנתיים של חיים תחת שלטון כיבוש סובייטי לא היו פשוטות. המזון היה
 מועט, המגבלות חמורות, ואף נתוודענו מקרוב אל הנ.ק.מ.ד., שביצע מאסרים
 של פליטים יהודיים, והעבירם לסיביר. אגו הייגו בגי מזל. התיישבגו בלבוב לפני
 פרוץ המלחמה, ומשום כך לא היינו בחזקת פליטים. בינתיים סיימתי את לימודי
 בבית ספר תיכון יידישאי, משום שלא שלטתי בשפה הפולנית, ובקיץ 1940 עמדתי

 להירשם לפוליטכניקום בלבוב.
 אולם כל תכגיותי עלו בתוהו. הצבא הגרמני פתח בפלישתו לתוך שטחי
 בריה״מ. בימים הראשוגים שררה תדהמה בקרב הרוסים. הגרמגים הלכו והתקרבו,
 והאוקראינים מיהרו לנצל את המצב. הם זינבו בחיילים הרוסיים הגסוגים, צלפו

 בהם מגגות הבתים ובזזו מכל הבא ליד.
 יחד עם הסובייטים גמלטו גם יהודים רבים. אולם הבריחה גכשלה, ורבים גאלצו
 לשוב על עקבותיהם, שכן הגרמגים גיתקו את הזדך בקרבת טרגופול והחיילים
 הסובייטיים נלקחו בשבי. אנו החלטנו לא לברוח. התנסינו במשטר קומוגיםטי
 ולא רווינו ממנו נחת. לעומתם, היו הגרמנים מוכרים לנו, ״ומה כבר יכול לקרות ?״

 זו היתד• הטעות הםרגית הגמלה שלנו.
 ב־29 ביוני 1941, נכנסו הגרמנים ללבוב, וכבר באותו יום התנסיתי במראה
 זוועה: לביתגו הגיעו שגי שוטרים אוקראיגים, עדיין ללא מדים, תגים כחולים־
 צהובים על זרועם, ובידיהם רובים. אותה שעה התגוררגו ברחוב ז׳יליגסקייגו 8,
 בבית קטן, שמוגה משפחות, מתוכן שש יהודיות. השוטרים באו לחפש בחודים
 צעירים כשירים לעבודה, ואני, יחד עם נער נוסף, חייגו קורבגותיהם. בדרכי שמתי
 לב, כי אין אנו הולכים לכיוון תחנת המשטרה. הובלנו אל בית הסוהר המרכזי
 של העיד, כלא ״בריגידקי״, והוכגסגו לחצר. בהגיענו, ראיתי מחזות אימים. במרכז

 החצר עמדו שתי שורות של חיילים גרמנים.
 מאוחר יותר הוברר לי, כי היו אלה אוקראיגים לבושי מדים גרמניים, ובידיהם
 רובים מכודנים. בפרקי זמן קבועים הובאו קבוצות בנות —ю50 יהודים, 1ат אולצו
 לרוץ בין השורות, תחת מטר של מכות. מן הצד עמדה חבורה של קצינים גרמנים,
 עסוקים בצילום שקדגי של המתרחש. לפתע הגיע שוטר אוקראיני ובאלימות רבה
 דחף אותגו לתוך השורות, וצעק: ״לרוץ, לרוץ״. הגעתי אל ראש השורה, והרגשתי,
י  כי איגי מסוגל לעבוד דרך זו. נפלתי ושכבתי ללא גיע. תוך שגיות כוסיתי על ל
 גופות של יהודים פצועים והרוגים, דם גזל עלי, אולם לא זעתי. כעבור זמן שגמשך
 כגצח, הובאו עגלות רתומות לפרדים, וקבוצה של יהודים אספה את הקורבגות,
 פצועים ומתים, והעמיסה אותם על העגלות. בדרך, לאחר שהייתי בטוח, כי התרחקנו
 מן הכלא, קפצתי מן העגלה, ופתחתי בריצה הביתה. מדאי היה נורא, כולי נרגש
 ומכוסה דם, אולם לגוכח סבלו של שכגי, שגדקר בכידוגי הפורעים, היו הורי
י אוקראיגים  מאושרים, נותרתי בחיים. כ־500 יהודים גהרגו ביום זה, רובם בל

 לובשי מדים גרמניים.
 השבועות הראשוגים של הכיבוש הגרמגי, היו דחוסים בתקגות וצווים לאין
 ספוד, שהגבילו את היהודים ומדדו את חילם. אחד הצווים החמודים ביותר בעיגיי
 היתד, התקגה של גשיאת הטלאי הלבן (בלבוב היה סרס הזרוע לבן, ועליו מוטבע
. אות קלון זה גתן רשות לכל אדם, פולגי, אוקדאיגי או גרמגי, לעשות  מגן דל)
ם ככל העולה על דלו. אגי זוכר ערב אחד, בדרכי הביתה, כאשר גיגש י ל ל  ב
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 אלי חייל גרמני והחל להכותני. עמדתי כה המום, עד כי לא נםיתי אפילו להימלט.
 כשהניח לי, מיהרתי הביתה, ופרצתי בבכי ממושך, לא בגלל הכאב, כי אם בגלל
 העלבון. לא יכולתי לשער, באותם ימים ראשונים של כיבוש, כי כל שארע הוא

 בבחיגת פרולוג לאימים שעוד יבואו.
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 ישראל גולדמן

ה צ ל י ק ״ ב ד ו ח י א ה ץ ״ ו ב י ק י ל ת ע ג ד ה צ י  כ

 המחבר, חבר קיבוץ פלוגות, ניצול השואה, יליד העיירה פינצ׳וב
 במחוז קילצה, מספר בזכדוגותיו על בריחתו מהרכבת, שהובילה
ב לשגתיים ת  את בגי עיירתו למחגה ההשמדה במיידגק. במשן־ ק
 הסתתר בכפר אצל פולגים, עד לשחרורו של איזור מגוריו על ידי
 הצבא הרוסי. להלן הפרק האחרון בסיפורו, המתאר את ימיו
 האחרוגים של השלטון הגרמגי, השחרור, הצטרפותו לקיבוץ בקילצה

 ועלייתו ארצה,

 בוקר אחד באמצע חודש דצמבר הופיעה משאית ובה חיילים גרמניים ועצרה
 בפרבר הכפר. באיומי נשק תפסו החיילים כל גבר שמצאו. באותו זמן הסתובבתי
 בחצר. חייל כיוון אלי את נשקו וסימן לי, שאבוא אליו. נתפסנו כעשרים גברים,
 והובלנו קרוב לעיר חמילניק. קיבלנו לאכול לחם ומרק, נתנו לנו כלי עבודה:
 אתים ומכושים, ופקדו עלינו לחפור תעלות, שהובילו לבונקרים תת־קרקעיים.
 הם הכינו קווי נסיגה. אחר כך לקחו אותנו ליער, וציוו עלינו להפיל עצים
י הפרטיןנים.  ולנסר מהם לוחות, היות וכל המנסרות שבסביבה נשרפו על ד
 אני, לרוע המזל, לא נתקלתי בהם. הנחנו קורה על משענת ובווגות, אחד
 רכוב למעלה על הקורה, ואחד מלמטה, ניסרנו אותה לאורכה והכנו קרשים
 לצורך בניית הבונקרים התת־קרקעיים. פיקחו עלינו ־חיילים מבוגרים. האיכרים
 ברחו בכל הזדמנות. לא היה קשה לברוח בלילות, ובימים הביאו כל פעם
 חטופים חדשים. לא התעגייגתי בבריחה, כיוון שלא חששתי, בגלל שלא נחשבתי
 ליהודי. קיבלתי מגרמני מבוגר בגדי עבודה של הצבא הגרמני, נעלים וסוודר.
 אוכל לא היה חסר. אגי הייתי היחד, שהבין את שפתם. לא הראיתי זאת,
 שכן חששתי מחשדם של הפולנים, שעבדו איתי. כך עברתי את חג המולד.
 אפילו התחבבתי על הגרמנים ונהייתי למשרתם הנאמן. העמדתי פנים, שאני
 מבין קצת גרמנית, אך למעשה דעתי .הכל. לנתי בבונקר. בפנים היה חם,
 ובחוץ היו כפור ושלגים. כך התנהלו חיי, כשבכל יום הרפתקאות בלי סוף, כמו:
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 תפיסת חיילים רוסיים, ביקורת מפקדים גרמניים גבוהים ועוד.
 באחד הלילות בחודש יגואר 1945 גשמעו יריות תותחים, במזרח בערו כפרים,
 וכשעלה השחר, גשמעו יריות מגשק קל. בבוגקר היו איתי כמה חיילים גרמגיים,
 שרעדו מפחד. גם אני פחדתי. בבוקר שמעגו צעקות בשפה הגרמגית וציוו
 עליגו לצאת בידים מורמות, להיכגע והובטח, שלא יאוגה לגו כל רע. כך היה.
 מכל הסביבה גאספו כמה עשרות גרמנים. הובלנו בשלשות מזרחה על ידי חיילים
 רוסיים רכובים על סוסים. ככל שהתקדמנו התחברנו עם קבוצות גוספות וכך
 נוצר טור ארוך של יותר מאלף שבויים גרמניים ואני, גולדמן ישראל בן ברוך,
 צעדתי איתם. השתדלתי לא לדבר אף מילה, שלא יגלו שאני לא שייך להם.
 הקציגים צעדו בסוף הטור. ובסוף גסעו עגלות עם סוסים עליהן העמיסו את
 הכושלים. פחדתי מהגרמנים ומהרוםים, שצעקו והיכו בקתות הרובים. בצידי
 הדרך עמדו איכרים פולנים, .ותמורת מעילים (שינלים). ומגפיים של השבויים
 נתנו וודקה לרוסים והשבויים נשארו בכפור של ינואר ללא מעילים ובלי מגפיים.
 בערב עברנו מעל גשר צבאי, הבנוי על סירות מעל גהר הוויסלה, והגענו לעיר
 טרגובז׳ג (Tarnobrzeg), שם קיבל כל אחד שלושה תפוחי אדמה מבושלים.
 בזמן החלוקה עמדו מספר קצינים רוסיים והתבוננו בשבויים החדשים שהגיעו.
 חשוב לציין, כי העיר טרנובז׳ג, שנמצאת בצד המזרחי של הוויסלה, נכבשה
 על ידי הרוסים כבר לפני כשבעה חודשים. הבחנתי בקצין רוסי, שדיבר עם
 קצין גרמני מין גרמנית יידיש. חשבתי, שהתקווה, שהיתה לי לזכות ליום
 שהרוסים יבואו, אכן מתגשמת. גיגשתי לקצינים ואמרתי: ״חברים! אני יהודי״.
 מילים אלה לעתי להגיד בשפה הרוסית. למזלי, הקצין שהיה יהודי, שאל אותי
 אם אני מדבר יידיש, ולקח אותי למחגה צבאי רוסי קרוב. סיפרתי לו את כל
 הסיפור שלי וכיצד הגעתי לכאן. הוא תירגם לקצינים את סיפורי בשפה הרוסית.
 הייתי מאל מבולבל. לא ידעתי מה לבקש מהם ומה לעשות עם עצמי. כשגשאלתי
י נתן לי מעיל צבאי ל ל  לרצוני, עניתי, שאני מבקש ללכת לחופשי. הקצין ה

 רוסי, לחם ומרק. ישנתי על הריצפה בחדר מחומם ובבוקר הלכתי.
 לא ידעתי לאן ללכת. לא היה לי קשר עם איש ולא היה לי ממי לקבל יעדו
 והכווגה. חשבתי, שעלי לגסות להגיע הביתה לפינצ׳וב. חשבתי לחזור לצד
 המערבי של הוויסלה ופניתי לגשר אותו עברתי יום קודם עם טור השבויים
 הגרמגים. על הגשר שמר חייל רוסי. היות ולא היתד! ברשותי תעודה כלשהי
 ולא היה באפשרותי להזדהות הוא טילפן למילציה הפולנית. בצד המזרחי של
 הוויסלה היה כבר שלטון פולני כמה חודשים. הגיע שוטר פולני, ולקח אותי
 למעצר לתחנת המילציה הפולגית בטרגובז׳ג. בזמן החקירה סיפרתי להם שאני
 יהודי. ואת כל מה שעבר עלי. הם נתנו לי לאכול. בלילה הייתי סגור בתא
 אחד עם כל מיני טיפוסים ורערתי מקור. במשך היום נתנו לי להסתובב בחצר.
 עסקתי בעבלות שונות כמו: חטיבת עצים להסקה ועבודות נקיון. שוחררתי
 לאחר ימים אחדים, כיוון שהם לא לעו מה לעשות איתי. הגעתי למרכז העיר,
 והייתי עד לקבורת חיילים רוסיים, שהובאו מהחזית. הרוסים גהגו לקוברם זמגית
 בכיכרות הערים. שוב הייתי שרוי בחוסר אונים ולא הצלחתי לחשוב. אם אגי
 חופשי ובן חורין, איזה מין חופש זה ? בחוץ חורף. שלג יורד, מה עלי לעשות ?
 היכן אמצא מקום לישון? למי עלי לפגות?.מה אוכל? היו לי חששות לפגות
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. י יהודי נ א , ש א יזהו אותי ם ל י לנ י שהפו ד , כ י ת י ז ח ת י ה צ ח ם ו י תי ך שנ ש מ ם. ב י לנ  לפו
ה ע ס ת נ ו י ב ת ח ס ו מ ת ע י ס ו ת ר ת צבאי י א ש . מ ת ו א ט מ י ס ת ה ח ת א מ ו צ י ב ת ד מ  ע
ת י א ש מ ת. ה ו ן החבי י בי ת א ב ח ת ה י ו ת ס פ י ה, ט י עלי ת י ל ת ון הגשר. נ ת לכיו ו  באטי
סף, ו ל נ י חי הג ו . הנ עצרה וירדתי ם נ , ש ׳ ז י ר סנדומי י ע ה על הגשר, והגיעה ל ר ב  ע
ו ל בי ת (מסנדומייז׳ הו ב כ ם ר , שיש ש . ידעתי י ת ק ל ת ס ה י ו א הרגישו ב  שהיה שם, ל
ת ואיכרים. כרו ד אי ו י ע ת ש ג ם פ . ש ת ב כ ר ת ה נ ח ת . הגעתי ל נקה) תי לטרבלי  או
ר הביתה. ז י חו ם שאנ ה פרתי ל . סי ם ח י ל ת ל ב י , ק י ת ש ק י ב ר ש ח א ל , ו כל ם או ה ה ל  הי
ה ר צ ע נ א ו ש ת מ ב כ יעה ר קר הג . בבו ת ב כ ר ת ה ג ח ת ל ב ב ר ו כ י מ ת ב כ ה ש ל י ל ל ה  כ
י נ ם א ג ם עליהם, ו ם ומטפסי י צ ם ר י אגשי ת י א . ר ם י ח ו ת ו פ ת הי ו ג . הקרו ה נ ח ת  ב
ת זזה, ב כ ר . ה י ת ל ב ר כ ת ת. ה רו ך מסג ו ת ת ב ו צ צ ת פ ו ח נ ו ו מ צפה הי ל הרי . ע  עליתי

אר 1945. ת פברו ל י ח נואר, ת ף י ו ה ס ה ז י . ה ה צ ל י ק ום ל ר כחצי י הגעתי כעבו  ו

י ת נ ח ב ה ב ו ו ח ר ך העיר. יצאתי ל ו ת ת בקילצה, היתד. ממוקמת- ב ב כ ר ת ה נ ח  ת
ת י א ת א צ . מ י לנ א הפו ב צ ס ל י י ם להתג מי י י ם מסו י ג ו ת נ ש ת ל ראו ת, הקו דעו  במו
ה ק י ד י ב ת ר ב ת, ע דו ג תעו י להצי ת ש ק ב ת א ה . ל י ת ס ג כ ס נ סו א הי ל ל ת הגיוס ו כ ש  ל
ל ם ש י ד י מ ת ל ב י ם ק ס הקליטה, ש י ס ב י ב ת ב צ י י ת . ה ת וגוייםתי י ח ט ת ש י א ו פ  ר
י ה ל ם הי ו א ת ה ושמיכות. פ ט י , מ י ש א ר ל ל ע ג מ ת ג ר ו , ק כל , או י לנ א הפו ב צ  ה
ד חרו ה השי ר פולני) זה הי פ ו ל ס י יז׳י (שם ש ק צ ב ו ל ם ג ש י לעצמי ב ת א ר ת. ק  בי

, החופש.  שלי

, ודאי היו י , מי אנ ו ע ו ד ם. ל י נ ם משו סי פו י טי נ י ל מ ת כ צ י ח מ יתי ב ס הי י ס ב  ב
ק ש י נ נ י סדר ואימו ל י ג ו תר נ ר ב , ע קר ו ת ב צ י ו ר נ צ ום ר ל י כ . ב ם אותי צחי  רו
ו מנ י ית. כשסי ת הגרמנ י ז ח ו ב מ ח ל , ש ת ו י נ ל ו פ ת ה ו ד י ח י ף ל ר ט צ ה ו ל נ ת ו ו א נ י כ . ה ל  ק
יתי ים הי נ ך האימו ש מ ה המלחמה. ב ר מ ג ם, נ ה חודשי ש ו ל ר ש ו ב ע ים כ נ ח האימו  א
, ת ספר י ת ב ו ת י ש כ ו שלו ד מ ל ם, ש י ו כפרי ם הי ל ו . כ ל כ נתי ב י ע והצטי מ ש ו מ ד מ ו א  מ
י ת ר ב ע ס ו ר ו ק י ל ת ח ל ש ט. נ נ ג נטלי ם אי ה י נ י ע י ב ת ב ש ח י נ ם גמורים, ואנ לפבתי  אג
ר צבתי בעי הו ר ו בו ן צי ד לביטחו ר ש מ , ה ם ו ג ר ת ן — ивр, ב ת הביטחו ר ט ש מ  ל
ן ו ק. (АК), אידג ת לא. ו כ י ם בהשתי די ת חשו ר י צ ת ע ו ל ו ע פ י ב ת פ ת ת ש  קילצה. ה
ן א סר ידיעה, ל תי בחו י ך חי . כ סטי י נ מו ן הקו ו ט ל ש ד ל ג נ ת ה ת הימני, ש ר ת ח מ  ה

. ת י ת י מ א תי ה הו ל ז ת ע דו ו י להתו י מ נ בפ ת ו ו נ פ  ל

(saenMewicza) ה צ׳ בי קי ב שנ ו ח , ר ה צ ל י ק י ב ש א ר ב ה ו ח ר י ב ת כ ל ד ב ח ם א ו  י
ה, ל החז י (פפשה) ע ס ע רו ל ק מ ־ ת ת ם ו י ד מ ם ב י ש ו ב ו ל נ , צעד ה ר מהתחנ ב ם ח  ע
ר ב ח י ל ת ת ם יידיש. נ מדברי ם ו י לכ ם הו י ר ב י ג נ ש ו ב נ ל ו ה מ כ ר ד מ ל ה י ע ת נ ח ב  ה
ה צ ל י ק ם יהודים ב ם נמצאי ת, א י נ ל ו י אלחם בפ ח ל א רחי אליהם. ש חז ם ו ד ק ת ה ל ' י ל  ש
ר ו י א ת י א הם יידיש ר ר אלי ב ד י ל ת ל ח ת ה ש . כ ו לי נ א ע ל י ו נ מ ו מ מ ל ע ת ם ה ך ה  א
ע ב ד ש פ ס י מ ט נ ל ב פ ו ח ר ת ל כ ל י ל ו ל ד מ , א ם ו ל ש ד ל י י ו ל ג ת ם נ ניהם. ה  בעי
י ת ל ד ת ש קר. אחרי הצהרים ה ה בבו ד ה ק ש יהודים. ז ו ג פ  (Pianty 7) ושם א
ת י ב י ל ת ס נ כ י שבע. נ ט נ ל ב פ ו ח ר י ל ת כ ל ה י ו ל ק ש ש נ ת ה י א ת ח ק , ל ת ו נ  להפ
. ת ו ח ו ת ת פ ו ת ל ד ם ו , חדרי ך ר ארו ו ד ז ו ר י פ ת י א . ר י ה השנ מ ו ק תי ל עלי  ו
ת ו ט י מ י ב ת נ ח ב ת. ה ו עברי ד מ ל ת ו ו ר ו ח ב ם ו י ר ו ח ו ב ב ש ו י ד החדרים, ב ח א י ל ת ס נ כ  נ
א ש ל י א ם איש, ו י ע ת ר ב י א ד , ל ו נ ו קי ק בנ י ר ב ם ה ו ק מ ת. ה דרו ת מסו ו י ת מ ו ק ־ ו  ד
ה ה״שייגץ״ הזה. ה פ ש ו ה ע יהם, מ נ ם בי י ש ח ל ת ם מ ת ו י א ת ע מ ק ש , ר ר איתי ב י  ד
ת ו ל ג ת ה י ל ר ל ת ו ם מ א ? ה ם י ה הם. מ י ב על ו ש ח י ל ת ק ס פ לא ה ה : ע הז ג ר ה  מ
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 בפניהם? דבר אחד ידעתי בבטחה: הם יהודים. למחרת, יום שישי לפנות
 ערב, סיימתי את תפקידי והייתי חופשי. רשמתי לעצמי את סיסמת הלילה בעיר,
 (העיר היתה נתונה בעוצר משקיעת השמש עד הבוקר ורק לבעלי רשיון מותר
 היה לנוע). לי היה רשיון כזה. לקחתי את תת־המקלע וצעדתי לרחוב פלנטי.
 הגעתי לבית ועליתי במדרגות, ומה ראו עיני? צעירים וצעירות, לבושים בגדי
 שבת, ישבו מסביב לשולחן המכוסה מפה צחורה, ועליו צלחות מלאות דובדבגים.
 גדות שבת דלקו והם שרו שירי שבת ושירי ארץ ישראל. אין מילים בפי לתאר
 את ההתרגשות, שאחזה בי. כל המבטים הופגו אלי ואגי — במדים, ולראשי
 הכובע המרובע של הצבא הפולני, עומד מבוייש ושותק. גיגש אלי אחד הבחורים
 ושאל אותי: ״אתה יהודי?״ כן עניתי, והוזמנתי להצטרף אליהם. התיישבתי
 ליד השולחן והצטרפתי לשירה, שזכרתי מהבית. שם הבחור יוסף (צבי) הלפרין.
 (כיום, זעא ד״ד למדעים ומתגורר בנם ציונה.) מאן אותו ערב באתי למקום
 הזה בכל ערב שגי. התחברתי אליהם והבאתי להם דברים טובים לאכול מהתחגה,
 בה שרתתי, וגם אקדח, שגנבתי. הלפרין גילה לי את הסוד הגדול, שהם מתכוגגים
 לעלות לארץ ישראל בזמן הקרוב, ואגי יכול להצטרף אליהם. היה זה בשבילי

 חלום.
 הממונה על הקבוצה היה קלמן סולטגיק, כיום ראש הקוגפדרציה הציוגית
 בארצות הברית. הוא אמר לי, שאם אגי רוצה להצטרף לקבוצה העולה לארץ
 ישראל, עלי לשלם סכום כסף. זאת היתד, עבורי בעיה, שכן לא היה לי דבר,
 אפילו לא בגד ללבוש, אבל בשביל לעלות לארץ ישראל הייתי מוכן לכל.
 בסכגת גפשות השגתי כסף וגתתי לו. הוא אסף את הכסף, אותגו הוא שלח
 לארץ ישראל, ואילו הוא עצמו ציוגי גדול באמריקה. (על אותו בית ברחוב
 פלנטי, ממנו יצאנו, התנפלו כשגה לאחר עזיבתגו הפורעים הפולגיים וערכו
 טבח, רצחו כארבעים יהודים ופצעו כתשעים יהודים, כולם ניצולי השואה).
 כעת, כשהיה ברשותי מעט כסף, וראיתי, שיהודים יכולים לנוע חופשי, החלטתי

 להגיע לפינצ׳וב, מרחק ארבעים קילומטרים מקילצד״
 פיגצ׳וב עיר הולדתי, הולדת אימי וסבי, אב וסב סבי, מדורי דורות, משפחת
 אימי, משפחת הייטלר, היתד, מנכבדי העיר. חשבתי, אולי יקרה נם ואני אמצא
 את האחיות שלי. את אחותי רבקה השארתי על עגלה ליד העיר סטופניצה
 וברחתי. היא הלכה עם יהודי םטופגיצה. עד היום אגי לא יודע, לאן, ומה עלה
 בגורלה. אחותי ציפורה גשארה אצל דודותי, אחיות אבי, בעיר קרשגיק. חשבתי
 בלבי, אולי יתמזל מזלי ומישהי מהן תופיע, או אמצא סימן חיים כלשהו. רק
 פה, בארץ ישראל, סיפר לי חבר לעבודה, בגימין וורמן, שהוא עצמו שריד
 שואה מקרשגיק, שגם הדודות שלי וגם אחותי גשלחו בחודש גובמבר 1942
 למחגה ההשמדה מיידגק. להגיע לפיגצ׳וב היתד, בעיה. ברחוב פלגטי שבע, גרו
 גיצולים גוספים מלבד קבוצת הצעירים, שהתפוגגו לעלות לארץ ישראל. היה
 להם ועד, שהיה לו קשר עם השלטוגות. הם קיבלו מהג׳ויגט מדי קרב של הצבא
 האמריקאי צבועים בכחול כהה בשביל הגיצולים. קיבלתי מהם חליפה אחת
 כזאת. דאגתי לסדר לעצמי חופשת סוף שבוע ארוכה. באתי לרחוב פלגטי
 שבע, החלפתי את המדים שלי בבגדים שקיבלתי, והלכתי לתחגת הרכבת. גםעתי
 לעיר יגח׳יוב (jedrzejow) שם היתד, רכבת צרה לפיגצץב. בפיגצ׳וב מצאתי
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 כמה ניצולים מפוחדים. היה זה אחרי שפולנים הניחו פצצה ליד קיר בית,
 שהתגוררו בו ניצולים. הקיר התמוטט ושלושה נפצעו. היתה זו סכנת נפשות
 להישאר שם בלילה, מה גם שלא היה לי היכן לישון. הלכתי לכפר הסמור,
 גובה־וייש, מרחק של קילומטר אחד, ומטרתי היתד! להגיע לאיכר בשם פלכטה.
 הוא היה ידידו של אבי והרשה לי לישון בגורן. באותו הכפר התגורר ידיד
 של אבי, הרובוט שמו, (אותו איכר, שלא נתן לאחותי רבקה להיכגס אחרי הבריחה
 מהטרנספורט). אבי נתן לו למשמרת בגדים וכל מיני דברי ערך שהיו לו, במטרה
 שבגמר המלחמה יחזור ויקבל ממנו את הדברים בחזרה. ככה חשבו יהודים
 רבים. באתי אליו, ולאחר שנתקלתי ביחסו העויין לא חשבתי הרבה והסתלקתי.
 המרחק לביתו של אנדריי גלז׳ובםקי היה רק קילומטר אחד, אבל לא הלכתי,
 כי התביישתי. כל השנים חלמתי על הרגע, שגרמניה תובס ואם אשאר בחיים,
 תהיה לי האפשרות להביע את תודתי והערכתי הרבה למשפחת גלז׳ובסקי.
 והנה המלחמה נגמרה, גרמניה הובסה ומה מצביו הרגשתי שגם לאנדריי סכנה
 להיחשף, כיוון שהוא עור ליהודים. לכן לא באתי אליו. רק כעבור מספר שנים,
 בהיותי כבר בישראל, כתבתי לו ושלחתי לו ארגז תפוןים לחג המולד. הוא
 שלח לי מכתב מרגש, מלא התפעלות שאגי חי, כיוון שסיפרו לו, שנרצחתי.

 המשכתי להתכתב איתו וברשותי מכתבים ממגו.
 לא רציתי לעווב את פיגצ׳וב מבלי להשתטח על קבר אימי וקבר סבתי
 האהובה, שנפטרה בזמן המלחמה כבת שמונים וחמש בכ״ט בתשרי תש״ב, וקברגו
ד אימי. לא הספקנו להקים לה מצבה לפני ההשמדה. בדרכי לבית  אותה ל
 הקברות, נתקלו בי אנשי המליציה המקומית והביאו אותי לתחנה שלהם. נראיתי
 מוזר בבגדים המוזרים שלי, ורק בהתערבות יהודים מהניצולים הם עזבו אותי
 לנפשי. היה זה יום ראשון בשבוע. שמעתי סיפורים מניצולים על ניצולים
 נוספים, שבאו לפינצ׳וב וברחו, אבל איש ממשפחתי לא היה, ולא שמעתי
 עליהם דבר. הלכתי בשנית ללון אצל האיכר בנובה־וייש, ובשעה ארבע לפנות
 בבוקר התחלתי ללכת ברגל לקילצה, מרחק של ארבעים קילומטרים. בדרך עצרתי
 טרמפים, עגלות עם סוסים וגם משאית. בשעה שתיים הייתי בבסיס לבוש

 במדים שלי.
 בראשית יולי 1945 בשעות הצהרים באתי לרחוב פלנטי שבע, כפי שסוכם,
 והחלפתי את בגדי הצבא הפולני בבגדים הכחולים. כל הקבוצה שכללה: חמש
 עשרה בנות ותשעה בנים בהנהגתו של יוסף הלפרין, צעדה לתחנת הרכבת.
 (ד״ד יוסף הלפרין עומד להוציא ספר על התקופה היפה הזו של התעוררות,
 אחווה ותיקווה, מהשיחרור ועד לעליה). נסענו לקרקוב, (Krakow) שם קיבלנו
 תעודות מזויפות עם זהות יוונית. למחרת בבוקר נסענו לעיר קטוביצה,
 משם לתחנת הגבול עם צ׳כיה, דז׳ד׳יצה (Dziedzice), עלינו לרכבת צ׳כית והגענו
,(Rratisiawa) משם לבירת סלובקיה ברטיסלבה ,(Breclaw) לעיר בז׳צלב 
 מברטיסלבה נסענו לבודפשט (Budapest), בירת הונגריה, על גג הקרון, כיוון
 שהרכבת היתה בפנים מלאה ודחוסה. בבודפשט היינו פחות מחודש, אחר כך
 נסענו לכיוון הגבול האוסטרי, לםומבוטהיל. במהלך הדרך ברכבת הטרידו אותנו
 מאוד חיילים רוסיים. הם שדדו אותנו ובעיקר הטרידו את הבנות. עברנו את

 הגבול לאוסטריה, בתעודות מזויפות בזהות אוסטרית, שקיבלנו בבודפשט.
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. ה י ר ט ס ו א י ב ט י ר ב ש ה ו ב י כ ר ה ו ז י א י ל ס ו ר ש ה ו ב י כ ר ה ו ז י א ר מ ו ב ע ו ל נ י ל ה ע י  ה

ו נ ת י ך א ל א ה ו . ה י ט י ר ב ש ה ו ב י כ ר ה ו ז י א ו ל נ ת ו ל א י ב ו י , ש י ר ט ס ו ח א י ר ב ו מ נ ר כ  ש

ל ו ר ט י פ ד ל י ו ע נ ס פ ת . נ ם ל ע נ ו ו נ ת ו ח א נ ם ז י י ו ם ם מ ו ק מ ב ם ו י ר ה ה ת ו ו ר ע י ך ה ר  ד

ך י ר ד ה י ו ר ט ס ו ר א פ כ ח ב ו נ ו ל נ ת ו ח א ל י ש ד ו ה י — י ס ו ן ר י צ . ק ה ד ק פ מ ו ל נ ל ב ו ה י ו ס ו  ר

א ל , ש ך כ ג ל א ד י , ש ח י ט ב א ה ו . ה ל ו ב ג ת ה ה א ל י ל ר ב ו ב ע ו ג , ב ם ו ק מ י ה ב ג ו ל נ ת ו  א

ת נ ח ת ו ל נ ע ג ר ה ק ו ב ב ה ו ל י ל ל ה ת כ ו ר ע י ו ב נ כ ל . ה ת ו י ס ו ת ר ו ר מ ש ם מ ה ש נ י י ה  ת

ת ב כ ר ו ב נ ע ס ם נ ש מ , ו י ט י ר ב ש ה ו ב י כ ר ה ו ז י א ג (Fehring) ב ג י ר ר פ י ע ת ב ב כ  ר

ך ל י ו ו ת ל ב כ ר ו ב ג א צ ם י ש מ , ו ם י י ש ד ו ח ם כ י ט י ל ה פ נ ח מ ו ב נ י ה ץ ש א ר ג . ב ץ א ר ר ג י ע  ל

, א ש ת מ ב כ ה ר ע י פ ו ה ה ל י ל . ב ה י ב ל ס ו ג ו י ה ו י ל ט י א ל ל ו ב ג ת ה ג ח ת ת א  (vuiach), ז
. י ס ו ר א ה ב צ י ה ד מ ם ב י ש ו ב ו ל י ה , ש ם י י ק ל ט י ם א י י ו ב , ש ם י ל י י ח ם ב י א ל ת מ ו ג ו ר  ק

, ם י י ס ו ר ם ה י ו ו ל מ ו ל ג ת ג , ש ן ו ע ת ש ר ו מ . ת ה י ל ט י א ה ל ת י ב ם ה ת ו ו א ר י ז ח ם ה י ס ו ר  ה

. ם י י ק ל ט י א ם ה י י ו ב ש ן ה י ת ב ו ג ו ר ק ו ב נ ר ז פ ת ך ה כ ת ו ו נ ו ר ק ס ל נ כ י ה ו ל נ ו ל ש ר  ה

ו נ ע ג . ה י ט י ר ב ש ה ו ב י כ א ה ב י צ ל ל ר ע ו מ ה ש י ה , ש ה י ל ט י א ל ל ו ב ג ת ה ו א ג ר ב  ע

ם ה (Padova). ש ב ו ד פ ו ל ג ל י מ ו (шапо), מ ג ל י מ ם ל ש ה (udine), מ ג י ד ו א  ל

ו ג י י ם ה ה (Reggio-ЕтШа). ש י ל י מ א ־ ן י ׳ ג ר ה ל ב ו ד פ . מ ת ו ע ו ב ה ש ש ו ל ש ו כ ג י ה  ש

ם ע פ ו ב ג י כ ה ז י ל י מ א ״ ו י ׳ ג ר . ב ם י י ל א ר ש י צ ר ם א י ל י י ח ת ו י ד ו ה י ת ה ו ג כ ו ס ת ה ו ס ח  ב

, ע פ ש ל ב כ ו ו א ג ה ל י . ה ם ד י א ג ן ב י ת ב ו י ח ל ל ג ר ת ה י ל ת ל ח ת . ה ה ח ו ג מ ה ל ג ו ש א ר  ה

. ל א ר ש ץ י ר א ת ל ו ל ע ו ל ג ג ו כ ת ן ה מ ז ו ב . ב ת מ ר י ת ב ר ו ע ג ו ל י ה , ו ת י ר ב ו ע ג ד מ  ל

י ד י ת ב ו ג ו ה ג י ה ט י ר ב א ה ב צ ל ה ת ש ו י א ש ר מ פ ס ו מ ע י פ ו 1 ה 9 4 ר 6 א ו ג ת י ל י ח ת  ב

ו י ה ת ש ו י א ש מ ל ה ה ע י י ל ע ת ל ו צ ו ב ק ש ב א ר ו מ נ ג ר א ת . ה ם י י ל א ר ש י צ ר ם א י ל י י  ח

,(Savona) ה נ ו ו ל ס מ נ ו ל נ ע ג ה ת ו י א ב ה צ ר י י ש ו כ נ ע ס ך נ . כ ם י ט נ ז ר ב ת ב ו ס ו כ  מ

ל ה נ ת ן ה ו ג ר א . ה ם י ל י פ ע ת מ ו ר י י ד ש ו ן ע מ ז ו ה ת ו א ו ב ע י ג ה ה י ל ט י ת א ו ו צ ל ק כ מ ש  כ

, ו ג ר ל ר ב ת . ה ם ל ו ס ת ב ד ר ו ל ג ר ל מ א ג ו ו ה ש ל ם כ ו ק מ ו ל ג ל ב ו . ה י ת פ ו ן מ פ ו א  ב

. ם י ג י ד ר ם ם כ י פ ו פ ו צ ג ב כ ש ש י ף א ל א . כ י ג ר י ס ־ ו ׳ צ ג ם א י ל י פ ע מ ת ה ג י פ ת ס א , ז ר ת י ה  ש

( ן ו ת ט ו א ש מ מ ל ח ח ש פ ג ב ה ( ג י פ ס ן ה ט ב ם ב י ל ו ט ל י י ט מ ר י ש ם ע י ג ר ש ו ב ע  כ

ת ו י ט י ר ת ב י ח ש ת מ ו י ג א ם ב י פ ק ו ו מ ג מ צ ת ע ו א ג א צ ר 1946 מ א ו ג י ר ב ש ה ע ע ב ש  ב

ד מ ע כ , ו ת י ל ת ה ע ג ח מ ו ל ג ת ו ו א ל י ב ו ם ה י י ל ג נ ם א י ל י י . ח ה פ י ץ ח ר פ י מ מ י מ  ב

. ן ד ר י ק ה מ ע ר ב ש ת ג ב י ק ה ל ע י ג ה ה צ ו ב ק ל ה כ , ו ש פ ו ח ו ל ג א צ ם י י י ע ו ב  ש

ט ו ע י ם מ . ה ו ר ב ע ת ש ו י צ ק ל ס ה ל ו ב ס ל ה ם ע י ר פ ס ה מ ד ו ב ע ז ו ו כ י ת ר ו ג ח י מ ל ו צ י  ג

ת ו ג ח מ ר ל ש י ו ה ל ב ו ק ה ר , ו ז ו כ י ת ר ו ג ח מ ו ב י א ה ל ם ש י ג ו י ל י מ . ה ם י י ח ר ב א ש ג ן ש ט  ק

ה ג ח מ ו ל ח ק א ל ה ל ב י ב ס י ה ד ו ה ת י א , ו ב ו ׳ צ נ י , פ י ר י י ע ד ו ה ת י . א ם י ר פ ס א מ ת ל ו ו מ  ה

. ו ל צ י ם נ י ד ד ו ק ב . ר ל ו ס י ה ח נ ח מ א ל ל ז א ו כ י  ר

י ו ל ק ע , ז ה ק נ י ל ב ד ט ה ל ר ה ד , ש ת ב כ ר ן ה ו ל ן ח ד ת א ו א ת פ ת ל ו א ו פ ק י ה ד י ב ש  כ

, ר פ ס י ל ת י צ ר ל ו א ר ש ץ י ר א י ל ת ע ג ה ש ״ כ . ר פ ס ת — ה י ח ם ת , א ק י ל ו ר ש : ״ ם י ג פ ב  מ

ר ו מ ש ת ל ג ל מ . ע ת ו מ ל ע ת ה , ו ד ג ב ר ה ס ו ח י ב ת ל ק ת , ג י ו ל ג ע , ל י ת י ז ב ת , ה י ר ע צ  ל

. י ת ק ת — ש י ד ו ב ל כ  ע

. ח ״ מ ל , פ ב ג ג ת ה ב י ט ח י ב ת מ ח ר ל ו ר ח י ש ת ה מ ח ל מ  ב

ה א ו ש ן ה ב ר י ק ת י י . ה י י ר ח ו פ י ה ס ! ז ד ו א ע ל י — ו ת ק ת ם ש י ג ש ש מ ח • ו ם י ע ב ר  א

. י ת ד ר ש  ו

. י ת ו ד כ ג י ו ד כ , ג י ג ב ש ל י ד ק י מ ג א ר . ו פ י ס ת ה  א
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 שלי לגין

 דרכה של ״התחיה״ לארץ המובטחת

ת ו ו ה ת  ה

 ברחוב דמבלינםקה 13 בעיר םוםנוביץ התרכזו בחודשי הקיץ של 1945 כארבעים
 נערים ונערות: רובם ״בוגרי״ אושוויץ וברגן־ בלזן, שהובאו לשם בהיותם עריק
 צעירים מאוד ובאמתחותיהם בין ארבע לשש כיתות לימוד. עתה שוטטו׳ הם
 בערי מגוריהם וגילו מה שהיה ידוע להם גם בלאו־הכי, -^ שלא •נותר איש

 מבני משפחתם.
 במקביל הסתובבו בתחנות הרכבת ובבתי התמחוי השונים נציגיהם של. התנועות
 הציוניות לשעבר. בחורים אלה היו הרבה יותר מבוגרים ובעלי עבר תנועתי,
 שמד עם שחרורם מן המחנות יצרו קשר עם התנועה הציונים שהיתר. > עדיין
 במחתרת וקיבלו על עצמם את המשימה לאסוף את הנועד העזוב, לרכזו בתוך

 בתים שנשכרו מראש ולגבש מהם גרעינים קבוצתיים.
 ואז החלה העבודה החינוכית. מדי ערב היו מתקיימות הרצאות, בהן השתדלו
 המרצים לגבש השקפת עולם מוצקה ואחידה אצל חניכיהם הצעירים, שתמציתה
 היתד. פשוטה בתכלית: אין לנו מה לחפש בפולין — ארץ, שרוותה דם .הורינו
 ויקירינו. עלינו לעלות לארץ ישראל ולבנות לנו שם מדינה משלנו, על מנת
 שלא .נהיה יותר תלויים בחסדי הגויים. ישנם רק כמה קשיים ״קטנים״ בדרך:
 ממשלת פולין לא מרשה לצאת, ואילו ממשלת בריטניה לא מרשה להיכנס. אך
 אנו נעקוף את החוקים הדרקוניים של שתי המדינות האלה. לשם־כך עלינו׳ להיות
 מאוחדים, לשמור על מוצא פינו, לא לפטפט עם זרים.ולהיות מוכנים לבצע,כל

 פקודה כיאה לאנשי מחתרת.
 המילה ״מחתרת״ פעלה כמטה־קסם. הכבוד העצמי של צעירים אלה, שנרמס
 וחולל בגיטאות ובמחנות, החל להשתקם, ולב האודים המוצלים מאש התמלא

 תקווה. י •
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 מדריכים באו והלכו; אלה לימדו שירים ואלה ניסו להסביר צורת חיים חדשה
 הנקראת קיבוץ. כאשר התעוררה השאלה, לאיזו תנועה אנו משתייכים, נזכרו
 רבים, שלפני המלחמה הם יצאו למחנה־קיץ מטעם ״הנוער־הציוני״ ואילו אחרים

 זכרו, שכל יום ששי היו הולכים לקן של ״השומר הצעיר״.
 ההנהגה הראשית נתנה את דעתה בעוד מועד לשאלה מביכה זו, נכנסה לעובי
 הקורה והכריזה על תנועת ״איחוד״ — תנועה המאחדת בתוכה את כל התנועות
 הציוניות. ומיד נשלחו רצים דחופים אל כל הקיבוצים להפיץ את דבר התנועה.
 אלה הצליחו בשיחה אחת או שתיים לפתור בעייה סבוכה זו, כיוון שצעירים
 אלה רצו לעלות ארצה ולא היה איכפת להם כלל, במסגרת איזו תנועה ייעשה הדבר.
 וכך הוסבר העגין בשיחות: הגרמגים שלחו לכבשגים את כל היהודים־דתיים
 וחילוניים, בית״רים ואנשי ״השומר הצעיר״, חניכי ״הנוער הציוני״ עם חגיכי
 ״המזרחי״, אן אנו, שניצלנו מכבשנים אלה, חלילה לנו לשוב ולהתפלג לפלגים,
 המחלישים את הגוף הציבורי. עלינו להתאחד ובכוחות משותפים לחתור למטרה

 הנכספת — לעלות לארץ ישראל.
 הדברים היו משכנעים והתקבלו על לב כולם, ותנועת ה״איחוד״ עשתה חייל

 על אדמת פולין.

 חינוך רעיוני

 בשיחות, שהיו מתקיימות מדי ערב, היו המדריכים חוזרים ומדגישים שתי
 סיסמאות: ptaca kuiturainan Prymat narodowy (עקרון הלאום ועבודה
 תרבותית). ההשקפה היתה, שיש לרכן את כל הכוחות למען ריכוז שארית הפליםד,
 בארץ ישראל וכיצד ועל איזה עקרונות חברתיים לבנות אחר־כך את הארץ
 הזו — דיה לצדה בשעתה. כעת אין לבזבז כוחות על ויכוח סרק של מלחמת

 מעמדות, אלא להתרכז במטרה הראשית.
 אם תוך כדי חתירה למטרה זו גוצרת התנגשות בין טובת הפרט לבין טובת
 הכלל — על הפרט לוותר. לדוגמה: לבגות את ישראל פרושו להקים בה יישובים
 חקלאיים, כי הם הבסיס לקיומה של כל אומה עצמאית. לכן אגו, כאשר גגיע
 לא״י, נלך כולגו כאיש אחד לאחד הקיבוצים לקבל בו הכשרה חקלאית ואחר כך

 גצא וגקים יישוב חדש משלגו.
p קרובי משפחה, שיציעו לו ללכת העירה, בה החיים א  והיה אם מישהו ימצא ב
 קלים יותר, או שיציעו לו ללכת ללמוד — עליו לוותר, כי הצרכים הלאומיים

 קודמים לצרכים הפרטיים...
 הפעילות התרבותית כללה שיחות, בהן תוארו חיי הקיבוץ בארץ, ולימוד
 שירים עבריים. באשר לתיאור חיי הקיבוץ היה מצבם של המדריכים לפעמים
 קשה ביותר. חומר מודפס מהארץ לא הגיע והם נאלצו לדלות מזכרונם את
 מה שקראו בחוברות הדרכה לפגי פרוץ המלחמה. אך ציבור השומעים קיבל
 את הכל כתורה מסיגי, ורק לעתים רחוקות היו שואלים שאלות, שלא היה עליהן

 מעגה בפי המדריכים.
 מגק גרוסמן היה בחור גאה ותרבותי. על זרועו אמגם התגוסס מספר מקועקע
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 כמו על זרועוחיהם של רוב החניכים, אך המחנות לא הצליחו למחוק את חינוכו
 הטוב, והוא נשאר ארם בעל נימוסים, בעל דע, שקול גדעחו ושופע אמינות.
 לשיחות היה מופיע לבוש בקפידה, מרבר תמיד בטון שקט ושפתו הפולנית
 היתד, לעילא ולעילא. בעיניו התכולות ובמראה פניו דמה לקלדק גיבל מן
 הסרט ״חלף עם הרות״. בחדר דחוס עד אפס מקום היה מרצה במתינות ומפתח
 את רעיונותיו בצורה הגיונית ומשכנעת. במהרה כבש בקסמו האישי את לב
 הציבור כולו ובמיוחד את לב הבנוח, שהיו מאזינות לו בפיות פעורים ובעינים

 מצועפות...
 ערב אחד גילה לקהל שומעיו, שבארץ קיימים קיבוצים כה גדולים, שאיש
 בהם כבר לא מכיר את רעהו. ולחדד האוכל הבנוי במרכז הקיבוץ נכנסים
 בצהריים המוני אנשים, מתישבים על יד שולחנות ערוכים ואיש אינו בודק

 את זהותם.
 כאשר הסתיימה ההרצאה והגיע תור השאלות, שאל מישהו: — ״אם כך הרי
 אפשר לאכול ארוחה, לצאת בדלת אחת, לחזור בדלת אחרת ולאכול ארוחה נוספת.״
 כל העינים הופנו למנק לשמוע מה יש בפיו לומד. השאלה היתד, בהחלט במקום,
 כי הציבור התקיים על לחם ועדשים, וכולם היו תמיד רעבים. ולו היה נמצא
 בעיר מקום כזה בו אפשר לאכול ללא ביקורת, הרי שכולם, כולל המרצה המכובד,
 היו ממהרים לשם, אוכלים מנה אחת וחוזרים בדלת השניה על מנת לקבל מנה

 נוספת. ואריה הוסיף: ״ואני הייתי נכנס שלוש פעמים.״
 מנק בא במבוכה, אבל לא איבד אה עשחונוחיו. הוא עודד את הציבור לשאול
 שאלוה נוספוח מחוך חקווה להרוויח זמן — שמא יעלה בדעחו בינחיים פתרון
 כלשהו. ואז הצבעחי אני ואמרחי שאין ברצוני לשאול שאלוה אלא לענוח על
 השאלה הראשונה. לדעתי, אמרתי ביידיש, שכן ילדה ליטא אני ולדבר פולניה
p כה שבעים, שאחרי שאכלו ארוחה אחת, אינם א  לא ידעתי, לדעתי האנשים ב
 רוצים כלל לאכול ארוחה נוספת. אבן נגולה מליבו של מנק וחיוך רחב התפשט

 על פניו.
 בשיחה אחרת, בה נדונו עקרונוח השוויון, שאלה אחת הבנות את השאלה
 הבאה: — ״כיצד עלי לגהוג, אם אגי פוגשח בעיר בחור, שאינו חבר בקבוצה
 והוא מכבד אוחי בגלידה, האם עלי לרוץ עם הגלדה לקיבה ולחח לק לכל אחד ז״
 המדריך, שבמאגר זכרונוחיו לא נמצא הקדים לשאלה מעין זו, ביקש מן החניכים

 להציע דרכי פהרון.
 אריה גרס, שבנוח מהקיבוץ לא צריכוח כלל לצאח עם בנים, שאינם חברי הקיבוץ,

 ואז ממילא לא חחעורר בעיה מאין־ זו.
 קובה חשב, שבמקרה כזה על הבח להציע לבחור, שיקגה גלדה לכל הקיבה.
 אך הוא הושתק בצעקוחיהם של רבים שכיגוהו ״אדיוט״, כיוון שלבחור יש כסף

 בקושי לגלידה אחת.
 ואילו איטה היתד, בדעה, שבת מבית טוב צריכה לסרב לקבל גלדה מדיו
 של כל מגדהו ולשמור קצת על כבדה העצמי. אך באן התפרצה תושיה וצעקה:
 אבל זה הסיכוי היחד לטעום פעם גלדה. •הרי הקיבה עני ומעולם לא יוכל
 לקנות גלידות לכולם; אז למה להחמה הזדמנות כזו, מה עד, שזה יעליב את

 הבחור והוא לא יזמין אותה פעם שניה לשום דבר — אפילו לא לטיול.
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 לומדים שפות .

 אחותי פירה ואני היינו בין האחרונות, שהגיעו לקיבה. כאשר נפתחה לנו
 הדלת ראיתי מיד פלקט גדול על הקיר שממול • ועליו כתוב באותיות קידוש

 לבגד.: ״טוב למות בעד ארצגו.״
 בעת ההיא טרם לעתי, שמילים אלו מיוחסות לטרומפלדור. וגם שמו של האיש
 לא גמצא ברשימת אגשי המופת השמורים בזכרוגי מתקופת לימודי. לכן הצעתי

 במקום לשגות את הסיסמה ולכתוב ״טוב לחיות בעד אדצגו.״
 בקיאותי בעברית היכתה בתדהמה את כל הנוכחים ומיד גקבע מקומי בראש
 הסולם... אך הוראת העברית היתד. תפוסה בידי מורה מוסמך — אביה של מילה,
 לכן התנדבתי ללמד אנגלית... רבים היו מעונינים, בעיקר בין הבנים. מחברות
 ועפרוגות לא היו, גם לוח וגיר לא היה. לכן התנהלו כל השעורים בעל פה. הנה
 כך ישב המורה עם כיתת המתחילים ותירגם להם את משמעות המילה ״ארץ״
 ואחך כך הסביר, שבעברית אומרים על ארץ שלי — ארצי, על ארץ שלך —
 ארצך וכר, התלמידים דקלמו בקול רם: ארצי, ארצך, ארצו... ועל אותו המשקל

 דקלמה הכיתה ״כלבי, כלבך, כלבו ולחמי, לחמך, לחמו...
ל בזכירת הנטיות האלו. ולכן היו הבגים לפגי א  חלק מן התלמידים התקשה מ
 השיגה מעל הדרגשים פוצחים במקהלה: ארצי, ארצך, ארצך, ארצו... הגדיל
 לעשות מכולם יוסק — נער צעיר ועליז, שבא כנראה ממשפחה מתבוללת וידע
 רק פולנית. בבוקר, משרק פקח את עיניו, מיד היה מכריז: ארצי, ארצך, ארצו...
 וכר נדבק בו הכינוי ״ארצי, ארצך״ עד עצם היום הזה ואיש כבר לא זכר, שיוםק

 הוא שמו המקורי.
 שעורי האגגלית התנהלו באותה מתכונת. הייתי מכריזה: am a girl 1 וכל
. צלילים זרים , 1 am a girlוכר וכר Y ou are a boy :הציבור חזר אחדי 
 אלה הילכו קסמים על קהל הלומדים ועוררו בהם כמיהה לארצות רחוקות ולחיים
.to have מעניינים. תוך זמן קצר הצלחתי להקנות גם את השימוש בפועל 

 השמשות רעדו כאשר כולם צעקו:
I have a pencil 

You have a book 
He has a copy book... 

 האווירה בקיבוץ היתד, טובה; היתד. מטרה, היה למען־מה לחיות. וגם חיי
 היום־יום לא בוזבזו לריק: למדו עברית ואפילו אנגלית... גם עם הרגשת הרעב
 התמלית כולם השלימו, מכיוון שרעב זה, בו הלחם היה כמעט חופשי, הרעב

 הזה היה נסבל לעומת הרעב, שצעירים אלה התנסו בו בששת שנות המלחמה.

ם י ז  ז

ל להתייחד עם  יום אחד הגיעו שגי שליחים מטעם ההגהגה הראשית וביקשו מ
 חברי המזכירות.

 ״יוצאים לדרך״ — עברה השמועה מפה לאוזן, והציבור גכגם למצב ״הכן״.
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 ואכן זאת היתה התכנית: מחר יוצאים מכאן לקטוביץ ומשם ברכבת לברטיסלבה.
 בשעת הנסיעה שומרים על פרופיל נמיר, לא מדברים עם אף אחד וגם לא בינם
 לבין עצמם. כי כולנו איטלקים — ילדי העיר אודינה החוזרים מן. השבי הביתה.

 ומכאן ברור, שאין אנו מבינים אפילו מילה אחת פולנית, רק איטלקית.
 השמות שלנו הם: אלברטו, קרלו, אוגוסטו וכוי, כפי שהם הופיעו בנייר
 ששלף אחד השליחים מכיסו ועליו התנוססו אי־אלה חותמות... כל אחד חייב
 היה לאמץ לעצמו שם פרטי ושם משפחה ולשננו היטב. על שאלות של כל
 מיני טרדנים יש לענות במשיכת כתפיים, שפירושה ״לא מבין״. — ואם החיילים
 במעבר הגבול יביאו איטלקי אמיתי, שידבר אלינו, מה יהיה אז — שאלתי אני
 קושיה הגיונית. אך השליח הבטיח לנו חגיגית, שבכל המרחב הזה אין למצוא

 אפילו אדם אחד המבין איטלקית.
 בברטיסלבה יש לעלות על רכבת הנוסעת לבודפשט, שם יש לתפוס את
 החשמלית מספר 6, לנסוע 8 תחנות ולרדת על יד בית בעל שלוש קומות. שם

 נתקבל על ידי גציגי התנועה, שיכוונו את צעדינו הבאים.
 המסמך הרשמי גמסר חגיגית לבחור היחד במזכירות בת שלושת החברים.
 ואן שלף השליח השני שטר בן מאה דולר, הראה אותו לכולגו והסביר: אתם
 מקבלים את זה, אבל לא לשימוש. אסור, שמישהו ידע, שיש כסף בידכם. גם
 אם ישאלו המדריכים בבודפשט, אם הבאתם כסף, עליכם להגיד שלא. הוא מסר
 את השטר לפירה וביקשה להסתירו היטב. מהומה קמה בקיבה, הן בגלל התרגשות
 הנסיעה, הן בגלל השמות המשונים. יאנוש, שהיה נער מופגם וגם כבד־פה
 במקצת, לא הסכים בשום פנים ואופן להיקרא איגנציו פנטולינו, והלינקה בכתה
 שלעולם לא תצליח לבטא את השם אנא מריה פטרוצ׳י. תוך דקות ספורות נארזו
 התרמילים, וכיוון שגותר בהם עוד מקום רב וגם מתוך ראיית הנולד״ החלו
 החברה לדחוס לתוכם גם את השמיכות. אבל אלק המדריך הסביר, שאת השמיכות

 יש להשאיר כאן עבור הקבוצה החדשה, שעומדת להגיע הנה מחר בבוקר.
ה קלים  וכך יצאה קבוצת ״התחיה״ לדרך בחודש אוגוסט, לבושה בגדי ק

 וללא שמיכה אחת.
 הרכבת היתה מלאה חיילים וקצינים רוסיים ופולניים, וחברי הקבוצה נאלצו
 להתפזר בקרונות רבים ולעמוד כל אחד בנפרד בפני הקשיים הנובעים מהעמדת
 פגים, שאין אתה לפתע מסוגל לענות על שאלה הנשאלת בשפה שלך. קשה
 במיוחד היה מצבן של הבנות. מדרכם של. חיילים לגסות לקשור שיחה עם בנות.

 והנה היה עליהן לפלבל בעיניהן ולמלמל ״איטליאנו־איטליאנו״.
 הדבר עורר פליאה אצל ציבור הנוסעים,-והתגובות לא אחרו לבוא:

 — איפה איטלקים; איזה איטלקים — בערוות אמם! מניין באו לכאן איטלקים! —
 הבט עליהם, הרי אלה הם הז׳ידים שלנו. יצאו מכל החורים, ועתה •הם-הולכים

 ונדחפים לכל מקום. —
־ י  — חשבתי, שהרגו כבר אח כולם, ועכשיו, הבט, כיצד שורצים הם בכל מקום •

 ייקחם האופל.
 אך ביקורת הגבולות עברה בשלום, ואנו לא נחבקשנו כלל להציג אח המסמך

 בעל החותמות...
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 על גג הרכבת

 תחנת הרכבת בברטיסלבה היתד! הומה מאגשי צבא אמיתיים ומארחי־פרחי שוגים,
 שלבשו שעטג״ז — מכגםיימ מצבא הוגגריה ומעיל השיל לצבאה המהולל של
 צ׳כיה. כל הציבור הזה רצה להגיע לבודפשט, רק איש לא ידע, מתי תגיע הרכבת.
ל לקשור שיחה עם הבגות שלגו. אך  גשים לא היו במקום, והחיילים הסתערו מ
 אגי ציוויתי על הבגות לשבת במרוכז על גבי התרמילים, את הבגים הושבתי
 מסביבם, והוריתי לכולם לא לעגות מילה. ואז מלווה בשגי ״שומרי ראש״
 הלכתי למגהל התחגה וביקשתי מירע על רכבת לבלפשט. המגהל הסביר, שכל
 רכבת, שתיכנס מצד שמאל — פניה לבלפשט. אלא מה ז אין לדעת מראש מתי
 היא תגיע, ולכשתגיע — היא בדרך כלל כל כד מלאה, שספק אם כל הציבור

 המחכה כאן יוכל להידחף פגימה.
 כאשר חזרגו מצאגו את הקבוצה מוקפת חיילים למיגיהם המגםים בכל מיגי
 שפות ליצור קשר עם הבגות. אף לבסוף גואשו, רקקו מלא הפה, הפטירו קללות
 וגלופים ועזבו את הזירה. לאחר שהסתלקו, הסברתי לקבוצה: ברגע שתופיע
 רכבת מצד שמאל, אנו רצים ומתפזרים לאלד כל הקרונות. אין לגו סיכוי

 להיכנס לקרון אחד, ועלינו להידחף בקבוצות קטנות, איפה שרק ניתן יהיה.
 אחרי זמן־מה היא הגיחה לפתע, אד היתד, מלאה עד אפס מקום. החלה הסתערות
 כללית וברוטלית של אגשי צבא, שדחפו זה את זה וסתמו בגופם את כל הפתחים.
 ראיתי ברוב יאוש, שרק בלדים הצליחו לחדור פנימה, ואילו הרוב עמד אובד
 עצות. נתקפתי בהלה, שמא תשרוק הרכבת ותזוז כשחלק קטן מאתנו בפנים
 ואילו הרוב בחח. ואז גילו עיני לפתע סולמות ברזל המשתלשלים מכמה גגות

 הקרונות.
 — אל הגגות! אל הגגות! — הרעמתי בקולי.

 כל החברה החלו מטפסים ועולים אל גג הרכבת. היתה אתגו בחורה בשם בשה
 והיא צולעת קשות. זו גתקפה היסטריה, שמא יפקירוה, כיוון שאין ביכולתה
 לטפס על גבי הסולמות. אז פקדתי על שגי בריוגי הקבוצה להעלותה בכח

 ולהתעלם מהתגגדותה ומן המכות, שהגחיתה על ראשיהם.
ל הספקתי לראות את בשה תלויה בין  ולפני שעליתי על גג אחד הקרוגות ע
 השמים והארץ ומניפה את זרועותיה הארוכות כעוף ענקי המנסה להימלט מן
 הסכגה, אך רגליו מסובכות ברשת, שטמנו לו אנשי זדון.. לא עברו שגיות
 מרובות והרכבת שרקה ויצאה לדרכה, כשהיא נושאת חלק קטן מקבוצת ״התחייה״

 בבטנה ואילו הרוב רוכב על גגה.
 אחרי שפגה התרגשות המיבצע, והציבור התמקם בגוחיות על משטח הגג, נוצר
 גם קשר עם אלה, שגסעו בתוך הקרוגות. התברר לי, שאחותי פירה עם קבוצת
 בגות יושבת מתחתיגו ממש בחברת קציגים רוסיים, שבעל הדרגה הגבוהה

. י ל  ביגיהפ הוא ל
ל זה לפנות ערב, ומזג האוויר היה גוח ביותר. הרכבת המשיכה בקצב  ה
 מוגוטוגי ואני התמכרתי לטלטוליה כתינוק לגיעגוע העריסה. את עיגי לא עצמתי,
 כי קסמו לי הגופים הירוקים, שרצו לקראתי. שגים הייתי מוקפת גופים של גדרי
 תייל, שכוגות עוגי דחוסות בפרצופים מיוסרים למויות שפלות־ברך, שמםביבן
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 מתהלכים שומרים מזויינים, או לחלופין מראות של ערים הרוסות עד היסוד.
 והנה לפתע — שדות ירוקים, בוסתנים, בקתות, שפרחי כובע־הודי וצפרני חתול
 צומחים מתחת לחלונותיהן, וכביסה לבנה מתבדרת ברוח. איכר מוביל עגלה
 עמוסת חציר ועליה ילדים בהירי גולגולת. חורשות עצי מחט הדיפו ריח חריף

 של שרף ושלום...
 כאשר החשיך, הופיעו לפתע על הגג כמה בריוגים, שדילגו בין הקרונות כאילו
 היה זה מסדרון רצוף ודרשו, שנפנה להם מקום לשבת. לא עורו שום דיבורים,
 הם נדחקו בין הבנות ומיד אחרי זה החל אחד לשלוח ידיים אל מתחת לחצאית
 של הלינה. זו הרימה קול זוועות, אך לא היתד! לה אפשרות להתרחק ממנו:
 זה הגג וזה שטחו, והלאה — תהום. הבגים ניסו להניעו ממעשיו בקללות וגידופים,
 אך זה שלף סכין שמשמעותה היתד, ברורה ביותר: כאן — במרחבים הפרוצים

 האלה — האוחז בסכין קובע את כללי המשחק.
 ליובקה, שבא אל הקבוצה מן הפרטיזגים היה בחור זריז כחתול. ירד בסולם
 והשחיל את עצמו דרך החלון אל תוך הקרון בו ישבה פירה עם קבוצת הבגות.
 זו הזעיקה את הקצין היהודי לעזרה. הקצין עלה על הגג עם אקדח שלוף ואיים
 על הבריונים, אך אלה השתכנעו ברצינות כווגותיו, רק אחרי שידה כמה יריות
 באוויר. אז קמו והסתלקו אל תוך הלילה האפל בזריזות כזו, כאילו דילוג בין
 גגות של רכבת נוסעת הוא עיסוקם מקדמת־תא. בלילה נעשה קר מאוד, והנוסעים
 עתה דמו לגורי חתולים המצטופפים יחד, כדי לשמור על חום גופם. הסיוט
 חלף ועבר לשכון בגנזך — בין חבריו הסיוטים, שמלאו משך השנים כמה וכמה

 תיקים עבי־כרס...
 ולפתע החל המזרח להאדים. כיפת אש הופיעה באופק, שהלכה וגדלה והפכה
 במהרה לכדור אש. הרכבת טסה הישר אליו אך לא הצליחה להשיגו. כאילו
 חששה השמש, שהקטר במלוא עוצמתו יתנגש בה ויפלח את קרביה — אז היא
 מיהרה לעלות גבוה יותר ולפנוח לו את הדרך. ולאורה שוב התגלו נופים מקסימים:

 שדות מעובדים וכפרים מרובי אוכלוסין.
 שמתי לב, שכולם הסתכלו כמהופגסים בשמש העולה. מילה .— בתו של המודה
 לעברית, שהיתר, תמיד סמוקת לחיים היתה עכשיו חיוורת קמעה. שערותיה הפזורות
 התנופפו ברוח ופניה ועיניה המצועפות הזכירו לי את תמונתה של המדונה. יפה
 היתד, להפליא: גופה נטוע כאן — על משטח הגג, אך נשמתה, שנשקפה מתוך
 עיגיה המעורפלות ריחפה בעולמות רחוקים־רחוקים מכאן... הרכבת התקרבה
 לבודפשט והחלה עוברת איזורים מיושבים בצפיפות. גתגלו שווקים עם דוכנים
 עמוסי משמש צהוב. היתה זו י כנראה שנה ברוכה למשמש, כי פירותיו היו גדולים
 ועסיסיים וריחו המגרה הרקיע למרומי הקרונות. הנוסעים נתקפו עליצות למראה
 השפע הצהוב, ואיציק — המטפס הזריז, היה מוכן לקפח על מנת להביא מלא חופניים^
 הצבע הצהוב והריח המתקתק חברו יחדיו ועוררו את פעילותן של בלוטות הרוק,

 והשיחה גלשה מאכילת פירות לאכילת שאר מיני מזונות.
 ובינחיים טיפסה השמש למרומים ופינתה מקום ליום חמים ונעים, שאומרו
 צח וצלול, מבושם בדיחות חציר וניחוח פירוח בשלים ומעליו פרושים שמיים
 תכולים ללא סימן של עב. יום כזה משכיח את הלילה, מעורר תקוות רתמות
 ורומז באלפי רמיזות, שמשהו-טוב יתרחש בקרוב. ותוך כדי כך נעצרה הרכבת,
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 כי הגענו לבודפשט.
 טרם הספקגו,להתארגן על הדרגשים ולאכול ארוחה — הופיע מגק. לבוש היה
 חליפה קיצית וגעליים, שתאמו את צבע החליפה, מדיף ריח של מי גילוח טובים
 וכולו שופע חיוכים. כמה בלט .על רקע חבורה זו, שבגדיה לא בגדים והם
 קמוטים ומלוכלכים. פגיהם חיוורות לאחר ליל סיוטים, עיגיהם אדומות מעשן

 ושערותיהם פרועות.
 מגק ביקש מיד להתיחד עם חברי המזכירות והחל להסביר: הוגגריה גמצאת
 תחת כיבוש סובייטי, ואילו אוסטריה •г- חלק ממנה כבוש על ידי האנגלים.
 מטרתנו לעבור לשטח הכיבוש הבריטי. לשם כך יהיה עלינו לנסוע לעיירת
 הגבול סומבטיי. ומשם ברגל ״לגנוב״ את הגבול. במקום יחכו לנו אנשי קשר,
 שיארגגו את המעבר. אך הגבול שמור היטב, לכן יש להצטייד בשעוגים ובוודקה
 על מנח לשחד את השומרים במקרה וגתפם. ולכן, הבו לי את הכסף שהבאתם.

 ואני אקנה את פרטי השוחד הדרושים.
 השפלתי את עיני, כי נקלעתי למצב קשה: הרי הזהירו אותנו שליחי ההנהגה
 הראשית לבל גגלה לאיש, שיש עמנו כסף, אך מאידך — יושב מולינו מנק

 בכבות ובעצמו וטוען מה שטוען.
 האם אוכל לשאת את עיגי אליו ולשקר מבלי להסמיק י — והמצב הוא גזיל,
 כל יום חלים שיגויים... שמעתי. את המשך לקחו, כשהוא מטעים כל מילה

 ומילה וחוזר ומדגיש את גושא השוחה, שבלעתו לא יקום דבר.
 .הרמתי את עיני על מנת לראות את הבעת פניה של אחותי פירה. אך זו
 כבר קיבלה החלטה: שלפה מן החזיר• את השטר בן 100 התלרים ומסרו למנק.
 בערב הוא חור והביא בתור עודף כמות עגקית של שטרות בגי 5, 10, ו־50 פגגי —
 כסף הוגגרי איגפלציוגי. לא היה בל טעם לספור אותו, היתד• רק בעיה, איפה

 להחזיק אותו.ומה לעשות בו.
 למחרת בבוקר עודד יאנוש שערוריה; געלמה לו געל אחת. חיפשה בכל מקום,
 אך ללא הואיל; היתד. כלא היתה, כאילו בלעה אותה האדמה. היתה פליאה
 כיצד נעלמה נעל אחת מתוך הבית, ומישהו הפליט ברשעות, שיאנוש שמע, שיש
ת שיקנו לו נעליים חדשות. יאנוש הגיב בהיסטריה:  כסף לקבוצה ועושה הצגה, כ
 צווח והכה על ראשו וטען, שהוא אבוד: כיצד יצעד בגעל אחת בדרך הקשה

 המצפה לגו.
 גיגשתי אליו והצעתי לו לקחת בהשאלה זוג נעליים וגצא העירה לחפש געליים.
 יצאנו כעשרה חברה לנסות למצוא נעליים עבורו. רק היתה לנו ״בעיה קטגה״ —
 השפה. ״למרבה הפליאה״ תברו תושבי בודפשס הוגגרית . והתקשינו להסביר,

 שאגו מחפשים שוק של ״אלסר. זאכן״.
 לא אמרגו גואש ואחרי שיטוט של שעתיים ישב יאגוש על שרפרף באמצע
 רחוב באיזה שוק פשפשים ומדד מיני מנעלים עתיקים, וכל החברה מתעניגים
 לדעת, אם לא לוחץ לו בבוהן. בסוף נמצא הזוג המתאים, ואני נפטרתי מכמה

 חבילות• של שטרות הוגגריים.
 בדרכנו חזרה טעיגו בררך והגענו אל הדגובה. וראה זה פלא: מן העבר השני
 נשקפה אלינו העיר בודה — הרוסה לחלוטין, כולה מצבור אבנים ולבנים, בעוד
 שמן הצד.שלגו — העיר פשט היתד, שלמה לגמרי. אך מה שאיכזב אותי במיוחד
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 היתה העובדה, שהדנובה כלל לא הימה כחולה.-

. ויחנו ברפידים... . ו מסוכות. ע ס  מ

 כשירדנו מהרכבת בסומבטי — עיירה שכוחת־אל על גבול הונגריה—אוסטריה,
 קיבל את פנינו איש קשר. הוא הוביל אותנו אל בית עזוב, שעמד באמצע של
 שדה־ בור. הבית היה פרוץ ללא חלונות ודלתות, ללא דרגשים וללא סימן של
 ריהוט. היה בו רק חדר אחד נעול, אותו פתח איש הקשר והוציא משם שני

 שקים גדושים ככרות לחם.
 המקום היה כה מדכא, שאפילו הלחם הטוב, שחולק, לא היה בכוחו לתרום
 להרמת המורל. עליבותו בלטה במיוחד בהשוואה למעון, שעזבנו בבודפשט. ההוא
 היה בנין גדול במרכזה של עיר הומה, עם דרגשים וחדרי שירותים וארוחה

 חמה ומזינה, שניתנה כל יום בצהריים.
ד והזרימה  החברה התמקמו בחדר מסביב למשאבת מים ישנה, שהופעלה ב
 זרם דקיק, שהספיק בקושי לשתיה, אבל לא הספיק לרחיצת פנים ודיים. ומסביב
 לא נראה דבר, פרט לקוצים וברקנים עד קצה האופק. אחרי ששברנו את הרעב
 והתישבנו על הרצפה, התבוננתי בקבוצה שלי: הם דמו בעיני לקבוצת אנשים,
 שאנייתם נטרפה, והגלים נשאום הרחק־הרחק לאי בודד, שטרם צוין על מפת

 העולם...
 לפנות ערב גילתה פירה את אוזניו של איש הקשר, שיש לקבוצה הרבה כסף
 הונגרי ורצוי להמירו לדולרים. למחרת יצאנו שלישיית חברי המזכירות עם איש
 הקשר אל עיירה עלובה שבה היתד. חנות של שען יהוח. לבי כמעט נעלם חם
 מרוב הפתעה: היה זה יהודי חרד, לבוש קפוטה שחורה ולראשו כיפת קטיפה —
 יהודי שכמותו טרם פגשתי אחרי המלחמה והייתי בטוחה, שזן זה נכחד כליל

 מן העולם..
 היכן הסתתר כל אותן שנים טרופות ו ומה מעשיו כעת י מהי תכלית חייו של
 יהודי מה ירא שמיים ז שרד בנס וחןר לתקן שעונים בחור נידח זה בארץ

 ההוגים. האם לא למד דברו לא הסיק שום מסקנה?
 איש הקשר העריך את ערך הכסף ב־50 חלד, אולם החסד הציע 35 חלר
 בלבד תמורת כל הכסף שלנו. הבחור התווכח אתו, אך ללא הואיל. לבסוף פנה

 אל מצפונו ואמר:
 ״לא נאה מצדך לרצות להרוויח כל־ כך הרבה על חשבון צעירים אלה, שהולכים
 ברגל לארץ־ישראל. היהדי הדים זוג עיניים תכולות, הסתכל מעבר לראשינו
 אל האופק הפתוח והפטיר: — מה שנוגע לארץ־ישראל, הרי זה עניינו של משיח
 צדקנו, ואילו הדולר יש לו מחיר, קחו 35 חלר, שמעו בקולי, כי איש לא יתן

 לכם יותר.
 איש הקשר התעקש ומצא לבסוף יהודי אחר, שנתן 40 חלד. אהרוניק, ומשה,

 שנשאו על גופם את הערימות של הכסף ההונגרי נשמו לרווחה.
 איש הקשר הציע לנו לשכב מוקדם לישון, כי עוד לפני עלות השחר הוא
 יצעד אותנו אל מקום הריכוז, ממנו ״גונבים״ את הגבול. כאשר הצעתי את
ד שמעתי את מרים שואלת את אחותה  משכבי בחצר על ד האחיות שפינרד, ע
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 הבכירה שרה, אם לשים את התרמיל למראשותיה או למרגלותיה. והתשובה היתה,
 שעם קושיה כזו יש לפגות אל הרב...

 נשמה יהודית

 מקום הריכוז המה מרוב אדם. היו שם כמה וכמה קבוצות, וחברי ״התחיה״ פגשו
 מכרים רבים. אנשי הקשר שכרו את שרותיו של מורה־דרד מקומי, שאמור היה

 להכיר שבילים נסתרים, הנקיים ממשמרות הרוסים.
 הדרך הובילה תחילה במישור מיוער, והשתדלתי לשמור קשר־עין עם מורה
 הדרך. כשהגענו לגבעות הראשונות נשמעו לפתע יריות באוויר וקולות רמים
 המצווים לעצור. ובטרם הספקתי לקלוט את המתרחש, מצאתי את עצמי מול
 רוביהם המאיימים של החיילים הרוסיים. מורה הדרך געלם, כאילו גבלע בתוך
 האדמה. אך מובילי הקבוצות לא איבדו את עשתונותיהם: שלפו את בקבוקי
 הוודקה ואת השעונים וניסו לשחד בהם את שומרי החוק. אך אלה הפעם לא
 אבו להתרכך: את הדורון לקחו, אך דרשו מן הקבוצות לעשות ״אחורה פנה״
 וישר אל המפקדה, ששכנה בבנין הכי יפה במרכז הכפר. הובאנו בפני קבוצת

 קצינים שרתחו מזעם בשומעם את הדיווח מפי פקודיהם.
 — את כולם לסיביר — צרחו כמה מהם.וקישטו את דבריהם בקללות וגידופים.
 — לסיביר, עד סוף ימיהם! וילמדו לקח אחת ולתמיד! 'ועתה החוצה כולכם

 עד שגודיע לכם דבר!
 הייגו בהלם. מה יהיה עתה גורלינו י האם ניסע לסיביר במקום לארץ ישראל.
 הלב סירב להאמין, אך הראש אמר, שאין חכמות אצל הרוסים, ושילוח מאתיים

 איש לסיביר הנו מיבצע של מה־בכך. וכבר היו דברים מעולם.
 ישבתי כמאובנת ולא העזתי להעלות את רחשי לבי לרל שפתי. עיני עקבו
 בדריכות אחר דלת המפקדה והבחנתי שהמפקח־, הולכת ומתרוקנת. תחילה
 עזבוה החיילים השומרים שתפסו את מבריחי הגבול ואחר־כך יצאו משם הקצינים

 בזה אחר זה.
 גם איש ״הבריחה״ עקב. אחר המתרחש במפקדה, וכאשר זו געזבה על ידי
 כל הקצינים פרט למפקד — הוא קפץ. פנימה וכעבור זמן קצר יצא משם בפגים

 קורנות.
 סוכם, שהאנשים יסתלקו מכאן ויעברו אל הכפר השכן. שם יעשו את היום,
 ישכרו מורה דרך אמין ועם עלות השחר יצאו לדרד שנית. והוא — המפקד,

 שדיבר יידיש עילגת, ידאג לדילול המשמרות...

י ם ט י ס פ י נ ל  א

 המצעד החל. לפני עלות השחר. בדומיה מוחלטת צעדו כמאתיים איש בשורה
 עורפית צפופה על מנת לא לאבך בחושך קשר־ עין עם האיש שלפניהם. את
 קצב ההליכה הכתיב. מורה הדרך החדש, שהיה כנראה מבריח מקצועי וזה
 שנים אימן את.רגליו ואת ליבו בהליכה מהירה בחורש צפוף ללא שביל ובטיפוס

 לולייני על גבי הרים מסולעים.
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 אך לא כן אני. אם כי מזמן כבר לא הייתי מפונקת והתנסיתי בשנות המלחמה
 בעבודות פרך שונות ובמצעדים ארוכי טווח, מעולם לא נדרשתי להליכה כה

 מהירה בררך שבעליה מתמךת.
 לבי הלם בקרבי בחזקה, והלמות זו הדהדה באוזני כהלמות קורנסים. האף
 והפה עמלו קשות לספק לריאות את החמצן הדרוש. אך הדבר לא עלה בדם.
 התחלתי לפגר, וכל פעם עבדוני אנשים אחרים. הרגשתי, שאם לא אקל על

 עצמי — לא אוכל להמשיך. אך כיצד להקל י מה יש לי שאוכל להשליך י
 נזכרתי ברבע הלחם המונח בתרמילי. ךחיתי מחשבה זו מעלי; חלילה לי
 לזרוק אותו, כי קדוש הוא הלחם, המזלזל בו — בל יצפה לרחמי שמיים. מכל

 החטאים שבעולם — נטישת לחם הוא החמור ביותר וגורר אחריו עונש מיידי.
 ובינתיים הלכו הגבעות והיו להרים. אך דבר זה לא הביא את מורה הדרך
 להאטת הקצב. אוזני נאטמו כליל, ריאותי התרוקנו מאוויר, הלחץ בחזה עלה
 לגרון ואיים לחנוק אותי. נעצרתי על ידי שיח והתחלתי להקיא. הרמתי את
 עיני וראיתי שאני בין האחרונים. ניצלתי את ההזדמנות, שאיש לא רואה והשלכתי
 את הלחם אל מתחת לשיח. הוקל לי במקצת, אך מיד מצאתי את עצמי מול

 הר גבוה ותלול, שרמויות מעורפלות גאחזות בו ביךיים וברגליים.
 אריה סורסקי הרגיש במצוקתי והושיט לי קצהו של ענף. הוא היה מטפס
 ומושך במקל, ואילו אני נאחזתי בקצהו האחר בשארית כוחותי. כיוון שהגורל
 רצה להועיד לי עוד שנות חיים רבות, היה עליו לשים קץ בדקה האחרונה
 לאתגרים שהעמיד לפני לבי. ואכן משהגעגו לגב ההר, החלה ירידה פחות או

 יותר גורמלית.
 בירידות התלולות סיגלנו לעצמנו שיטה מועילה וחסכונית: מתישבים על
 התרמיל וגולשים למטה. ומי שהתהפך ונחבל התגיק את צעקתו בקרבו, כי הרי

 היינו מצווים על דומייה מוחלטת.
 הדרך הובילה עתה ביער, ומדי פעם גתגלו בעיקולים בתים קסומים, השקועים
 עד צוואר בשלל פרחים צבעוגיים. אך מורה הדרך שמר על מרחק מהם והוביל

 אותגו במקביל לאיזה כביש, שאף פעם לא גראה עליו רכב כלשהו.
 התאוששתי קמעה והתחלתי לפקוח את עיני. גיליתי. מסביבי יער עצי מחט
 שבמורדותיו צמחו שרכים עבותים, שירקותם הבהירה היוותה גיגוד חזק לאשוחים
 הכהים מזוקן. במקומות, בהם היעד היה דליל, הפריחה השמש פרחים לבנים
ד כפרחי תות־היער. אך לא היה זמן להתבונן בשפעת  קטנטנים, אותם זיהיתי מ
 הצבעים, שזימנו ענפי העצים במשחקם עם השמש, כי היה עלי לצעוד במהירות

 ולקוות בליבל/ שיותר לא יתגלו הרים בדרכי.
 בצהדי היום יצאנו מן היער ומצאנו את עצמנו בתחנת הרכבת של פריגג.
 מורה הדרך גיגב את זיעתו בכובעו והודיע, שאנו נמצאים כעת על אדמת

 אוסטריה — באיזור הכיבוש הבריטי. ניפנף לנו לשלום ונבלע חזרה ביער.
 כולם התנפלו על משאבת המים הימית, שהיתה בתחנה לרוות את צמאונם
 ולרחוץ את פניהם המיוזעות. בעמדי בתור למים גיליתי פסי רכבת המתחילים
 מול המשאבה. מעולם לא ראיתי דבר כזה; בדמיוני פסי רכבת דמו לאותם
 קווים מקבילים, שאיך להם התחלה ואין להם סוף. וכאן התברר, שאכן יש

 להם התחלה-
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 לשלול שלל ולבוז בז

 עם ערב הגענו לפרברי גראץ ושוכנו ללילה אחד בבית מלון אמיתי: מיטות
 רחבות, שמיכות פוך, ווילוגות כבדים מאהילים על חלוגות וגקיון מופתי בחדרים —

 לא יאומן כי יסופר.
 עבר עלינו לילה חלומי, ורק הצטערגו, שהייגו מוכרחים לקום מוקדם מאוד,

 כדי להגיע למשכן המיועד לנו — והוא בית מנזר ענקי שבתוך העיד גראץ.
 .והנה כאשר התרכזו כולם בלובי הגדול, גיליתי לתדהמתי הרבה, שתרמיליהם
 של כמה מבני קבוצתי תפחו לממךי ענק. את שמיכות הפוך לא הצליחו לדחוף
 פגימה בגלל ממדיהן הנחלות, אך כיסויי מיטה גדחפו פנימה במאמץ מסוים.

 והיו שבחרו בווילון קטיפה בתוך שמיכה ארעית...
 הזדעזעתי ודרשתי להחזיר את הביזה תיכף ומיד. כאן נתקלתי בפעם הראשונה

 בסרוב מוחלט למלא את פקודתי.
  — הגרמנים לקחו מאתנו הכל, ולנו אסור לקחת מהם איזה שמיכה מטופשת ו
 המלחמה כבר גסתיימד. — גיסיתי להבהיר את עמדתי — ועליגו לחזור לדפוסי

 חיים גורמליים, בהם סחיבת חפץ היא פשוט גגיבה.
 — עכשיו תורנו לקחת מהם ! צעקו כמה חברה בבת אחת.

 — ולעולם לא נצליח לקחת מהם אפילו אלפית, ממה שהם לקחו מאתנו.
 — את החשבון שלנו עם הגרמנים לא נתחיל לעשות פה — בבית המלון
 הזה — עמדתי על דעתי. איזה בני־אדם אנו, אם אי אפשר לסמוך עלינו, כאשר

 אנו מתארחים בבית מלון? ועתה לכו והחזירו את השמיכות, ותיכף ומיד!
 אף אחד לא נע ולא זע.

 נשארתי נכלמת — מובסת כליל בח־שיח הוה. איש לא תמך בי. לידי הטובים
 ביותר מילאו פיהם מים ושתיקתם התפרשה בלבי כהסכמה לרעת הרוב.

 לפתע הבנתי את עומק הבעיה: החברה האלה השתחררו פיזית ממחנות הריכוז,
 אד נפשית הם עחין שם. או יותר נכון — מחנה הריכוז קנה לו שביתה עמוקה
ל גשמתם. האם גגזר עליהם לנצח לחיות לפי אמות המלה של אושוויץז ת  ב
 לא היו לי תשובות לשאלות אלו, אד לבי דאב בקרבי, כי אני אישית רציתי

 להתחיל את חיי לפי המושגים, שהכרתי לפני פרוץ המלחמה.
 המנזר המה מרוב אדם: היו אלה קבוצות מאורגגות, שהגיעו קצת לפגיגו
 וסתם אנשים בלתי מאורגנים. לנו — לקבוצת ״התחל״ הוקצב אולם אחד
 גדול ובו דרגשים בשתי קומות לאלד הקירות ושולחן ארל באמצע. כיוון
ל לקבלת הארוחה החמה. אד ת  שהגענו לפני הצהריים, הסתדרגו חיש מהר ב
 כאן התברר, שהמארגנים דאגו למרק חם, אד לא חשבו כלל על כלי אוכל. מתור
 הנחה שכל אדם מביא אתו את הציוד הדרוש למטרה זו. אבל אנו יצאנו מפולין

 לא דק בלי שמיכות אלא גם ללא כלי אוכל וללא כפות.
 הפתרון נמצא בצורת בקבוק שתכולתו ליטר והוא בעל צוואר רחב כמו של
 צנצנת. את הדליל שתינו במהירות ובהנאה רבה, אולם כשהגענו אל העיקר —
 אל החלק הסמיד הועמדנו בפני הבעיה איד דולים את הכרוב או את תפוח
 האדמה ללא כף וללא מזלג. וכאן הפעיל כל אחד את דמיונו הפרוע: היו ששכבו
 על הגב עם הבקבוק במהופד, והיו שהכו בחוזקה, על מנת לגתק תפוח אדמה
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 עיקש שנבדק לדופן. איכשהו האוכל לא נשאר בבקבוק.
 כששכבנו לישון, התברר, מי חכם ומי בעל עקרונות וטיפש. בעלי הכיסויים
 והווילונות נתקבצו בשלשות והתכסו יפה־יפה, וכעבור דקות החלו להשמיע נהימות
 הנאה כשל חתולים הרובצים מול אח בוערת. ואילו בעלי המצפון התהפכו כל
 הלילה מצד אל צד ורעדו מקור, כי העיר שוכנת על הר גבוה והטמפרטורה בלילות

 נמוכה מאוד.
 בגרץ נפגשגו בפעם הראשוגה עם חיילי הבריגדה, שהיו הרוח החיה מאחורי
 מפעל ההעפלה. אחד החיילים אסף את מדריכי הקבוצות והסביר לנו, שיש
 להתכונן לשהיה ממושכת במקום הזה, כיוון שהבריטים סתמו את כל הפרצות.
 עד שימצאו דרכים חלופיות, יש לדאוג לשלמות הקבוצות ולמודל גבוה, דבר

 המחייב פעילות תרבותית אינטנסיבית ובעיקר לימוד השפה העברית.
 ושוב גשמעו בין כתלי האולם של מגורי ״התחיה״ נטיות הפעל ״הלך׳; אני
Do you have a pencil? Yes, I have ;הלכתי, אתה הלכת וכוי ולסרוגין 

.or no, I have not 
 באחד הימים הודיע איש הבריגדה למדריכי הקבוצות, שעליהם לבחור נציג
 אחד מקבוצתם, שיישלח לקורס מדריכים באיטליה. קבוצת ״התחיה״ סברה, שהאחיוח
 פירה ושלי עונות על הדרישות, אך השאירו את ההחלטה בידי האחיות עצמן.
 פירה ואגי לא גפרז־גו משך כל שנות המלחמה, ורק הודות.לתמיכה של האחת

 בחברתה במצבים הקריטיים נשארנו בחיים. אך עתה גפרדגו בקלות.
 פירה היתד! הבוגרת מבין שתינו ובציבור הבנים שבקבוצה לא נראה אדם

 שיתאים לה מבחינה אינטלקטואלית ומבחינת הגיל.
 קומה מעלינו שכן קיבוץ קטן של יוצאי לודז׳, אנשים מבוגרים יותר מאתנו.
 הם בחרו בפסח שישלח מטעמם לקורס המדריכים באיטליה. ס״ה יצאו חמישה
 אנשים. ואני הלכתי בערב ללוותם אל הרכבת. כיוון שפירה היתד. הבחורה
 היחידה בקבוצה, ביקשחי אח פסח, שהיה נראה לי סמפטי מאוד, שישגיח

 על אחוחי.
 והוא אמגם השגיח עליה היטב. כי לא עברו מספר חדשים וזוג זה נישא
 באיטליה. אך לי נודע דבר זה הרבה יוחד מאוחר, כי עם צאחם נוחק הקשר

 כליל ולא שמענו מהם דבר.
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 הרב אמיל דוידוביץ׳

* ץ י ו ו ש ו א ב ב  ר

 גינצל: במאי 1944 נעצרת, אתה ומשפחתך — מאם סבתך ועד אחרון הנינים —
 וב־ 21 במאי 1944 גורשתם. האם ידעת בעת ה״יציאה״ מבורפשט, שאושוויץ

 תהיה התחנה הסופית?

 •׳ ראיון שנערך ב־16 ביוני, 1979. נכלל בקובץ:
Auschwitz ais Herforderung fiir Juden und Christen. Heidelberg, Verlag Lambert 
Schneider, 1980. — Serie: Tachless: Zur Sache, hrsg. von Gunther Bernd Ginzel, 
Bd. 1. 
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 דוידוביץ׳: לא. נסענו שלושה ימים בקרון בהמות, כמאה נפשות: תינוקות,
 זקנים, חולים, כלם בקרון אחד. כמובן, לא ידענו, לאן נסענו. הושלינו עד הרגע
 האחרון. נאמר לנו, שאנו נשלחים אל הפושטה. לבסוף הגענו לפנות ערב, הרכבת
 נעצרה ואז ראינו את בגדי האסירים. אבל בכל זאת לא דענו, היכן אנחנו. חצות
 לילה: הדלתות נפרצו ואנשי הס״ס צעקו: ״ראום! ראוס!״ (החוצה) קם תוהו
 ובהו. היו לנו שני ילדים, ילד בן שלוש וחצי ותינוקת בת שמונה חדשים. התחלנו
 לחפש את נעלי הילדים, אבל נדחפנו, פשוט, החוצה. אחר כך הופרדנו, הנשים
 לכאן, הגברים לשם; הכשירים לעבודה הוצבו בסדר נפרד. ברגע זה איבדתי
 את אשתי וכל משפחתי. מאותו הרגע לא דעתי, מה קרה להם. נשלחתי אז

 למונוביץ.
 גינצל: משמע, שהגעת לאושוויץ 3, למחנה העבודה, שכונה בפי האסירים

 ״פלורידה ?״
 דוידוביץ׳: כן, הייתי עדיין צעיר וכך נלקחתי. לעבודה. בכל זאת נשארנו
 יומיים קודם לכן בבירקנאו. באנו אל בלוק, בו לא הספיק המקום לשכב.
 ירד גשם. על הרצפה נקוו מים. ואז נכנם איש ס״ס: ״אתם יודעים, איפה אתם י
 באושוויץ! תשכחו מזה, שהייםת פעם חיים! ראיתם את הארובות, את העשן?
 אלה ההורים שלכם, הילדים שלכם, דרך הארובה!״ אנחנו, כמובן, לא האמנו
 לכל זה. אמנם שמענו על כך, אבל זאת, זאת לא יכולנו בכלל לתאר לעצמנו.

 למחרת בבוקר הורכב המשלוח. צעדנו כחמישה קילומטרים למונוביץ.
 גינצל: במונוביץ, האומנם לא היה כאן נורא כמו בבירקנאו, או במחנה המרכזי

 באושיויץ ?
 דויז־וביץ׳: במוגוביץ לא הכרגו למעשה אגשי ס״ס. ראיגו את הם״ס רק כאשר
 יצאנו לעבודה; אן עמד ןקיף איש ס״ס. בעת העבודה שמרו עלינו מגחלי העבודה
 שלגו והקאפו. אבל גם במחגה הזה בוצעו הוצאות להורג. כשבאנו אחר כך
 למחנה, עמדו שגיים, שלושה או ארבעה גרדומים על המגרש. כל המחנה כלו
 היה חייב להגיע בצעדה, עוד פעם מיפקד, מיפקד, מיפקד, מיפקד. פעם אחת
 נתלו שלושה, שניסו לברוח, פעם אחרת נתלה בחור צרפתי, שהיה אז רק בן
 שבע־עשרה: רק משום שגנב מעט לחם. הוא עוד קרא: ״אמא, אמא!״ אז הרגשתי

 ברע, לא יכולתי לאכול כל היום.
 גינצל: למרות שלא קיבלת תזונה מספקת ?

 דוידוביץ׳: קיבלנו תזונה גרועה מאוד. רק משום שהיו לי רזרבות מהבית,
 יכולתי לעמוד בכך.

 גינצל:-מד, התרחש אן בלבך?־האם בעצם היו מבינים את המצב? היה כאן
 הרעב המתמיד, העבודה הקשה, השמירה, הלם הגירוש, ההפרדה מהקרובים —
 מהאשה, ההורים, ילדים — בלי לדעת, מה נעשה בהם, רק שמועות, שבישרו רעות.
 איד זה היה? מה האנשים חשבו, מה הרגישו? במלים אחרות: מה בעצם לא

 חשבו ולא הרגישו?
 דוידוביץ׳: הייתי אומד — בעצם, במחנה אנשים לא הרגישו בכלל שום דבר.
 היתד. רק מחשבה אחת: לשרוד עוד עם אחד. הייתי אומר: היתה רק מחשבה
 יחידה, חייתית, זאת: לשרוד! איפה אפשר למצוא עוד פרוסת לחם, עוד משהו

 לאכול י
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 גינצל: באיזו קבוצת־ עבודה היית מוכרח לעבוד?
 דוידוביץ׳: זה היה הקומנדו של כימאים, אבל לא ביצענו עבודה בכימיה.

 בבית הספר למדנו כימיה. כך אפוא התיצבתי לעבודה בקומנדו במונוביץ.
 הגענו, אפוא, שמה, וכאן עמד מהנדס ממפעלי אי.ג. פארבן. הוא היה עוד
 צעיר. הוא היה אמור לבחון אותגו. איש הס״ס אמר: ״מי מכם ששיקר, יירה
 מידי״ לגו זה היה הייגו־הך. גמצא ביגיגו רוקח. הוא הסביר לגו, איך עושים
 תערובות וכיוצא בזה. אבל לא היה לכך סעם, הרי לא היה לנו מושג בכימיה.
 הוצגנו אז אחד אחד בפני המהפנדס; הוא היה איש נחמד, מיד הבחין, שאין
 לי מושג. אף על פי כן קיבל אותי לקומגדו. מכל מקום לא היה לגו אז כל

 קשר לכימיה. היה עלינו לחפור בורות. הוצבנו אז לעבודה בבניין בתי־חרושת.
 גינצל: האם ידעו, שהיית רב?

 דוידוביץ׳: לא, בדרך כלל זה לא היה ידוע. לו נודע הדבר, לא הייתי גשאר
 בחיים, כיוון שאלה דוכאו מאוד. זקן הבלוק שלי הוכנס בסוד. הוא היה אסיר

 פוליטי, גרמני, והוא היה מכבד אותי מאוד. אבל מלבד זה...
 גינצל: ושאר האסירים?

 דוידוב״ף: מבין שאר האסירים ידעו זאת אחדים. למרות זאת צורפתי כמעט
 בכל יום א׳ — יום א׳ היה רשמית חופשי מעבודה — לאיזה שהוא קומגדו; היו
 אלה קומנדות המוות, בימי אי. זקן הבלוק היה יהודי, הוא ידע, שאגי רב.
 אף על פי כן היה מצרף אותי תמיך. משום כך יכלו איכשוע המבוגרים באותו

 יום קצת לגוח.
 גיגצל: האם התפללת במחגה?

 דוידוביץ׳: לא. אבל קנאתי בכל אלה, שהתפללו...
 גינצל: בגלוי?

 דוידוביץ׳: בבלוק שלי אמגם כן. פעם אחת הוכרחגו לעבור באישון לילה
 ממוגוביץ לבירקגאו. הטור עבר ליד מדורות אש גלויות, ושם ראיגו, איך ילדים
 גזרקים לתוכן. אגחגו ראיגו זאת! והאמגו, שגם אותגו יזרקו לתוך האש. הדתיים,
 אלה החרדים ביותר, אלה געשו פתאום שמחים ממש: ״עכשיו אגו באים אל
 האלוקים, אגו באים עכשיו אל הרבי״, אל הרבי, אפוא, שלהם שבשמים. הם
 פשטו את מעיליהם, כדי שיישרפו יותר מהר. אני קנאתי כל כך בכך, שהם
 מאמינים, שזה רצון האלוקים ואנו באים עכשיו לשמים והכל בסדר גמור. כך
 זה היה גם במחנה. אלה שהאמינו, שהיו אדוקים מאוד באמונתם, ניסו זאת
 גם במחגד״.. אגי רוצה להסביר זאת על ידי דוגמה: הכל היה אסור, כמובן,
 ספרי תפילה וכיו״ב. פתאום היו למישהו תפילין. היתד, בכך סכגת גפשות.
 למרות זאת התייצב תור של גברים דתיים, כךי להגיה במשך רגע תפילין על
 ראשם. רגע אחד, ואז שוב פשטו אותם ומסרו הלאה. אגי לא עשיתי זאת
 אף פעם לא. אבל כאמור, קגאתי בהם מאוד מאוד, שהיו כה אדוקים באמוגתם.

 גיגצל: משמע, אגשים אלה הפגיגו בגלוי את אמוגתם?
 דוידזב״ן׳: אכן בגלוי, אם כי זה היה אסור, אלה היו...

 גיגצל: אילו היה גתפסים, היו בסכגה איומה?
 דוידוביץ׳: כן. בכל זאת אחדים מזקגי הבלוקים — היה ביגיהם אפילו אחד
 מהפיגה הירוקה, פושע פלילי — אלה שמרו. בבלוק של אותו פושע, לא־יהודי,
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 נערכו תפילות בימי א׳ ובחגים, גם ביום כיפור. הוא עמד בחח על המשמר
 וכאשר ראה איש ס״ס, היה נותן מיד סימן, שיפסיקו... סידורי תפילה לא היו
 קיימים, אבל הרב מעירנו למשל ידע בעל פה והוא עמד והתפלל בקול בעל פה

 והשאר חזרו אחריו.
 גינצל: אתה מדבר עכשיו על האורטודוקסים ?

 דוידובח׳: ברור. הליברלים לא באו בחשבון. גם אני לא הייתי שייר שם
 לקסיגוריה של הרבנים. הרב היה שם אורטודוקסי בלבד... לפני החגים היתה
 שם סלקציה, זו היתד. סלקציה גדולה. החלשים נלקחו. והרב — כאמור, אני
 הייתי ליברל — הוא היה מאוד מאוד אורטודוקסי. לפני כן לא היה בינינו שום
י הסלקציה, שאל אותי:  קשר, אבל שם, לאחד שנכלל בין אלה, שהופרדו על ד
 ״מנדל״ — זה היה שמי היהודי — ״מנדל, מה יהיה עכשיו אתי ?״ ניחמתי אותו,
 כמובן, אבל ידענו, כאשר השליכו אותם על המכוניות ולקחו אותם, שלא נראה

 אותם עוד. הוא התפלל אז בעל פה.
 גינצל: ואתה מאמין, שהתפילה עזרה לאנשים האלה?

 דוידובח׳: מאוד. סבורני, שגם לי. מעולם לא הטלתי ספק באלוקים. לא
 היה רגע, בו הטלתי ספק באלוקים. אבל אדיקות גדולה זו לא היתל לי. גם
 בחיי האזרחיים בבית, בחופש, וגם שם לא היתד, לי. ואולם לאדוקים זה עזר
 מאוד, מאוד. המוות היה להם הרבה יותר קל. חסרי האלוקים היו הרבה יותר
 מיואשים, כיוון שעתה ראו בבת אחת: כל החיים הם חסרי טעם.• אבל אלה
 שהאמיגו, לא האמיגו, שהכל חסר טעם. הם היו משוכנעים, שלכל יש טעם

 בתוכניתו של אלוקים, אף על פי שלא הבינו אותו.
 גינצל: זאת אומרת, האמינו, שהמאסר הזה במחנה, האסון הזה, היה עונש,

י האלוקים?  שנקבע על ד
 דוידובח׳: הייתי אומר כך: לא ידענו זאת, אנחנו, עם השכל האנושי שלנו,
 לא יכולים להבין זאת, אבל זאת בוודאי תוכניתו של האלוקים. מה שהאלוקים
 עושה, הוא מיטיב לעשות. אין אנו מבינים זאת כלל, אין אנו יכולים להבין
 זאת. אבל למרות זאת אנו מאמינים, שכך היה רצון האלוקים. כך האנשים
 האמינו... הרב ההוא, למשל. למרות שרעב, לא אכל דבר, שלא היה מותר
 לאכול. ולפיכך האנשים האלה התמוטטו יותר מהר, אבל לא אכלו זאת, אף

 על פי שידעו, שפירושו של דבר הוא מוות.
 גינצל: האם אין זה מותנה מבחינה פסיכולוגית ? דווקא במצב הזה, בו אושווח
 הובנה כנסיון, השתדלו האנשים להיות בסדר במידה יתרה; שהרי על פי ההלכה
 היה עליהם בהחלט לעבור על המצוות, כיוון שןה היה עניין של.פיקוח נפש.
 דוידובח׳: אכן, בוודאי היה עליהם לעבור על המצוות. אנחנו, הליברלים,
 כמוני למשל, לא עשינו מזה בעיה כלל. מובן מאליו. פעם אחת עבד הקומנדו
 שלגו באיזה מקום. הוסענו במכונית וזו דרסה כלב. והנה, האסירים התנפלו
 עליו וחתכו אותו לחתיכות. אני כעסתי מאוד, שלא נתנו לי ממנו מאומה.

 הייתי אוכל גם את הבשר הזה. אך האורטודוקםים לא. הם לא יכלו זאת.
 גינצל: אמרת, שלא התפללת. האם חשבת באותו זמן על אלוקים ? האם בכלל

 הצגת באושווח את השאלה: מדוע ?
 דוידובח׳: לא, לא. כאמור, לא הרהרתי בכך בכלל. שם לא היינו מתפלספים
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 ולא עסקגו בתיאולוגיה. חשבנו רק על דבר אחד: איו אוכל בימים אלה לשרוד?
, כדי לא לקבל מכות, לא  וזה הפד כבר לשיגדה. יקיצה בבוקר, השכמה מל
 לעורר איכשהו תשומת. לב. וזאת היחד, המחשבה במשד כל היום. על מדע

 ודברים כגון אלה לא דובר בכלל. גם לא על עגיגים תיאולוגיים.
 גינצל: אפשר לאמר — אני רוצה לתאר זאת כד — ששכחו את האלוקים?
 דוידוביד: לא שכחו, — זאת לא הייתי אומר. חשבו עליו. ידעו, שזהו מצב
 יוצא דופן, שעל לי. התפלספות, הרהורים ושיקול דעת אי אפשר להתגבר עליו.
 אגב, אינני רוצה לאמד, שלא האמגתי, אלא שבאותו זמן לא הרהרתי בדבר.
 גיגצל: איד זה היה אחרי השחרור, כאשר כל הממדים של מה שהתרחש במחגות

 האחרים התפרסם?
 דוידוביץ׳: השחרור היה קודם כל הלם גדול, כאשר אמנם ראו, מי שוב
 לא נשאר בחיים. חשבו, שכלם, כל מי שעלה על הדעת, שלפני שנים אחדות
ל חיו, גרצחו; גם ההורים שלי, הילדים שלי, אבל אשתי שרדה. זה היה  ע
 דבר גדול. כשגפגשנו, לאחר שכל אחד מאתנו חשב, שהשני מת, ישבגו שעות
 ארוכות זה מול זה בלי הגה; פשוט, לא יכולגו להגות מילה. ישבנו כד והסתכלגו

 זה בזה.
ל להתחיל בעבלה הקהילתית.  חזרגו אז לפרג ושנינו הרגשגו, שעליגו מ
 שהאלוקים מת, זאת לא חשב אז איש. לפגי המלחמה הייתי מקבל סטיפגדיה
 מהקהילה היהודית בפרג וכד נתמניתי מיד לרב בעיר העתיקה והנכבדה הזאת.
 עכשיו עמדה לפנינו רק המשימה הזאת: לשקם שוב את האנשים, לחזק את
 הקהילות, ככל שלא נשמדו לחלוטין ולעצב בסים לעתיד חדש, להמשד החיים

 היהודיים והתפילה.
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 בלה פלד

ל ״ ל ז ו ה ק ש ל מ ב א ת כ  מ

 פיוטרקוב, 2.1938&

 שלום לד מישה.

 המכתב הזה יתקבל בוודאי אחרי המכתב, שתארתי בו את המצב בתנועה,
 את הקושי, שנוצר בגלל כניסת אושר. לחבר־הקבוצות, היחס וההתנהגות לתנועה

 שלגו. מכתבך האחרון הביא אותי שוב למצב רוח קשה ואגיד לך גלויות.
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 דעתי היא, שאושה לא צודקת ביחס לכל המשא ומתן. לי ג״כ יקרה התגועה
 ואיגגי מסכימה, שגמסור אותה בידיגו ל״גורדוגיה״. חשבתי הרבה מאח־ על
 המצב, ובאתי לידי מסקגה, שאסור לגו לאבד את אושה, במשך הזמן תבוא התפקחות
 ואכזבה מהתקוות, שתולים בכניסה ל״חבר הקבוצות״. השאלה העיקרית והבוערת
 תהיה עלייה — מלואים לקבוצה ואגי מפקפקת, אם ״גורדוניה״ תתן לאושר. מלואים.
 אולם מוכרחים לשמור על הקבוצה, שתשאר בתגועה, כל כך הרבה טפחגוה,
 מיטב האגשים גמצאים בה ובמקרה שהיא נקרעת, הרי שוב עליגו להתחיל
 מבראשית, שוב יהיה גםיון להקים קיבוץ בכפר־סבא. יצחק ש. כתב לי במכתב
 האחרון כמעט ויחי. הגהו קשור לתגועה, ביקש, שנשלח את כל החומר, שגמצא
 בפולין, כי יש גם חלק באושה, שהשפעת ״גורחגיה״ לא תתקבל ברצון עבורו,
 וקשה, קשה מאוד לאגשיגו באושה להתחיל בהתקפות פגימיות, אולי שוב בפילוגים.
 הגרוע ביותר הוא, שחסרו עד עכשיו אנשים, שיהיו קשורים באופן רציגי
 לתגועה. גתקבל מצב לא גורמלי, שאתה הנך יוצר התגועה, דואג לה, מחזיק
 ומקיים אותה, והמרד, שעכשיו מרדה אושה, מתקבל כולו מרד גגדך. אם יוציאו
 מסקנות גגד אושה בעד הצעד הלא־אחראי שעשתה, הרי שוב כאילו היה

 הקונפליקס בינך ובין הקבוצה.
 רוצה אני, שתבין אותי היטב, יודע אתה, שאינני חושדת בר בכוונות צדדיות,
 אני משוכנעת, שלו היתד, התנועה בארץ במצב נורמלי, הרי אולי היו מוציאים
 מסקגות חריפות גגד אושה, אולם עכשיו מוכרחים להתחשב במצב. הרבה, הרבה
 חשבתי על המוצא, טרם מצאתי אותו. דבר אחד רק ברור לי, שעליגו ללמוד
 מהגםיון בעבר. כוחות מאוחדים — הם ברכה; פירוד ופילוג — הם קללה.

 גופלים תמיד קרבגות ואגשים טובים גקרעים מאתגו ואובדים.
 קשה לי להגיד עכשיו פה, מה הייתי עושה בארץ. היכן הייתי קובעת את מקומי ו
 אגי חוזרת, שהתגועה באה בחשבון אצלי כגורם חשוב מאוד בחיי הקבוצה,
 אולם יש חשיבות לא פחות קטנה — קשר עם אגשים. מי כמור יודע את הגורמים
 למשברים בה״מפלס״! לא חם וחלילה כעויינים! מי נשאר בכפר סבא ז רק

 המושבניק, שהנהו חבר טוב לקבוצה.
 אגי מתייחסת ברזרבה גדולה לתכנית של הקמת קיבוץ חדש מאותם החלקים,
 שהבאת בחשבון. ראשית גרמה לי, שאריה לא יסכים בגלל כל מיגי סיבות וגורמים
 שוגים. יתיחסו אליגו לא ברצון למיזוג כזה. עליך, משה, מוטל התפקיד לחפש
 ולמצוא את המוצא הכי טוב. אולי יביא הזמן מעצמו פתרון. אסור להתגהג
 בפזיזות. יפה מאוד, שאתה משתדל להשתלט על ההתרגזות ועל הגבה אימפולסיבית.
 זקוקים לעצבי ברזל. גם אגי, כשקראתי את הפרטי־כל והכל מסביב לכגיםה, רגזתי
 פגימה. הרבה כוחות השקעגו בתגועה וגקווה, שעוד גצא לדרך המלד. אלה

 הם מעברים קשים, אולי הכרחיים.
 כתבתי לך רק במקצת, הערות אחרות. רוצה אגי, שתשארגה רק עבורך. תמשיך
 לכתוב. אני יצאתי לדרד וברור, ש״נתברכתי״ בנזלת איומה. הראש כואב לי
 וקיצרתי לכן בכתיבה. את המכתב כותבת אני בביתה של שרה ו. הייתי בסביבות
 פיוטדקוב. עברתי את העיר, וםרתי אליה. הכרתי את הוריה, אחיה וכל משפחתה.
 תמסור ד״ש לבבית לשרה וסיומה. בבית כבר מחכים להם. תשובה למכתבי
 אליהם לא קיבלתי. משה, עוד הפעם אזכירך ביחס לברידל. היית עושה לי טובה,
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 ממש שאין להעריך, לו סדרת, שתעלה דרך משק הפועלות. המצב בבית קשה
 מאוד. והיא יושבת ובוכה. צריך לנצל קשר עם אנשים, ולך לא חסד.

 ביחס לג. הרי יש לי חשש, שהקנאה פועלת פה הרבה. תבין בעצמך למה אני
 מתכוונת. תדרוש בשלום בתיה ואליעזר וכל המתעניינים בי.

 שלום וברכה,
 בלה גוברמן־פלד

221 



ץ י ב ו ר י א ן מ ר ה  א

* ס ק י ׳ צ ר ו י ה א ׳ ל ק נ ע  י

 כך קראו לו בעיירה — יענקל׳ה אורצ׳יקס. כלומר: יענקל׳ד, בגו של אורצ׳יק.

 והכול אמרו לי, שהיתר. נימה של חיבוב בצורה מוזערת זו של ביטוי השם.
 בשנות החמישים, כאשר הטילו עלי לרשום את זכרונותיהם של יוצאי עירנו
 קורגיץ, במגמה לעשותם ספר־זכרון לקהילה יהודית שהושמדה, לא זכרתי כמעט
 את הילד יענקל׳ה ואין ספק, כי הייתי שוכח את השם הזה כליל, כפי ששכחתי
 את שמותיהם של ילדים רבים מאותם ימים. סוף־ סוף נקפו שנים רבות, מאז

 עזבתי את העיירה ועליתי ארצה.
 הזמן החולף טיבו להשכיח דברים, אולם את השם יענקל׳ה אורצ׳יקם לא
 הניחו שרידי העיירה, כי יישכח. ©רבים היו לפקוד אותו בזכרונותיהם, עד שגם
 בזכרוני שלי החל השם להתערטל מטשטושו, אל דמותו של ילד יפה־מראה
 ופרוע במקצת, שהיה בן שש או בן שבע בצאתי את העיירה. אך אם את יענקל׳ה

 וכרתי בקושי, הרי את אביו אורצ׳יק ידעתי היטב.
 מהיר־מחשבה וחריף־לשון היה אורצ׳יק, שהעיסוק העיקרי שלו היה סחר
 בסוסים — קונה היה במחיר מוזל איזה סוס מדולדל, ״א פאדלה״ בלשון הרחוב,
 מטפח אותו זמן־מה ומוכרו כסוס ראוי לשמו ובדיווח כלשהו. בד־בבד עלתה
 לגגדי גם דמות אמו של יעגקל׳ה, אשד. יפהפיה, שהגיעה לעיירה מווילנה. מירל
 הווילגאית. ״מירל, איזה שם מצלצל!״ — היו אומרים בעיירה. יעגקל׳ד. גחל,
 מן־הסתם מהוריו, סגולות חיצוניות ופגימיות גם יחד. על כך עמדתי מן העדויות

 על מעשיו הנועזים והנדיבים.
 בהתרגשות היתד, רבקה דח־יק, בת־עירנו ושדידת השואה, חוזרת ומספרת,
 כיצד הגיע יעגקל׳ה בפרטיזן, רכוב על סוסו, אל מקום מסתורם בעמקי היער.

 * מתוך קובץ סיפורים שיראה־אור.
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 הדבר היה ערב אחד, בראשית חודש נובמבר 1942. באותו מקום נמצאו שרידי
 משפחות מרוסקות, ועם אלו גם רבקה ואמה שלה. — כל הנמצאים במקום
 מדוכאים, רועדים בגשם ובשלג, שכבר החל לרדת מדי פעם וכולם מצטופפים

ל המדורה לחמם במקצת את הגו הקפוא.  ל
 כפות רגליה של רבקה פצועות וזבות־דם היו, המטליות, בהן חבשה אותן,
ל בראותו את א  כבר נתבלו מזמן, ועתה גשארה יחפה ממש. יעגקל׳ה התרגש מ
 הציבור במצבו זה. ועא בחר מתוכו כעשרה אנשים ולקח אותם אל כפר אחד,
 סטארינקי שמו, כשלושה קילומטרים ממקום מחבואם ביער, בהבטיחו להם,
 כי שם יציל אותם בקצת מצרכים למחייתם, מזונות ולבוש. את רבקה הושיב
ל פוסע ברגל, וכד  יענקל׳ה מחמת רגליה הפצועות על הסום, כשהוא עצמו ה

 עד שכל הקבוצה הגיעה אל קרבת הכפר.
 כאן הורה יענקל׳ה לכלם להישאר במקום ולהמתין לו, עד שישוב. החשיכה
 כבר שלטה מסביב ולאחר שעה ארוכה חזר יעגקל׳ה ועל גב סוסו מטען של
ם עמו קיבל משהו מן י כ ל г ד  מצרכים שוגים — מזוגות ולבוש. כל אחד מן ה
 המטען. עד היום מזכירה רבקה את הדברים, שהיא קיבלה — גוסף על דברי
 האוכל הוא הביא בשבילה זוג מגפיים, קצת גדולים ממלתה, אד גפלאים למצבה
 המיוחד. למגפיים היו, אמנם, סוליות של עץ, אד הם שימשו אותה חדשים רבים־
ל הם זכרו אותו בריגשה מ  רבים. רק פעם אחת ביקר אותה יענקל׳ה, אד ת

 ואהבה. הוא עצמו השתיל לאיזו קבוצה פרטיזנית בתוכה פעל רבות...
 בדומה לרבקה דליק, מדברים היו גם אנשים נוספים בשבחו של יענקל׳ה, אם
ל לעזור כמיטב יכולתו לשרויים במצוקה. מ  כלוחם נועז ואם כבעל־גפש, המוכן ת
 מרשים היה הסיפור, ששמעתי מפיו של נתן אלפרוביץ, בן העיירה, דברים,
 שסיפרו לו נוצרים תושבי המקום וכן כפריים מן הסביבה, כיצד הציל יענקל׳ה
 באומץ־לבו את אחיו הצעיר ואת עצמו, בעמדם כבר מול מכונות־הירל של

 אנשי הס.ס. רגעים אחדים לפני שניתנה הפקלה: אש!
 הדבר היה בשמחת־תורה תש״ב, המועד, שדווקא אותו קבעו הגרמנים ליום
 רציחתם של עשרות יהלים, בתואגה, כי היו קומוגיסםים. בין הגלוגים גם
 יענקל׳ה ואחיו הצעיר ממנו, וכן נשים, זקגות ותיגוקות. אותו פרטיזן-סיפר לי,
ל הקבר הפתוח, שחפרו במו ליהם, פנה יענקל׳ה אל  כי בעמדם ערומים ל
 הקצין הגרמני המגצח על ההרג ואמר לו, כי אם מוציאים אותו ואת אחיו
, אין לו ברירה ועליו לקבל את הדין, כי זה גורלם, ם י ל  להורג בגלל היותם ל
 אבל אם מוציאים. אותם להורג כקומוגיסטים, הרי זו םעות איומה מצדם. כי
ל ייתכן הדבר, שילדים אשר הקומוגיםטים הרסו את המשפחה שלהם וגירשו  א
א הפגה אותו אל ו ו קומוגיססיםז ל י ם לסיביר הרחוקה, כי אלה ל ל ב  את א
 המוגי הגויים שעמדו מסביב, לשאול אותם אם אמת הוא דיבר. ואמגם אישרו
 רבים מן הנוצרים, שהסתכלו במחזה, שדבריו נכוגים, כי אמגם גורש אביו לסיביר,
 והמפקד הוציא את יעגקל׳ה ואת אחיו מקבוצת הגלוגים לרצח. כד הבאנו את
 הדברים בספר־הזכרון, מפי עד־שמיעה, אד לא מפי יעגקל׳ה גיבור העלילה
 עצמו, שמסד־ברזל הפרל אז ביגו לביגיגו ולא היתה כל אפשרות לעבוד אותו.
 חלפו שנים הרבה ובקיעים גיבעו בחומת־הברזל, נערכו ביקורים וטיולים אל
 ברית־המועצות, וקבוצה גדולה משרידי העיירה יצאו ־לבקר בה ואף נזדמנו עם

223 



 יעגקל׳ה גופו. בשובם לישראל סיפרו, כי בקרוב יבקר יענקל׳ד. אורצ׳יקס בישראל
 וגוכל לראותו פנים־אל־פנים.

 אכן לא ארך הזמן ויום אחד הוזמגתי אל ביתה של רבקה, שהזכרתי לעיל,
 העורכת מסיבה ליענקל׳ה, אשר הגיע לביקור בישראל. בבואי למסיבה הכיר
 אותי האיש, למרבה הפלא, גצמד אלי באהבה ואף הזכיר לי, כי בילדותו הוא
 למד אצל אבי חומש עם רש״י, אלא שמאז שגות־האימים גשכח ממגו הכול,

 וגשארה בו לפליטה רק קצת יידיש, שגם בה שולט הוא בקושי.
 הילד, בגם של מירל היפהפיה ואורצ׳ק מהיר־המחשבה, היה עתה איש, ששיבה
 כבר זרקה בשערותיו, כבן שישים וחמש. במקום אחר לא הייתי מכיר אותו
 ודאי... כיוון שהייתי עורכו של ספר־הזכרון, הכינותי כמה דברי ברכה לקדם
 בהם את האורח. בדברי ציינתי את תעוזתו להיחלץ ממיצר הנידונים לרצח,
 ביום שמחת־תורה, תש״ב; הזכרתי מה שסופר לנו, על העזרה שהיה מושיט,
 בפרטיזן, לנידחים במסתרי היערות. בקראי את הדברים חל קצר־חשמלי, חשיכה
 השתלטה בחדר ורבקה הדליקה כמה נרות־הלב. בהוסיפי לקרוא, ראיתי בדמיוני
 את הנרות האלה, כאילו היו הם נרות־נשמה לכל היקר לנו, אשר נטרד מן
 העולם באכזריות, גרות־גשמה, כפי שגד.מ להדליק בבתי־הכנסת של העיירה

 בימים הרחוקים ההם.
 באותו ערב אמרתי ליעגקל׳ה, כמה חשוב לי לשמוע את הגירסא שלו, כיצד
 הוא גיצל מן הרצח, בהיותו כלול בין הגידוגים למוות ביום שמחת־תורה תשב״,
 כיוון שהעדות שלו תהי המהימגה ביותר. סיפרתי לו, כמה מצירים חייגו לפגי
 שלושים שנה ויותר, כאשר הבאנו לדפוס את ספר־הזכרון, על שנמגע מאתגו

 לשמוע את העדות הזאת מפיו של גיבור העלילה ממש.
 ״זהו סיפור ארוך ומורכב,״ אמר יענקל׳ה, ״וכרי למצות אותו, אצטרך לשבת
 אתר כמה וכמה שעות ולספר גם דברים, שיש להם קשר־עקיפין אל יום־הדמים
 ההוא, דברים, שבלעדיהם לא תהא התמוגה שלמה.״ עוד באותו ערב קבעגו מועד

 לפגישה, כדי שארשום את דברי עדותו.

 כך ישבגו יחד באחד הימים ושמעתי מפיו דברים, על ימי הסתיו הראשוגים,
 בהם פרצה מלחמת־העולם השניה, בריחת הפולנים וכגיסת הצבא האךום וכן

 דברים על מצב משפחתם בימי הסובייטים ובימים שלפני כן.
 ״אתה הרי יודע,״ אמר אלי יענקל׳ה, ״כי לאבי היו כמה עיסוקים. אחד
 מאלה היתד, העגאנות — להוביל סחורות ממקום למקום, אולם העיסוק העיקרי
- קנייתם ומכירתם. אלא שמשני אלה אי־אפשר היה ל  שלו היה סחר בסוסים ד
 לקיים משפחה מרובת ילדים במשפחתנו. היה לנו על־כן עיסוק שלישי, פרנסה
 מזבל הסוסים שהיה מצטבר בתוך האורווה שלנו. את הזבל הזה, לדשן בו
 שחת־מזרע, מוסרים היינו לידיד שלנו, לנוצרי לאך, שהיו לו שטחי אדמה
 משלו.ותמורת הזבל.העמל לרשותנו הלקת קרקע, בה זרענו תפוחי־אדמת בעונת
 האביב, כדי לאסוף את היבול בראשית הסתיו. שמם של תפוחי־האדמה אצלנו

 היה ׳3ול3ס׳ — גידול־שדה, שנחשב מזון עיקרי במקומותינו.״
 לשמע המילה בולבם, הזכרתי ליעגקל׳ה, כי הגידול הזה, מפאת חשיבותו, זכה
 גם לפיזמון. עממי, שהוקדש לו: ״זוגטיק בולבס /.מאגטיק בולבס / דינסטיק
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 מיטוואך בולבס / דאגרשטיק פרייטיק בולבם / לכבוד שבת א קוגלה פון בולבס /
 זונטיק ווייטר בולבם...*

 עם שירת הפזמון הזה, ששנים רבות -לא שמע אותו, נתרגש יענקל׳ה, עיניו
 נתמלאו דמעות וקשה היה לו להמשיך את סיפורו. משנרגע, הוסיף וסיפר, כיצד
 חזרו לעת־עךב אחה, הוא ואביו, מאסיף תפוחי־האךמה ובלכתם גתגלתה להם
 תמונת מנוסתם של שוטרים פולנים, כשהם רכובים על האופנועים שלהם, בררכם
 מעךבה מאימת הצבא האז־ום המתקרב. ואמנם, ביום המחרת, בבוקר מוקרם,

 נכנסו לעיירה •פלוגות הפרשים של הצבא הסובייטי הפולש.
 ״סיפרתי לך על עיסוקיו של אבא,״ אמר יענקל׳ה, ״וכל זה כדי להדגיש, כי
 משפחה דלה היינו, משפחת עמלים שהתפרנסה בדוחק, ואחר מאחי הצעירים,
 חיים־איסר, נער חולה־לב היה. אף־על־פי־כן, הואשם אבי על־ידי הסובייטים,

 כי ספקולנט וגצלן הוא, וגידון לשגות גלות לסיביר.״
 לפי סיפורו של העד הוקם בעיירה על־ידי הסובייטים איזה בית־חולים, שזקוק
 היה לסוס, לשם הובלות שונות ואביו של יענקל׳ה הסכים למכור להם את הסום
 שלהם. מאחר שלא יכלו להישאר בלי סוס, שהיה מקור פרנסתם, קנה אביו
 סוס אחר, במחיר זול יותר מזה שקיבל מהנהלת בית־החולים; דבר זה נח־ע

 לשלטוגות והיה הגורם למשפטו של אורצ׳יק ולגזר־דין להישלח לסיביר.
 ״נפרדנו בדמעות מאבא,״ סיפר יענקל׳ה,״ שדבריו האחרונים היו, כי גשמור
 על חיים־איסר, הבן החולה. אני שהייתי האח הגדול, לאחר אחותי לאהק׳ה
 הבת הבכירה, נרתמתי להיות מפרנס המשפחה, כך נמשכו הדברים עד לעשרים־
 ושניים ביוגי 1941, יום פלישתם של צבאות גרמניה אל תחומי ברית־המועצות.״
 ״השלטונות הסובייטיים מיהרו לעזוב את העיירה ונשארנו מופקרים ללא
 שלטון״, אמר יעגקל׳ה, ״הכפריים מהסביבה וגויים מבין תושבי העיירה החלו
 לפשוט על בתי היהודים ולשדוד את רכושם. מיד התארגנה קבוצה של צעירים
 יהודים ועמם גם גוצרים מעטים מבין תושבי העיירה, לשם הגגה עצמית. בין
 פעילי הארגון הזד, הייתי גם אני, שנחשבתי צעיר חזק. נטלנו רובים ואקדחים,
 שהסובייטים השאירו בברחם וגיסיגו לעמוד בפרח. ימים אחדים אמגם שלטגו
 במצב. זכור לי, כי תפסנו כמה מבין הבוזזים, קשרגו את ידיהם והטלגו אותם
 באחד המרתפים. עם כגיסת הגרמנים לעיירה נתפסו שני צעירים, מבין חברי

 ההגנה העצמית והוצאו להורג.״ .
 עתה סיפר יענקל׳ה, כי ארגון־ההגנה העצמית גתפרק מל, והוא עצמו שהיה
 בין: הפעילים שבו, הרגיש, כי הקרקע בוערת מתחת לרגליו ומיהר לברוח מן
 העיירה. כך הגיע בהיחבא אל החווה החקלאית לובאן, שהיתה מרוחקת מן העיירה

 כארבעה קילומטרים.
 ״כל פעם שחשתי, כי סכגה אורבת לי, מסתתר הייתי באחד המקומות בחווה או
 בקרבתה. בלילות לן הייתי באחת מאורוות הסוסים,״ המשיך הוא לספר, ״אולם
 מפעם לפעם הייתי חוזר בהיחבא הביתה, כדי להיוודע, מה שלום אמא והילדים,
 וכדי להתגקות מהזוהמה, אשר דבקה :בי, להחליף איזה בגך וכדזמה. כך חזרתי

 * יום א׳ בולבוסים / יום ב׳ בולבוסים / יום גי, יום n בולבוסים / יום ה׳ ויום ו׳
 בולבוסים / מבולבוסים לשבת פשטידונת-בת.טעם י* יום א׳ בולבוסים שוב פעם.
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 הביתה גם בערב שמחת־תורה, יום החג, שנקבע על־ידי הגרמנים לרציחתם
 של עשרות יהודים, בתואנה, כי הגם קומוגיסטים.

 ״גכגסתי הביתה בזהירות רבה,״ הוסיף הוא לספר, ״אמא התרגשה כרגיל
 ולאחר שהתרחבתי ואכלתי משהו, שכבתי במיטה לחטוף גמגום. לא ידעתי דבר,
 ממה שמתרחש בעיירה, כי עורכים בה מצוד על חשודים בקומוגיזם. גם אמא

 והילדים, שלא הרבו לצאת מן הבית, לא ידעו דבר, ממה שקורה בעיירה.״
 יענקל׳ה לא הספיק להירדם ופתאום גשמעו גקישות חזקות בחלון. בחוץ,
 ליד החלון, עמד עתה יא״גק, בנה של זוסיה שו&בת־המים. את יאנק ראו כולם
 בעיירה כממזר, מאחר שזוםיה לא נישאה מעולם לאיש. ילד עזוב היה יאנק,
 משוטט ברחובות העיירה, בטל מלימודים ומעבודה... לפעמים העסיק אותו מישהו

 מבין הגויים, כרועה חזיריו.
 ״זוסיה התגוררה באיזה צריף ישן, לא הרחק מביתנו,״ סיפר יענקל׳ה, ״והורי,
 מתוך רחמים, היו מכגיסים את יאגק אל ביתגו, גותגים לו ארוחה חמה ולפעמים
 גם לבוש. עתה משרת היה יאנק את הגרמנים, כרבים מן השקצים ילידי העיירה.
 ״בראותה את יאגק ליד החלון, התקרבה אמא אל המקום ושאלה אותו מה הוא
 רוצה, ותשובתו היתד, בגסות; ׳אל תעשי את עצמך תמימה, ראיתי את יעגקל

ד החוצה, וילך אתי למשטרה׳.״  שלך, שחזר הביתה, אמרי לו, שיצא מ
 חשתי שהמצב מסוכן מאוד,״ אמר יענקל׳ה, ״ראשית שמטתי את עצמי בשכיבה
 מעל המיטה והתכנסתי מתחתיה. שמעתי, כי אמא מסבירה ליאנק, כי זה ימים

 רבים, שאינם יודעים איפה נעלמתי. אין לו על־כן מה לחפש פה.״
 ״אל תספרי לי מעשיות,״ היתד, תשובתו של יאנק, ״אני אומר לך עוד הפעם,

 כי במו־ עיני ראיתי את יענקל, כשועא מתגנב להיכנס הביתה.״
 ״אמא הבינה, כי המצב מסוכן מאוד, היא התחילה להתחנן ולהזכיר לו כמה
 טובים היינו כלפיו וכמה עזרנו לו תמיד. בשמעו את הדברים האלה נזדעף
 ה׳שיגץ׳ ביותר, בעט בדלת ופרץ פנימה. שוב לא הסתפק בדיבורים והחל להכות
 את אמא. חשתי, כי דמי פורצים אל ראשי, זינקתי אליו ממחבואי, הלמתי בראשו
 והוא התמוטט. תפסתי אותו בצוארון בגדו והתחלתי למשוך אותו אל הדלת,
 כדי להשליכו החוצה, אולם ראיתי מיד, כי בחח עומדים שני שקצים מתושבי
 העיירה. שניהם שונאי יהודים, שעתה שפר עליהם עולמם, בהיותם שוטרים
 משתפי־פעולה עם הגרמנים — האחד סוקולובסקי האדמוני והשני בליןניוק...
 שניהם חמושים באקדחים ובמגלבים פרצו כלפי והחלו להצליף בי בחמת־רצח.
 כך גררו אותי שותת־דם, אל כיכר־השוק, שהיתר, לא־רחוקה מביתנו, והטילו אותי

 אל חדר־הכלא של המשטרה.״
 החדר, לפי דבריו של יענקל׳ה, צר היה ומלא אסירים, כולם יהודים, שהואשמו
 בקומוניןם. כל הכלואים היו מוכים ופצועים ומאוד נבוכים. שמותיהם של חלק
 מהם היו זכורים לו. הוא זכר את נחום אלפרובח, את וולוול רודניצקי, את חיים
 ז׳וקובסקי, בעל המינםרה, שהיה חבול ופצוע לבלתי־הכר, את וולוול רבונסקי.
 כן נמצאו בחדר שני האחים עבל ו9סח, בניו של פינק הקצב, שניהם מפורסמים

 היו בעיירה כבחורים חסונים ויפי־מראה.
 חיים ז׳וקובםקי החל פתאום להתפתל מכאבים ולגנוח, תקפו אותו כאבי בטן
 נוראים. בשארית כוחותיו הזדחל אל דלת החדר.והחל להפציר בשומר, שעמד
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 בחוץ, שיתן לו לצאת לכמה רגעים לצרכיו, והשומר נענה לו.
 ״כאשר חיים זץקובסקי חזר אל חדר־הכלא,״ סיפר יענקל׳ה, ״החלה להתרקם
 בי איזו תכנית של התחמקות מן המקום. ראשית, ביקשתי לדעת מז׳וקובסקי, מי
 שמר עליו בחח. קולו היה חנוק והוא השיב, כי ראה רק שומר אחד, אך לא
ל את טבל חברי,  זכר, אם היה לו נשק ממש או רק מקל... בתכנית שלי שיתפתי מ
 שהיה, כאמור, בחור חזק מאל וגם אמח. לפי תכניתי נביים שנינו התקף של

 כאבי־בטן, גפציר בשומר, כי ירשה לגו לצאת.
 במקרה שהשומר יהיה חמוש ברובה או באקדח גכריע אותו במהלומות־פתע,
 נפרק מנשקו ובחסות החשיכה של סוף החלש גמהר לברוח אל עבר השדות

 ומשם אל היער, שכן ברור היה לנו, כי נובל למוות ואין לנו מה להפסיד.״
 יענקליה הוסיף וסיפר, כי אמנם שיתף את טבל בתכנית ושניהם התקרבו
 בגניחות אל עבר הדלת, אולם בהיפתחה, ראו לתדהמתם, כי נוסף על השומר
, כי מנסים הם להערים  עומד בקרבת מקום סוקולובסקי האדמוני, אשר חשד מל
 על המשמר. מיד החל להצליף בהם במגלבו ואף להזעיק שוטרים נוספים. את

 רוב הצליפות בראש, ספג טבל וכך הוחזרו מוכים וזבי־דם אל חדר־הכלא.
 ״כל הלילה המשכגו לשבת בחדר האפל, עד אור הבוקר״, הוסיף הוא להעלות
 את זכרונותיו ואני מיהרתי לרשום שלא להחסיר דבר, ״בחדר־הכלא היה אשגב
 אחד בראש הקיר ליד התקרה כמעט. פתאום שמענו, שבחח מתרחשת איזו
 תכונה, הגיעונו זעקות, קולות בכי, טרטור אופנועים. ביקשנו לדעת, מה קורה
 שם. אחד הכלואים, יעקב בורגו, חתנו של דויד קופלוביץ, עלה על הכתפיים
 שלי וכך הגיע עד לאשגב והודיע: ׳הגזלגים מיום אתמול הגיעו.׳ היו אלה אגשי
 ד.ם.ס. שמקום מושבם היה בווילייקד• ותפקידם היה, בין השאר, לחסל את

 האוכלוסל היהלית.
 ״עברה שעה ויותר, אור היום כבר היה בעיצומו ושוב ביקשגו לראות
 מה מתרחש בשוק. עתה עליתי אגי על כתפיו של יעקב בורג1. מבעד לאשנב
 ראיתי, כי בשוק מכונסות, תחת משמר, משפחותיהם של הכלואים — נשים וילדים,
 ביניהם ראיתי גם את אמא, את אחי חיים־איסר חולה־הלב, שאבא בהיפרדו
 מעמנו ביקש אותנו, שנשמור עליו. ראיתי את אחותי חווהל׳ה, בת האחת־עשרה
 ואת אחי ידלם בן החמש. לבי התפיח בי מכאב צורב. חשתי רפיון בכל גופי

 וכך צנחתי מכתפיו של יעקב.״
 חלפה שעה קלה ומן החוץ נשמע קול, אשד קרא בשמותיהם של שבעה מבין
ל החוצה. יענקל׳ה סיפר, כי הוא וטבל לא  כלואי החדר ואלה נצטוו לצאת מ
 נכללו עם היוצאים והשערתו היתה, כי מצבם כחבולים ופצועים היתה הסיבה
 לכך. שוב עלה מישהו להשקיף מבעד לאשנב והלה הליע, כי לשבעת הגברים
 ניתנו אתים והם הובלו לסימטה, שנקראה רחוב קוסיטה. היו בין הכלואים
 ששיערו, כי הללו הובלו לחפור את הקברים שלהם, אך גם בעניין זה גתגלע
 ויכוח. אלה, שזיק התקווה לא כבה בהם עדיין, העלו סברה, כי מסילת־הבדזל,
 החוצה את רחוב קוסיטה, נפגעה בולאי ושבעת הגברים לא הובלו אלא לתקן

 את המסילה.
 כשעה וחצי לאחר מכן באה הפקלה להוציא את כל שאר הכלואים, אליהם
 צורפו הגשים והילדים, שגמצאו בשוק. בין אלה גם בני משפחתו של יענקל׳ה,
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 ותחת משמר של שוטרים וחיילים גרמנים הובלו גם הם לרחוב קוסיטה... עתה
 ברור היה לכול, כי לא לתיקון מסילת־הברזל. מובילים אותם... בראש השיירה

 הלכו הגברים ואחריהם הנשים והילדים.
 ״היום היה בהיר ויפה״, אמר יעגקל׳ה, ?׳במקרה חל ביום זה של שמחת־תורה
 גם חג משלהם, והמוני גוצרים, גברים, נשים.וילדים, מקושטים חגיגית, מילאו
 את הרחוב, בו הובלנו להרג. כל אלה, במקום ללכת לכגסיה לתפילתם, גמשכו
 בהמוניהם לחזות, כיצד יירצחו עשרות יהודים. הצפיפות ברחוב היתה רבה
 וילד יהודי אחד הצליח להתערב בין קהל הסקרנים, לחמוק אל אחת החצרות
 ולהיעלם. ״את מעשהו של הילד,״ אמר יענקל׳ה, ״ראו אחי ירוחם ואחותי
 חווהל׳ה וגם הם עשו בך, ואמא, שמיהרה לחפש אותם, נעלמה גם היא. עם

 המובלים נשארתי אני ואחי חיים־איסר.״
 ״לאחר זמן נודע לנו, אמר המספר, ״כי באותו יום הובלה להירצח קבוצת
 גברים נוספת. הללו הוצאו מקרב העובדים היהודים בחוות לובאן וביניהם
 גם בן־העיירה ארקה ראובקס — .ארקה בגו של ראובן, שהיה בחור גועז וחזק.
 לארקה ברור היה, כי מובילים אותם למוות וכאשר הקבוצה, שהיתה מלווה
 בשני שוטרים, נמצאה סמוך לביתו של ארקה בעיירה, הסתער הבחור על אחד
 השוטרים, חטף ממנו את הרובה והחל לברוח. אל עבר השדות, שם הוא נורה
 על־ידי אחד החיילים הגרמנים, שמילאו באותו יום את העיירה. קבוצה זאת
 הגיעה לאחר שמיבצע הרצח נסתיים כמעט, לפי סדר השעות המדוייק, שהגרמנים
 קבעו לו. משום כך שוחררו כל אנשי הקבוצה וקרבגה האחד היה ארקה, אולם

 כל זה נודע לנו לאחר מכן.״
 ״יחד עם המוני הסקרנים מקרב הגוצרים החוגגים הגענו אל שדה־הרצח.״
 הוסיף יענקל׳ה להעלות את זכרונותיו, ״ראינו בורות חפורים ואת שבעת החופרים,
ד הבורות. כל  שכמה מהם ישבו.וראשיהם מורכנים, ומהם, ששכבו תשושים ל
 אלה כבר לא היה בכוחם להמשיך במעשה החפירה. כיון שכך, בחר הקצין
 הממונה על ההרג חופרים אחרים מבין אלה, שהגיעו.זה עתה וגם אני נכללתי
 בהם. במגלבים האיצו בנו המרצחים, כשהם מצליפים בנו וצורחים: ׳שנעל,
 שנעלער!׳ כאשר נסתיימה חפירת הבורות.ניתנה.הפקודה — להתפשט׳ גברים,
 נשים וילדים נשארו ערומים כביום היוולדם. את הבגדים, שנראו בעיני הגרמנים

 טובים, הם שמרו לחוד, ואת הבגדים הפחותים לחוד.״
 ״עתה ערכו את כולגו בקבוצות־קבוצות, חמישה בכל קבוצה, את הגברים
 לחוד. ואת הנשים לחוד. נמצאנו,. אני וחיים־איסר אחי, בקבוצה השלישית.
 הקבוצה הראשוגה הועמדה בקצה הבור והקצין גיגש אל כל אחד מן החמישה
 וקרא: ׳קומוניסט, קומסומול, יןךהי׳ והשמיע לאחר מכן את הפקודה: ״פייער!׳
 והאנשים כרעו־נפלו... לא כל אחת מן הירויים נפל אל הבור ממש. עתה נצטוו
 אגשי הקבוצה הבאה להרים את הגוויות, שלא גפלו לבור ולשים.אותן בתוכו.״
 ״זכור לי,״ אמר יענקל׳ה, ״כי טבל רעי, עמו תיכננתי בליל אמש את מעשה
 ההתחמקות מחדר־הכלא, מפרפר היה עדיין לאחר • שנורה, והרוצח סוקולובסקי
 האדמוני, בן העיירה כדי להשתתף ברצח ממש, שלף את האקדח שלו וירה

 בו כדור נוסף.״
 ״הגיע התור של קבוצתנו,״ אמר יענקל׳ה, ״וכבר מכינים היו את הקבוצה, שתבוא
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 אחרינו. והגה גתגלתה לעיגי תמוגה, שהיתר, כגראה גורלית לגבי. אשד, צעירה,
 אותה ואת משפחתה הכרתי היטב, ינטה, בתם של שרה ולייב דינרשטיין, שעמדה
 ליד הבור עם קבוצת הנשים, והיא מאמצת אל לבה את התינוק שלה, וממררת
 בבכי, מובדלת פתאום מכל השאר והקצין מצווה עליה להתלבש. וכל זה לאחר,
 שהנוצרי ששמו מינקה, התלחש עם שוטר אחד ושניהם אמרו משהו לקצין...
 ידעתי, שהיה איזה קשר בין מעקה, שאחותו היתה תופרת, לבין משפחתו של

 לייב דינרשטיין, שהיה הסוכן של מכונות־התפירה ״זיגגר״.
 ״אין־זאת אלא שמעקר, היה האיש, אשר גרם בדרך כלשהי, שעטה תינצל,
 חלפה כברק במוחי איזו מחשבה.״ הדגיש יעגקל׳ה, ״ויחד עם המחשבה נדלקה
 בי התודעה, כי גם לי ישנו איזה קשר של ידידות עם מיגקה... בימי ילדותי
 ואף נעורי, יוצא הייתי מדי פעם בעת לילה לרעות את הסוס שלנו באחו ולא־
 פעם גמצאתי שם יחד עם מיגקה, שגם הוא היה יוצא לרעות את סוסו, ויחסים

 של לידות גתהוו אז בין שגיגו.
 ״פעמים, כאשר מפגש־המרעה שלגו חל בלילו של יום א׳ בשבוע, שהוא יום
 השבת של הנוצרים, ומעקה ביקש להשתתף באיזו ׳וצ׳רינקה/ גשפיה, של חבריו,
 .הייתי נענה תמיד לבקשתו, להשגיח גם על הסוס שלו, עד שישוב מן הבילוי.
י  זכר העובדה הזאת חלף גם הוא חיש־מהר בתוכי, וכאשר מיגקה עבר לל
 קראתי אליו: ׳מעקה, עזור לי!׳ ראיתי, כי הוא שלח לעברי מבט מלא צער
 והשתתפות, אך לא אמר דבר. ראיתיו ניגש שוב אל הקצין ואומר לו משהו. הקצין

 היפנה את פניו כלפי ומבטו עורר בי משום־מה איזו תקווה.
 ״החלטתי לנצל את המבט הזה ולהסתייע בו. להעז ולומר לקצין, כי אין זה
 מתקבל על הדעת, כי אני ואחי קומוניסטים אנחנו. לא לעתי איך לדבר אליו,
 הגרמגית שלי היתד, מגומגמת ומשובשת ואף־על־פי־כן התחלתי להסביר לו
 והוא הבין, כנראה, את דברי, אשר התוכן שלהם היה, כי אם יהרגו אותי בתור
, אין לי בדירה, ועלי למות כמו כל היהודים, כי זה ׳השיקזאל׳ שלי, אולם י ל  ל
ל זאת טעות גדולה, -כי ה  אם רוצים להרוג אותי מפגי שאגי קומוגיסט, ת
 לאחר שהקומוניסטים אסרו את אבינו ושלחו אותו לסיביר, לא אני ולא אחי
 יכולים להיות קומוניסטים... כך אמרתי לקצין בגרמנית שרובה יליש. הוספתי
 ואמרתי, כי הוא יכול לשאול את כל ׳הלויסה׳ העומךים פה מסביב וגם הם

 יאשרו, כי אמת דיברתי.״
 ״הקצין הצורר,״ אמר יענקל׳ה, ״שהל, מדי פעם משמיע את הפקלה ׳פייער!׳
ל על שפתיו, מן הסתם הצחיקה אותו הגרמנית שלי, ובלבי  העלה פתאום חי
 עלתה מחשבה, כי גם מהחיוך הזה, אולי מותר לי לקוות להצלה. את דברי שהמילה
 סיביר חזרה בהם כמה פעמים, הביגו כנראה רבים מבין הגויים, שעמדו מסביב
ל לי ולאחי, כי גצא  от אישרו, כי מה שאמרתי זה גכון. הקצין הורה מ

 מתוך הקבוצה וגעמוד בצד.
 שוב נשמעה, לפי דבריו של יעגקל׳ה, הפקודה ״אש!״ ושוב נקרא גם הוא
 יחד עם שאר. אנשיי. הקבוצה לשאת. את הגוויות שלא .נפלו .אל הבור ממש...

 וכבר החל הספק לדברך.אותו. שמא איך זאת הצלה ממש.
 בהמשך זכרונותיו הוא סיפר, כי. כל הנידונים כמעט, -כבר :הוצאו ־להורג,
 פרט לארבעה — הוא ואחיו: חיים־איסר, :?סח, אחיו: של •&בל, וכן.אחד ־ששמו
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 אשר, בנו של יהושוע. בינתיים חלה משום־מה איזו הפסקה במעשה. ההרג
 ושוב נתעורר בו איזה ספק בכוונתו הטובה של הקצין, ועמו הרעיון לא לסמוך
 יותר מדי על חסריו. עתה פנה יענקל׳ה אל כל שלושת הנותרים ואמר להם,
 כי לדעתו יש לנצל את ההפסקה שחלה ולהסתלק מן המקום, וכך אמנם עשו.
 הארבעה מיהרו להיכגס אל היער, שבקצהו גערך ההרג, והחלו לברוח, כשהם
 ערומים. אשר ו&סח רצו אל כיוון אחד ויענקל׳ה עם אחיו אל כיוון אחר. כך

 הגיעו שגיהם אל כפר אחד, שבו התגוררו נוצרים, מכרים של משפחתם.
 ״דרי הבית,״ סיפר יעגקל׳ה, מיהרו מתוך התרגשות, להוציא בשביל שנינו
 חלקי לבוש ואנחנו מיהרגו לשים אותם על גופנו. המשכגו לרוץ ואחר־כך
 ללכת סחור־ סחור ולא בדרכים המקובלות. היינו סחוטים ורצוצים, וכך הגענו
 אחר זמן רב אל השדה ממול הכפר פוקן. כאן ראינו פתאום את בן־עירנו ארקה
 ראובקם והוא מוטל הרוג. לא ידענו, כאמור, באותה שעה, כיצד נהרג ארקה.*
 העברנו את גוויתו לקרבת שיח אחד, שלא יהיה גלוי באמצע השדה. רק לאחד
 מכן סופר לנו, כיצד קרה הדבר. כמו־כן נודע לנו אחר־כך, איך נסתיימה
 בריחתם של פסח ואשר. שניהם הגיעו לעיירה והסתתרו באיןה בניין, אך נתגלו
 על־ידי שיגץ בן־העיירה. הלה מיהר להןעיק את המשטרה, שהגיעה לבניין

 והחזירה את שגיהם אל שדה־ההרג, שם גרצחו גם הם.״
 יעגקל׳ה הוסיף לספר, כי עוד באותו ערב הם גפגשו עם גוצרי, ידיד משפחתם,
 והוא אשר הודיע להם, כי אמם והילדים, שהתחמקו מתוך השיירה ברחוב קוסיטה,
 מסתתרים עכשיו בביתו של הנוצרי לאך, ידידם. עוד באותו לילה גפגשו במקום
 המחבוא שלהם, אבלים וגרגשים כאחד. יעגקל׳ה הוסיף וסיפר, כי לאחר כמה
 ימים גפטר חיים־איסר אחיו, חולה־הלב, שאיגגו גמגה עם הרוגי החמישים־וארבעה,

 אך אין ספק, כי מה שעבר עליו באותו יום־דמים קרב את קיצו.
 ״כל אשר סיפרתי לך, איגו אלא קטע אחד ממגילת הזוועות, שפרקיה רבים,״
 קבע יעגקל׳ה בסוף פגישתגו. היה בדעתגו להיפגש שגית ולשמוע דברים גוספים
 על יום־השחיטה בעיירה, בו גספתה גם מירל אמו, ורבים מבגי משפחתו; וכן
 על פעולותיו בפרטיזן ביערות, בזכותן הועגקו לו אותות־הצטייגות, אך בשל

 סיבות, שהןמן גרמן, לא יצא הדבר אל הפועל.

 * בשגת 1989 גתפרםם בארצות־הברית ספר עדות בשם "Eb not go gentle״, שמחברו
 הוא צ׳ארלם גלמן, בן־העיירה קורגיץ. גם המחבר עצמו הובל בשעתו יחד עם ארקה
 ושאר צעירי הקבוצה מחוות לובאן. בספר תיאור מרגש ומזעזע של הדרד, שהצעירים
 עשו בלוויית השוטרים וכיצד הסתער ארקה על אחד מהם, חטף מידיו את הרובה,

 אך בברחו לשדה גפגע מכדורו של חייל גרמגי וגהרג.
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 ג׳ורג׳ דוד מייבסקי

* ל ש ב נ ה ש ח י ר ב ן ה ו י ס  נ

 היה כבר חורף, דצמבר 1942. שוב התחלגו לחלום על מעבר הגבול לאפגניסטן
 באחד החדשים הראשונים של שנת 1943. בתקופה זו הכריזו השלטונות הסובייטים,
 שאזרחי. פולניה חייבים לקבל אורחות סובייטית. פחדנו פן תיסגר בכך בפגינו
 הדרך לחזור אי פעם לפולין, למשפחותינו ולארץ ישראל. החלטנו לעזוב את
 טורקמגיה באורח בלתי חוקי לאפגניסטן הקרובה. תשעה היו המשתתפים בהרפתקה

 גדולה זו. אנסה לתאר את המשתתפים ואת המאורעות.
 חברי, חיים ברומברנ היה אתי בטשקנט מספטמבר 1941 והכרתיו בהכשרה של
 ״הנוער הציוני״ בוילנה בשנת 11—1940. הוא היה ממשפחה יהודית דתית, כמו
 רוב יוצאי פולין, עם זיקה לאהבת ארץ ישראל. משפחתו גרה בעיירה קטנטונת,
 לא רחוק מוורשה. היתה להם חנות בדים, ממנה התפרגסו בכבוד וגחשבו אפילו
 לאגשים אמידים בעיירתם. חיים היה בחור צגום וגבוה, כ־1.80 מ׳ גובהו. ג׳ינג׳י.
 כוחו הפיסי לא רב, אך היה בעל רצון חזק. הוא היה איש נאמן, שמעטים כמוהו.
ד 1913, מבוגר ממני ב־8 שנים, היה לי כמו אח ל  הוא טיפל בי בכל עת וצרה. י

 גדול. היום הוא מתגורר בחיפה, נשוי לשושגה.
 אני, נדרג׳ דוד מייבטקי, גולדחי בצ׳חנוב, המרוחקת כ־100 ק״מ צפונית־מערבית
 מוורשה על מסילת הברזל בין ורשה לדגציג. בן למשפחת סוחרים זעירים,
 שהתפרנסו בקושי. אבא היה שיד ל״מזרחי״. היה יהודי דתי, עם זיקה למסורה
 ישראל. הוא היה ״בעל קורא״ בבית־חפילה. אני הייחי בעל מבנה גוף טוב,
 אפילו חזק. גובהי היה כ־1.67 מ׳, גיינג׳י, שיער חום. הייתי בעל רעיונות וכושר
 שכנוע. ניחנתי בגישה פרגמטית לחיים, עם קצת גטיה למופשט. הראש לפעמים

 * פרק מספר זכרוגותיו של המחבר משנות מלחמת העולם השניה: ״רק האדם הנשכח
 מלב הוא מת״, 1990.
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 בשמים, אבל הרגליים ניצבות איתן על האדמה.
 אשר גילכרט—בן אוני, היה שמו בעברית. יליד עיירה קטנה סמוך לרובנו,
 יליד 1914. בעל מבנה גוף מוצק, גובהו 1.65 מ׳. מצב בריאותו לא היד. תקין
 אף פעם. תמיד סבל ממחלות שוגות. מת בישראל מהתקף לב בגיל 50. היה
 איש מלומד, דיבר עברית שוטפת, קרא הרבה, למד בגדאד. בישיבה. היה לו
 קול נאה וידע גם לנגן. בעל ידע רב ביהדות. ביולוטן שימש כעין חכם בקרב
 המשפחות היהודיות האפגגיות. ברובגו היה פעיל בארגון בית״ר והכיר את מנהיגי

 התגועה, כגון מנחם בגין, ד״ד יוחנן בדר. הוא היה גאמן, מסור.
 מרק הירשהורן — יליד 1914, עורך דין, יליד ביאליסטוק. סיים את לימודי
 המשפטים בוורשה בשנת 1937, אדם איגטליגגטי, אהב מוסיקה וירע שפות רבות.
 בעל גישה פרגמטית לכל דבר, ללא סגטימגטים מיותרים. גובהו כ־1.70 מ׳ ומצב

 בריאותו היה טוב. כיום חי במלבורן, אוסטרליה.
 יושי לנצ׳נר — נולד בשגת 1913 בלבוב (למברג). חברו הטוב של הירשהורן.
 גמר בית ספר עממי. איש נאמן ביותר, למעשה דאג לפרנסה שלו ושל הירשהורן.
 שני החברים היו כל כך שונים ורק בתנאי המלחמה ברוסיה הסובייטית גתאפשרה
 ידידות זו. גובהו 1.75 מ׳, חזק, שתקן, עשה את המוטל עליו ללא מלה. חי

 כיום בקנדה.
 דוד רזניק — מוורשה, מנהל חשבונות מקצועי. סיים בית ספר גבוה למסחר
 בוורשה. יליד 1918. בא ממשפחה קצת מתבוללת ודיבר רק פולנית; ידע ספרות
 פולגית, אך לא בצורה מעמיקה ביותר. גישתו ליהדות היתה פסימית. הוא
 העריך את הפולנים, אולי יותר את הספרות הפולגית. גאוותו גפגעה, כשסירבו
 לקבל גם אותו לצבא אנדרס בגלל היותו יהודי, אף שלא אמרו זאת. גובהו
 כ־1.88 מ׳. חזק, בעל אגרופים, שידע גם להשתמש בהם. חי כיום בםידגי, אוסטרליה.

 ראיתי אותו פעמיים, כשבא לבקר בישראל;
 רובינשטיין — בחור איגטלגגטי מוורשה, כגראה ממשפחה עשירה, ידע להתלבש
 יפה. דיבר בצורה תרבותית. לא היה לו מקצוע מוגדר. בא מסביבה מתבוללת
 ודיבר רק פולגית. גובהו כ־1.81 מ/ מבגד. גוף בריא וחזק. לא הכרתי אותו היטב,

 וגם לא ידעתי מה שמו הפרטי, מפגי.שברגע. האחרון עזב אותנו.
 גדישה ברנשטיין — הוא ואשתו היו יוצאים מן הכלל בקבוצה שלנו, ראשית
 מפגי שהיו ילידי לגיגגרד, רוסיה הסובייטית, ולא פולין כשאר המשתתפים. שנית —
 שגיהם היו חברי קומסומול ולא חגיכים של מפלגה ציונית כמונו. הוא היה
 מהגדס חשמל, יליד 1914. איש מלא סתירות״ משום שבא מבית יהודי לאומי
 לעומת החינוך הקומוניסטי האנטי־יהודי שקיבל. גובהו 1.68 מ׳, רזה,, מהיר
 מחשבה, פזיז קצת בהחלטות. הצליח לברוח מסיביר כדי לבקר את אשתו, שהיתה
 עצורה במחנה בטורקמניה. נעצר שוב, נדון ל ־10. שנים בסיביר, ביולי 1989
 עלה מרוסיה ארצה. אשתו של ברנשטיין, ילידת לנינגרד שנת 1916. באה מבית
 מסורתי, אפילו דתי בסתר. בחורה יהודיה יפהפיה. היא :ובעלה סימלו בעינינו
 את הטוב והיפה. גורלה לא ידוע לנו.,,היא נספתה כנראה באחת .מהתחנות

 בטורקמגיה.
 חברי ואני החלטנו לגסות שוב לעבור את הגבול ולהגיע• לאףן ישראל. חשבנו,
 דיברנו בינינו על הדרך האפשרית והתחלנו להתעניין. באפשרויות •הקיימות.
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 נודע לנו, כי ישנה קבוצה, שהייתה מורכבת מחברים שלנו, ובראשה בונים בן
 שלום לוגד, שהצליח כבד לעבור את הגבול ונמצא כבר בארז ישראל, (ראה
 כתבה בעתון ״מעריב״ 1979). לא היו לנו פרטים מדוייקים, אבל נודע לנו, כי
 הם עברו דרך עמק הנהר מורגיב, באותו עמק, שאנחנו תיכננו לעבור בהתחלה.
 החלטנו לשוחח בענין זה עם אשר גילברט. הכרנו אותו היטב וידענו על קשריו
 עם היהודים המקומיים. רצינו לדעת מה דעתו, ואם אפשר להחקשר באמצעותו
 עם מבריח גבול. ידעגו, שהמשפחה היהודית האפגנית עוסקת בסחר סחורות
 מוברחות, בסיוע מבריחי גבול טורקמניים, שהיו להם קרובים משני עברי הגבול.
 אשר התלהב מהרעיון. היה זה בדיוק בזמן, שהשלטונות הסובייטים לחצו על
 אזרחי פולין לקבל אזרחות סובייטית. הוא הציע להצטרף אלינו והבטיח לדאוג
 למצוא מבריחי גבול כמדריכים. הוא התייעץ עם המשפחה היהודית ונודע לו,
 שזה אפשרי, אבל צריך הרבה כסף במטבעות זהב ברובלים ישגים, כדי לשלם
 למדריכים ולהכנת מזון, בגדים, חומרים וכר. לגו ולאשר לא היו אמצעים כאלה.
 הבנו, שיהיה צורך לצרף אנשים בעלי יכולת כספית כדי לממן את ההרפתקה
 הזאת. לאשר היו זרג מכרים"ממשפחת ברנשטיין, שמוצאם מלגיגגרד, ולא רק
לחצו עלינו כדי לקדם את היציאה.  שהם רצו לעזוב את רוסיה הסובייטית, אלא:
 לי היו קשרים עם לנצ׳נר מלמברג, שבאותה תקופה התגורר במרי. הוא ועוד
 שלושה יהודים היו מוכנים לברוח אתנו ואף לממן את כל ההוצאות. אחרי
 שהסכמנו בינינו על צעד זה (אנשי יולוטן לא הכירו את אנשי מרי ולהיפך),
 קיבלתי את הסכמתן של שתי הקבוצות. הוסכם, שאני אנהל את המשא ומתן עם
 המבריחים ואקבע את כל הפרטים. הפגישה עם המבריחים נערכה בשוק ביום
 שישי, כשלשוק היו מגיעים איכרי הסביבה. התישבנו בישיבה מזרחית על הרצפה
 סביב ערימת ירקות, כאילו אני הקונה והם המוכרים, ואנו מתווכחים על מחיר
אחרי שחי דחיות שלהם, בשל מזג האוויר ובשל  תוצרתם. נקבע חאריך סופי;
 תעסוקתם. התאריך הסופי היה ליל ה״סדר״ הראשון, פסח תש״ג, 1943. סיכמנו,
 שמחצית הסכום ישולם להם מראש, והמחצית השניה אחרי מעבר הגבול. הם
 יעצו לנו לקחת נשק חם, מחשש לחיות טרף או שודדים. הדבר נראה לי מחר.
 איך הם עברו הלוך וחזור לטורקמניה בלי נשק חם? הבטחתי להם שניקח
 איתנו אקדחים. לא האמנתי להם. פחדתי, שהם• עלולים לשדוד אותנו, אך-שיחשבו,
 שיש לנו נשק חם. נתתי להם כסף לקניית •שני חמורים בריאים, מזון, שקים וכדים

 למים. הכל היה מוכן.
 בטרם ניפרד מהעיר יולוטן ראוי להקדיש לה כמה מלים ולתאר את האוכלוםיה
 הכללית; היהודים והמצב בכללותו, -כפי שהיה אז. העיר אד העיירה נמצאת
 בעמק־ מורגב, על שם־ הנהר מורגה, הזורם -מהרי אפגניסטן שבדרום. הנהר
 מוביל מים כל השנה. ממנו נמשכות תעלות -ברוחב שונה, שהתפצלו לשגי צדדיו,
 התעלה בעיר יולוטן היתד. רחבה — 20 מטר. המים זרמו לאיטם ועל ידי פיצולים
 לענפים שוגים הגיעו מים' כמעט לכל בית; לאורך הרחוב שבו גרתי זרם־ ״אריק״,

 כך נקראה בפני הטודקמנים התעלה הצרה.
 תחנת הרכבת היתד. מרוחקת כ־4 ק״מ ממרכז העיר. אחד: הצהדיים הגיעה
בשעה 4' לפנות בוקר פעם ביום.  רכבת ממרי לכיוון הגבול; בחזרה היתד. מגיעה:
 הדרך העירה היתה4מכוסה" אספלט,- כמו רוב •הרחובות. בחלק המודרני •של העיר
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 היו רוב הבתים בעלי קומה אחת, עשויים חמר ולבנים מיובשות בשמש. הרצפות,
 אפילו בבתים החדשים, היו מכוסות חמר צהוב ועליו שטיחים עשויים מצמחים.

 עיקר התעשיה היה עיבוד כותנה. כל האיזור היה מכוסה שתת כותנה, שהיו
 שייכים לקולחוזים או לסובחוזים. הכותנה הובאה ליולוטן וכאן הפרידו את
 הגרעינים מהכותנה, שעברה ניקוי ראשוני, וארזו אותה בחבילות גדולות וכבדות,
 קשורות בחבלים עשויים כותנה. החבילות אוחסגו במחסגים פתוחים, למעשה
 שטחים מגודרים ללא גג. גשמים לא ירדו כל הקת, לפחות במשך 8 חודשים.
 היה זה מרכז אדמיניסטרטיבי לאיזוד חקלאי, שגידלו בו כמעט רק כותגה.
 האוכלוסיה העירונית היתד! מורכבת ממקומיים טורקמניים ומשבטים אחרים כגון
 טאג׳יקים, אפגנים, בילוצים. הם היוו את האוכלוסיה המקומית, ורוסים היה הכיגוי
 גם לאוקראינים ואפילו לארמנים, שהיו גוצרים. הטורקמגים הם בדרך כלל
 גבוהים יותר, פגיהם מאורכות ורזות יותר. המבוגרים מטפלים בזקגם שהוא
 דליל אבל מוארך. בקיץ ובחורף הם לובשים כובעים גבוהים, עשויים פרוות
 כבשים ולפעמים מעור קאראקול. מקום המפגש הוא השוק או צ׳ייגה, כעין מקום
 שתיה לתה. יושבים על ספסלים מוגבהים או על מחצלת, פורשים מטפחת גדולה
 צבעוגית המשמשת לכמה תפקידים: גם להחזיק בה את הלחם, את טבק הלעיסה,
 את הכסף וגם לקיגוח האף. שותים תה ירוק וחם מספלים ללא ידיות. על
 המטפחות שוטחים פיתות ובצל, או גביגת כבשים קשה ומלוחה ושותים מספר
 ספלי תה, וזאת בצוותא עם האחרים. בגמר השתיה והאכילה לועסים טבק, או
 צמחים אחרים, ומשוחחים עם ידידים. מזמן לזמן יורקים בקשת את הטבק
 הלעוס. מזמן לזמן מצטרף נגן בכלי בעל מיתר אחד ושר בלדות ארוכות מאוד.
 בסיימו, מעבירים אליו ספל תה עם פיתה. אף פעם לא ראיתי, שהזמינו את
 המנגן להצטרף למעגל הפנימי של האורחים. ז^מור, שעליו מגיעים לצ׳יינה,
 קשור בחוץ, עומד בשמש, מזמן לזמן משמיע נעירות, אבל איש לא נותן

 דעתו על כך.
 נןדמן לי פעם לראות חאפלה, שהשתתפו בה כעשרים איש. היו שני בעלי
 שמחה, אב ובן. האב היה איש עשיר, גבוה, לבש מעיל עשוי בד מבריק עם
 פסי אורך, המעיל הגיע עד מתחת לברכיים, מגפיו היו מעור שחור. לראשו חבש
 כובע גבוה מאוד, כ־25 ס״מ, עשוי עור קאראקול. המטפחת האדומה, ששלף
 מכים מכגסיו היתד, ממשי. הוא הזמין בקול רם את האורחים לאכול. הספסל,
 למעשה משטח מוגבה ב־50 ס״מ, היה מכוסה שטיחים, שבעל הצ׳ייגה הוציא
 מהמחסן במיוחד בשביל החאפלה הזו. כולם הסבו בישיבה מזרחית, אכלו בשר
 צלוי, שהובא בקערות גדולות ובגפרד היו ירקות וקערות קטגות לאורז. שתו
 אלכוהול והאווירה היתד, עליזה ביותר. כל אורח היה מברך את המארחים בזמן
 הארוחה, מרים את קערית האורז ומדבר, לא לפי סדר הישיבה, אלא לפי הגיל,
 כך גדמה לי. הזקן המארח היה מגעגע בראשו לאות הסכמה וכך עשה גם בגו.
 אכלו במשך שעתיים ואחרי כן הגישו תה ירוק וטבק לעיסה. אותו זמן היו מוציאים

 מכיסם ירק אחר, כגראה סמים, שאסור היה להשתמש בהם.
 מאוחר יותר גודע לי, שסיבת החגיגה היתד, כפולה. הזקן היה יושב ראש
 קולחוז ותפקידו לספק כמות כותנה כל שגה. הוא הצליח לספק את כל הכמות,
 ואפילו עבר בשני אחוזים את המכסה — ונשארה לו כמוה גדולה של כותנה
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 למכירה בשוק החופשי. הסיבה השניה היתה, שהבן מונה למפקד מיליציה באיזור
 כפרי. בכך מובטח לו, שלא ילך לצבא וידאג להסתיר את כל הגניבות באיזור.

 התושבים היהודים הקבועים היו מאפגניסטן או מבוכרה וגבדלו בצורת לבושם,
 בשפה שדיברו ביגיהם ובכמה מנהגי תפילה. בסך הכל היו שם כ־20 משפחות

 כאלו, שהתחלקו לשתי חמולות — אחת אפגנית ואחת בוכרית.
 בית־ כנסת לא היה ובחגים היו היהודים מתפללים בבית פרטי. רובם לא ידעו
 עברית, אד ידעו חלק מהמנהגים ושמרו על כשרות האוכל ודיני השחיטה. כשנודע
 להם, שבין היהודים הפולנים יש איש חכם וחזן, ניטשה התחרות בין שתי
 החמולות מי יזכה בו. בסופו של דבר זכתה המשפחה האפגנית, שבראשה עמדה
 אשד, כבת 50, בעלה נאסר ונשלח לסיביר. הם היו עשירים. המקומיים עסקו
 במסחר ובעיקר בהברחה, אד באופן רשמי עבדו כמחסנאים. הנשים לא עבדו
 ולא יצאו מן הבית. לחצר, שהקיפה את הבית, הביאו הבעלים הכל: מזון,
 בגדים וגם את בעלי המלאכה, שיעשו את עבודתם בחצר המשפחה. אשר, שמוצאו
 ממבנה ולמד בצעירותו בישיבה, היה גם בעל קול נאה. בכל שבת, חג ושמחה
 אחרת היו מתאספות כל המשפחות האפגניות בחצר האשד, להתפלל ביחד. אחרי
 זמן באו לשאול אותו שאלות בכשרות והוא הוכרז ״חכם״, קיבל חדר וביגוד,
 אכל יחד עם המשפחה וביקשו ממגו, שלא יעבוד בחח וסידרו לו איזו עבודה

 פורמלית.
 במשד המלחמה גרו שם כ־300 יהודים, רובם מפולין ורומניה. חלקם בעלי
 משפחות, שעזבו את סיביר, לשם נשלחו כאלמנט לא רצוי בשנות הארבעים
ת המיליציה הקומוניסטית, וכעת באו לארצות חמות. חלקם רווקים ורווקות  על י
 ללא כל רכוש, ללא תמיכה. בעלי המלאכה שביניהם הסתדרו די יפה, פתחו
 סדגאות תפירה ותיקוגים לבגדים ונעליים והיה אפילו רופא שיניים אחד. אלה,
 שידעו רוסית, קיבלו עבודה בכל מיגי תפקידים, שהיו כרוכים בכתיבה. רע
 היה לאלה, שלא היו בעלי מלאכה או בעלי מקצוע רוחני (אבל לא קומוגיסטי)
 ולא ידעו רוסית. הם גשלחו לעבודה גופנית קשה בסובחוז או במחסנים במשכורת

 נמוכה וחיו על 500 גרם לחם ומרק. דליל.
 היה שוק חופשי, בעלי חלקות אדמה או פרות היו מוכרים בו את תוצרתם
 לפי מחיר חופשי, שאני ואחרים כמוני לא יכולנו להרשות לעצמנו. היו שם חלב,
 יוגורס, גבינה, פיתות (לחם), פירות וירקות. קנינו שם דלעת גדולה, שהיתר,
 מיועדת לפרות, אבל אנחנו בישלנו אותה ועשינו מרק סמיד, ואם יכולנו לקגות
 גם קצת קמח אכלנו ״מעדן״. פעמיים בשבוע היה שוק מרכזי, שאליו באו
 איכרים מכל הסביבה רכובים על חמורים -או בשיירת גמלים והביאו כותנה או

 ירקות למחסגי הממשלה. חלק מהסחורה ־היה מיועד לשוק.
 בימים אלה היינו חברי ואני מסתובבים בשוק, מנסים לגגוב בצל, עגבגיה,
 מלפפון — לפי טכניקה פשוטה. אחד מאתנו היה מעמל• פנים של קונה ומושר
 את תשומת לבו של המוכר, השני היה מכניס את הירק לתור מכנסיו. אם היה
י הסוחר היד, בורח עם הגניבה. פעם נתפסתי על ידי עובר אורח  מתגלה על ל
 שהחזיק בי, זרקתי את הדלעת על רגליו וניצלתי את המהומה שגוצרה והסתכלתי,

 מ היו מכים את הגגב מכות רצח.
 מחמת היחס המתנכר לפליטים. חלודים נוסד באופן טבעי מקלט זמגי אצל
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 משפחה יהודית ששמה מילר מפולין. היתד! זו משפחה די ענפה — סבא, סבתא,
 דוד ודודים צעירים בגיל 20, ללא ילדים. כולם הועברו על ידי הרוסים לסיביר
ח המלחמה, ביוני 1941 שוחררו מהגלות ובאו ליולוטן. י  בתחילת 1941 ואחרי פ
י  זו היתד• משפחת חייטים ואף פעם לא הבנתי, למה דווקא הם נחשבו על ד
 המשטר הרוסי ל״לאלמנט מסוכן״, בורגני, שהיה צורך להגלותם לסיביר. הם
 גרו ברחוב הראשי בקומת קרקע, שתי מכונות תפירה, שלקחו אתם לסיביר,
 ניצבו באמצע חדר גדול, שחלונות נפתחו ממנו לכיוון הרחוב, דרכם ראו כולם
 את הכל וכולם ראו אותם. היתד• להם עבודה רבה בתפירת חליפות גברים מבד,
 שהמכובדים הביאו להם, וכמובן גם תיקונים. אליהם הייתי בא בזמני הפנוי
 לשמוע את כל החדשות המקומיות. הם גם דאגו לכולם ובמשך הזמן נהפכו

 לכעין Foste restante לכולם.
 בשכנות לחדר, ששכרתי אצל טורקמני, גרו שני אחים בני עשרים ומשהו, שנמלטו
 מריגה. המבוגר יותר היה מנהל חשבונות, דיבר וכתב רוסית ולפיכך התקבל
 כמחסנאי במחסן הראשי לכותנה. לשם הביאו את הכותנה, שקלו, בדקו את אחוז
 היובש ואת שיעור הנקיון ומסרו אישור לקולחוז או לסובחוז, שסיפק את הכותנה.
 האח המבוגר חי• במתח תמידי וכל אספקה של כותנה הצריכה הפעלת כמה
 אגשים, להובלה והשגחה, שלא יגנבו או ישדדו את הסחורה בדרך. הם הביאו
 איתם אוכל — פיתות, ירקות, קמח ובשר כבש. בהגיעם לשטח המחסן נתקבלו
 על ידי מגהל המחסן והעבירו לו כמות רציגית מהאוכל ואף מסרו לו כסף.
 צריך היה לשכנע את המחסנאי לעצום עין, כשהכותגה היתד. רטובה • (הרטיבו
 אותה בלילה לפני הגעתה למחסן כדי להגדיל את משקלה), או כאשר כמות
 גדולה של ענפים שורבבה בתוך האריוות. המחסנאי צריך היה לאשר ולחתום
 על הכמות שהתקבלה, שלפעמים עברה באחוזים רבים את מה שהיה במציאות.
 מובן, שהמחםנאי קיבל כסף, כדי שיאשר את הכמויות. חילקו כמויות אוכל
 גם לסבלים, שפרקו את הכותנה מהגמלים. ואחרי השקילה העבירו את השקים
 למקום שמור. הרעב, הלחץ, האווירה והגניבות הביאו לכך, שהמחסנאי שיתף
 פעולה, המנהל הסביר לו, שממן שמעבדים את הכותנה מוציאים את הגרעינים
 ומוסיפים מים לכותנה הנקיה. כך מנצלים את כל הוכויות של מחסור טבעי.
 מזמן לזמן ״פורצת שריפה״ והיא פותרת את כל הבעיות. להם היה אוכל לשובע,

 אבל הם חיו בפחד תמידי, ולפיכך גם היו שרויים בפני עצמם.
 רובגו, עיר בינוניח במזרח פולין היחד. מיוצגח כאן על ידי שלושה בחורים,
 כולם בםביבוח גיל השלושים. האחד, שמו אשד, היה בחור מלומד, אוטודידקט.
 למד מספר שגים בישיבה, היה מגהיג ביה״ר בעירו וגעשה כאן ״חכם״ אצל
 הקהילה היהודיח האפגגיח. השגי סיים לימודיו בגימנסיה ״חרבוח״ ולמד משפטים
 בוורשה. הוא היה חכם שגון, קומוגיסט עוד בדובגו, הצליח לברוח לכאן, כאשר
 הגרמגים פלשו לרוסיה. כאן הגיע לדרגת חובע במשפטים פליליים קטגים. אף
 שהשתייך למפלגה הקומוניסטית לא קיבלו אותו בחוג הפנימי הצר, שהרי הוא
 היה ״טיפוס מערבי מפולין״ ונוסף לכך יהודי, שאין לו משפחה וקשרים. את
 האוכל והאספקה• היה מקבל במסעדה ובחנות מיוחדת לבעלי דרגה וחברי• מפלגה.
 הוא לא רעב ללחם. השלישי, הצעיר ביותר, היה גם הוא בוגר גימנסיה ״תרבות״
 אבל פחות מלומד. הוא בא כנראה מבית עשיר, כי אפילו אחרי- שחזר מסיביר
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ל היה לבוש אלגנטית. אותו קיבלה מ  היו לו מגפיים מעור ומעיל קצר מעור. ת
 אשד, רוסית בגיל 40, שבעלה היה קצין נ.ק.וו.ד. ונהרג בתחילת המלחמה. היא
 הועברה מאוקראיגה עם שגי בגיה, גילאי 10—12, ליולוטן כחברת מפלגה
 וכאלמנתו של קצין, שנפל על הגגת המולדת, היא ממוגה על המחסגים המיוחדים,

 שמהם חילקו מזון לחנויות ומסעדות מיוחדות.
 הוא חי אתה כל הזמן. היה מטופל, נקי, לבוש טוב ולא עבד. היא דק ביקשה
 ממנו, שלא יתערב יתר על המידה עם שאר היהודים. לשלישיה זו של הבחורים
 לא היה חסר כלום. הם קיבלו מספיק אוכל, בגדים וכסף כדי לחיות טוב (במונחי
 הןמן הוא). הם גתבקשו ״לשמור מרחק״ משאר היהודים. אולם אגי וחברי הייגו
 נפגשים אצל הבחור השלישי, היפה, שם קיבלנו אוכל, שחיה, וודקה, ושימשגו

 להם כאנשי קשר לחוג, שממנו באו.
 דיברנו בינינו יידיש ורק בנוכחותה של האשד, הרוסיה עברנו כמובן לרוסית.
 היא ראתה זאת כמחמאה לעצמה, שאנשים תרבותיים (כך התבטאה), שהכירו
 את הספרות הרוסית וגם את הספרות המערבית, היו מתאספים אצלה. אמנם
 היא היתד, מבלה את רוב זמנה במטבח, להכנת כמויות האוכל, שאנחגו, במיוחד
 אני וחברי, היינו מסוגלים לבלוע. אבל היו אלו שעות נהדרות על רקע הרעב
 המתגבר ותחושת האדישות מסביב. היא היתד, אישה חכמה והעריכה את העולם
 הבורגני. היא עוד זכרה את התקופה שלפגי המהפכה. היא היתד, מלאה, גבוהה,
 בעלת פגים עגולות ושער בהיר ולבשה שמלות, שהבליטו את מבנה המלא.
 מזמן לזמן היתד, מתפרקת וממש שוכבת על ה״חכם״ אהובה. התפלאתי על
 התגהגותה החופשית בנוכחותנו ועל הביקורת, שהיתר, מביעה על המצב ברמזים
 די עבים. הרהרתי, שלא יתכן שבמפלגה לא ידעו על הפגישות האלו, שנערכו

 פעם בחודש.
 פעם בשיחה עם ה״תובע״ על התנהגותה, הוא פלט שהיא עובדת עם הג.ק.וו.ד.,
 העוקבים אחרינו — במיוחד אחריו, מפני שהם לא מאמינים לו. הוא חשש,

 שבסופו של דבר היא תסגיר אותנו לנ.ק.וו.ד.
 יום אחד, היה זה כשבועיים לפני פסח, יום לפני שקבענו למעבד הגבול
 לאפגניסטן. הייגו כרגיל אצלה. אכלנו בשר צלי, שתינו וודקה והיא שרה שירים
 רוסיים עצובים ולפתע אמרה ״היודעים אתם שאגי מסוגלת לגחש את עתידו
״ צחקגו ולא האמגו. האשד, פגתה אלי ז ו  של כל אחד ואחד על פי קווי ל
ל . יש לך ל בהירה ורכה, מעולם לאי לא עבדה ה ל  ואמרה: ״הראה את ל
 הזאת״. הושטתי לה ית, והיא מבלי לשנות את הבעת פניה, פתחה בקול חד
 גוני אבל מלגש ואמרה: ״דרך ארוכה לפניך, לא זו שהנך מתכנן. אני רואה
 מכשולים בלתי גיתגים למעבר. מרחקים גדולים ולא בכיוון הרצוי לך. לאן
י והתחילה שוב לשיר  אתה מתכגן לגסועי״. כשלא עגיתי לה סילקה את ל
 באוקראיגית שיר עצוב. בדרך הביתה חשבתי אם היא ילעת משהו ומזהירה
 אותי ואותנו. נכון, ה״חכם״ מרובנו דгא בקבוצה שלגו. אבל שגי האחרים
 לא ילעים שום דבר, כי לא בטחגו בהם וגם לא רצינו, שיהיו מעורבים באיזו
 שהיא צורה ולו גם בליעה. במשך מספר חלשים שקדמו לכך חיפשתי חומר
 על האיזור, במיוחד מפות. אי אפשר הל, לקבל שום מפה לא מהסביבה הקרובה
 או מהסביבה הרחוקה, אפילו לא מהעיר יולוםן. בחיפושי הגעתי לבית התרבות
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 של המפלגה. היה זה בית בודד ובו כמספר חדרים, שאחד שימש כאולם קריאה.
 היו שם עתונים יומיים ושבועונים שונים וניתן לקרוא ספרים מהספריה, ששוכנה
 בחדרים אחרים. הספרנית שמחה מאוד שהתחלתי לבקר לעתים קרובות באולם
 הקריאה, כי איש לא היה מבקר שם. החדר היה תמיד ריק והספרנית הרוסית
 היתד• אשה אינטליגנטית. היא חיפשה מישהו לדבר אתו. דיברנו על כל מיני
 נושאים ואף פעם לא על פוליטיקה. החלפנו דעות על מה שקראנו ב״פראבדה״
 או ב״איזווסטיה״. אהבתי לשבת שם, מפני שהיה שם נקי ושקט וקיבלתי• כוס
 מים. התענינתי במיוחד בספרות חקלאית וקיבלתי ספרים על תוכניות כלכליות
 באיזור. היו שם מפות טופוגרפיות אקלימיות די מפורטות. מפות אלו ותיאורים
 טופוגרפיים, שקראתי בדייקנות מספר פעמים וזכרתי אותם לפרטים, עזרו לי
 לתכנן את המסע שלנו לגבול אפגניסטן. הייתי צריך להיות זהיר מאוד, כי

 ספריה זו היתד, שייכת למפלגה והיתד, נתונה להשגחה קפרנית מאוד.
 יומיים לפני היציאה נודע לי, שרובינשטיין חזר בו ואינו רוצה לצאת. הוא
 אף יעץ לנו לנטוש את התוכנית. ראינו זאת כביטוי לפחדנותו והחלטנו לצאת,

 כי אין עוד דרך חזרה.
 בערב פסח תש״ג (1943), בשעה 9 בערב, עלינו לרכבת שבאה ממרי,
 כדי לנסוע עד קושקה מעל הגבול האפגניסטני. היינו חמישה אנשים מיולוטן.
 לשם זהירות עלינו בשתי קבוצות. המשתתפים ממרי, שלושה אנשים, כבר היו
 ברכבת ואתם רובינשטיין. הרכבת עמדה בתחנה ביולוטן כ־15 דקות. רובינשטיין
 הפציר בי לעזוב את הכל ולחזור הביתה, מפני שאף אחד לא עבר את הגבול
 ומפני שישרדו את כל חפצינו ויהרגו אותנו. הוא הפציר בנו לא להמשיך.
 התיעצתי בקצרה עם יתר המשתתפים והחלטנו להמשיך, שהרי מכרנו את כל
 החפצים שלא יכולנו לקחת, עובנו את העבודה שלנו ועכשיו אין לנו לאן לחזור.
 הרכבת זזה, התקרבנו לתחנת טשקופרי, המרוחקת כ־100 ק״מ מיולוטן וכ־110
 ק״מ מהגבול. זו היתד, התחנה האחרונה, שניתן להגיע אליה בלי אישור מיוחד.
 לא רחוק משם היו קולחוז וסובחוז, שם עבדת קבוצת יהודים. סיכמגו ביגיגו,
 שאם יעצרו אותנו נטען, שפגיגו לסובחוז הזה כדי למצוא עבודה, ואין שום
 קשר בינינו, נכון שבחלקנו אנחנו מכירים את האחרים, אך ורק מפגישות מקריות.
 בתחנה ירדנו מהרכבת לתוך המון אנשים. ירדנו לצד שני של התחנה והתקדמנו
 ישר לכיוון מסילת הרכבת, מרחק של כ־500 מ׳, כפי שקבעגו. שם פגשנו את
 שני המבריחים עם החמורים וכל הציוד, בדקתי את הציוד, לא היו מים במיכלים.
 הם אמרו לי שבמרחק של 10 ק״מ מכאן ישנה באר עם מים קרים וטובים, ושם
 נצטייד במים. השעה היתה כבר חצות. התחלנו ללכת ואחד המדריכים שאל אותי,
 אם יש לי נשק חם. השבתי בחיוב: ״אחד אצלי ואחד אצל חברי. אני הולך
 קדימה אתכם וחברי בסוף התור״. הלכנו די מהר. אני עןבתי את המדריכים
 עם החמורים. סוכם בינינו, המשתתפים, שתמיד יהיה אחד מאתנו ליד המבריחים.
 בתחנה שאלתי אותם, למה בחרו ליל ירח מלא, ותשובתם היתה, שהדרר
 מלאה בורות ומכשולים ואנחנו לא מאומנים בהליכה כזאת. חוץ מזה הם מכירים

 את הדרד ואת כל נקודות התצפית של המיליציה ושומרי הגבול.
 פתאום שמענו ירי רובים, מטח חזק מאוד ואחריו צעקות ״תשכבו, או שאנחנו
 הורגים אתכם! כאן המיליציה והנ.ק.וו.ד.״. נשכבנו על האדמה. הירח האיר
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 הכל. ראיתי את אנשי המיליציה וד.נ.ק.וו.ד. ופתאום הכרתי את מפקד המיליציה
 המקומית. לפתע הבנתי הכל: נפלנו בפח. זה היה מארב של אנשי נ.ק.וו.ד.
 פיזרו אותנו בשטח, מרוחקים זה מזה. חקרו את כולם חוץ ממני, והכל בעצלתיים.
 ערכו חיפוש גופני, במיוחד אצלי. נדרשתי להתפשט. המחפשים חיפשו, לפי

 מה שהבגתי, את הגשק החם, שהיה צריך להיות אצלנו.
 הבוקר האיר. כ־30 איש שמדו עלינו כעת וסרקו את השטח סביבנו. המפקד
 התקרב אלי: ״איפה האקדח״ — שאל — ״איפה זרקת אותו?״ הובילו אותנו
 במכוניות לבית כלא ביולוטן. שכבנו במכונית משא על רצפה ופנינו כלפי מטה.
 בינינו היו חיילים. ביולוטן התחילו בחקירה. כרגיל, שמות, לאן, למה, מי הנהיג
 וכר. אחרי יומיים הובלנו לבית הכלא המרכזי במרי. התפשטנו ומסרנו את הבגדים
 למחסן. התרחצנו, ספר גילח אותנו בכל גופנו. קיבלנו מכנסיים קצרים וחולצה
 בצבע כחול. הובילו אותגו יחפים, שבעה גברים (גברת ברנשטיין הופרדה מאתנו
 כבר ביולוטן), לאורך פרוזדור בקומת הקרקע של בגין גדול בעל קומה אחת.
 פתחו דלת של חדר, בצד ימין שמענו הרבה קולות, אך לא ראינו מה קורה
 מחמת האדים שמילאו את החדר, נעצרנו ליד הדלת ולא יכולנו להתקדם, כי
 החדר היה מלא אסירים. דחפו אותנו פנימה והדלת גסגרה מאחורינו. נפלנו
 פנימה. הגופה שעליה נפלתי זזה. שכבתי על הצד, בין שני אסירים, העיניים
 התרגלו לחשכה ולאדים שהיו בחדר, שאורכו 5 מ׳ ורוחבו 4 מ׳. מול הדלת
 היה חלון בנובה 3 מ׳ מהרצפה. לאורך קיר הרוחב ניצב דרגש עץ, בגובה
 1.20 ועליו ישבו ושכבו אסירים. הרצפה כולה היתה תפוסה על ירי אסירים
 וליד הדלת ניצבה חבית — בית השימוש. אני שכבתי במרחק של כמטר אחד
 מחבית זו. החושך ירד מהר, לא אכלנו כל היום והשעה כבר היתה אחרי ארוחת
 ערב, שכבתי עייף ורעב. כל הלילה הרגשתי שדוךכים עלי. היו אלה אסירים,
 שעשו את צרכיהם בחבית ואגי שכבתי בדרך. כשקמתי בבוקר יכולתי לראות
 את החדר לאור היום. 54 איש היו בחדר שגודלו 20 מ״ר: 10 אנשים ששכבו
 על הדרגש ו־44 איש ששכבו על הרצפה בשטח של 20 מ״ד. הדלת גפתחה
 והכניסו 54 פרוסות לחם, דגים מיובשים ומים בחבית, אחד מיושבי הדרגש ירד
 לקחת את המזון ובסיוע מספר אסירים חילק אותנו. את קצה הלחם הטוב והיבש
 הוא חילק ל״אוכלוסית הדרגש״. הדגים הם לקחו לעצמם חתיכות גדולות בלי
 ראשים. לנו נתגו פרוסות לחם אמצעיות, לחות וכבדות, ראשי דגים ומים, שלא היה

 לנו במה לשתות אותם.
 ראינו שהמצב גרוע מאוד ויש לשנותו. בקבוצתגו חייגו שבעה גברים. תושבי
 החדר היו רוסים, אוקראינים וטורקמנים. הרוסים שלטו בכל. היו ביניהם גם
 פושעים מועדים, או מגהלי מפעלים, שהואשמו בגגיבות גדולות. הרצפה היתד.
 תפוסה על ידי סורקמגים, שישבו על הרצפה, מרוחקים מבית השימוש. הם הפרידו
 עצמם מיתר האסירים. הם געצרו בגלל גניבות בקולחוזים או בשל עריקה מהצבא.
 הם שכבו על-שטיחים צבעוגיים, לראשם כרית ולידם בדרך כלל שקים עם אוכל.
 המשפחות דאגו להם. הסוהרים היו ברובם טורקמגים, שאישרו להם את ההטבות
 הקטנות, שהיו כל כך חשובות. הם ישבו במחלקה שניה, אבל התנהגו כאילו
 ישבו במחלקה ראשונה. כשקיבלו אספקה מבחוץ, היו נותנים חלק ממנה ל״אצולה״
 מבין הפושעים הלבנים, ששכבו למעלה, ולפושעים הקטנים השאירו את מנת
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 היום, שהגיעה להם..ארבעה מבין העשרה, ששכבו למעלה, היו טיפוסים פליליים
 אמיתיים. הם הובאו ממחנה עבודה כדי להשפט על רצח משותף בתוך המחנה.
 ששת הנותרים היו שמשים, שהחזיקו את המשכב הזה נקי, שרתו את הרביעיה
 ונקטו לד קשה כלפי כל הנותרים. הם היו הפרזיטים הקטנים, אך המסוכנים,
 מפני שהשימוש בסכין לא הרתיע אותם. בזריזות היו משתמשים בכל כלי רצח.
 לנו לא היה מה להפסד. כאחרונים בחדר שכבנו בררך לבית השימוש והחלטנו
 לפעול. בשעות הצהריים, כשהשישיה ירדה לחלק את המרק שהכניסו הסוהרים
 לחדר, קפצנו על הדרגש ותפסנו את הקומה, את החפצים האישיים שלהם זרקנו
 על הרצפה. זו היתד, הפתעה. השישיה לא היתד. מסוגלת לפעול. הם לא יכלו
 לעזוב את חבית המרק, כי יתר האסירים היו מרוקגים את החבית כהרף עין,
 וגם הם היו רעבים. חח מזה היה עליהם להביא את החלק הסמיך של המרק
 לרביעיה העליונה. איש לא זז. הרביעיה קיבלה את ההתקפה שלנו בהוקרה.
 הם ראו בנו חבריה, שיודעים לפעול ויש להתחשב בהם, במיוחד שדיברנו בינינו
 פולנית. ומעל לכל, הרי הם לא יצאו לקרב למען המשרתים. הטורקמנים קפצו
 על הרגליים. אף אחד לא ידע, את מי הם יטבחו, אם יפרוץ קרב. עברו 5 דקות
 בשתיקה מוחלטת כולם קפאו על מקומותיהם. למטה עמדו כולם ואילו הרביעיה
 שכבה למעלה כרגיל. אנחנו שכבנו כדי להוכיח את עליונותיגו במצב זה. הפושעים
 הקטנים עמדו וחיכו להזדמנות לתפוס מנה נוספת של מרק. הכל גגמר, כשראש
 הרביעיה ציווה להביא את המרק אליו. כולם הבינו, שאנחנו ניצחנו. הטורקמנים
 התיישבו, השישיה חילקה את המרק ואנחנו ויתרנו על המרק לטובת השישיה,
 למרות היותנו רעבים. זה היה צעד של אסירים חזקים ומכובדים. רק כשנסתיימה
 חלוקת המרק פינו חברי השישיה אחדים מהפושעים הקטנים, שישבו רחוק מבית
 השימוש, והתישבו במקומם. אחרי שבוע נקראתי לחקירה. החוקר דרש, שאצביע
 מי היה המנהיג שלגו, כי אם לא אגיד, הוא יאשים אותי, שאני. המגהיג של
 הקבוצה האנטי ־מהפכנית, הצפוי לפי סעיף 2/.58 לעשר שנים בסיביר. כאן הפסיק
 החוקר והניח לי להבין ולהסיק מסקנות. באותה שיטה נהג החוקר כלפי יתר חברי.
 כל אחד מאתנו טען את אשר סיכמנו בינינו מראש: נסענו לחפש עבודה
 בסובחוו הנמצא כ־3 ק״מ מתחנת הרכבת, אשר בה ירדנו. איננו יודעים על
 הקבוצה ואת יתר האנשים הכרנו היכרות שטחית בלבד. בתא ישבנו יחד בחדר
 אחד וכבר ביולוטן הבנו את תכסיסו של מפקד הנ.ק.וו.ה, שדרגתו היתד. סרן.
 הוא היה רוסי ממרכו רוסיה, מעיר על הוולגה. איש יפה, גבוה ורווחה שמועה
 שהוא סחרר את ראשיהן של הנשים בעירו, ביניהן,אשת קולונל מהנ.ק.וו.ד. פעם
 בעת ריב פצע באקדח את.הקולונל. לא בצורה רצינית. כעונש הועבר לשרת
 באסיה הסובייטית. אפילו לא העמידו אותו לדין. הוא היה חבר במפלגה ובנו
 של איש נ.ק.וו.ד. ותיק. כאן רצה להוכיח לממונים, שהוא יעיל ויודע את
 עבודתו והיה מעוגין להציגנו כקבוצה מסוכנת מאוד: חבורה של תשעה ובראשם
 מנהיג, מזויינים בנשק חם. בעזרת המבריחים וסוכני חרש של הנ.ק.וו.ד. ביים
 את המחזה. אך לרוע מזלו לא מצא.אצלנו נשק חם ולא הצליח לסחוט מאתנו
 מיהו המנהיג. גם נבצר ממנו להביא את המבריחים כעדים לפני שופט, כי בזה
 היה ״שורף״ אותם כסוכני הנ.ק.וו.ד. החוקרים התחלפו. הופיע.ארמני מבוגר
 ובלשון חלקלקה ניסה להוציא מאתנו מה שהחוקר' הקודם לא הצליח בגסות
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 ובאיומים. בינתיים התחלנו לקבל חבילות אוכל ולבוש מהיהודים הפולנים שהיו
 במרי, וכן ידיעות. הסוהרים התיחסו אלינו בכבוד ובחנופה והעבירו לנו בשלום
 מכתבים מבחוץ. נודע לנו, שתוך זמן קצר נעמוד למשפט והם ישלמו בעד סניגור
 ואל לגו ליפול ברוחגו, מפגי שהנ.ק.וו.ד. מעוניץ לגמור את הענין במהירות.
 אחרי שישה שבועות בבית הסוהר הובאנו לפני שופטת, אשר, צעירה שקראה
 את גליון האישום: נסיון לעבור לארץ אויב. על אישום זה ענינו בשלילה.
 השופטת הודיעה, שנגזרו עלינו שתי שנות מאסר לכל אחר, אבל בגלל המלחמה
 יש להפנות אותנו לצבא. שמחנו בלבנו, כי שנתיים היא תקופה קצרה לפי

 המושגים הסובייטיים.
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 דוד שיף

ב ו נ ר ט ת מ ו מ ר כ  ז

 כן, זכורני... זה היה בבוקר אביבי יפה, בהיר, בחודש מאי שנת 1946, בעת
 שובי מרוסיה לעיר מולדתי טרנוב. יצאתי מתחנת הרכבת והמשכתי ללכת לאורך

 הרחוב קרקובסקה.
 רוח קרירה וקלילה נשבה והתושבים מיהרו ללכת, כל אחך לררכו, כל אחד
 לעיסוקו, רק אני הלכתי בצעדים כבדים מהורהר, שקוע במחשבות נוגות וזכרונות.
 מבלי לדעת איך ומתי, מבלי להרגיש בכך, מצאתי את עצמי יושב על ספסל
 מול הבנין של בית הספר ״שפה־ברורה״. יושב, מביט ומסתכל בבנין, עוצם
 את העיניים וממתין... ממתין לצלצול פעמון ההפסקה... הנה, הנה יוצאים, ״נשפכים״
 בגלים... מאות ילדי ישראל עם צחוק של אושר על פניהם, מלאי חמות חיים,
 הניבטת מעיגיהם היהודיות, בריצות ומשחקים מוצאים פורקן לאחר השיעור...
 פקחתי את עיני, שתיקה אילמת אפפה אותי ובמקום צלצול פעמון ההפסקה
 החרישה את אוזני קול פעמוני הכנסיות שבעיר... לא עוד נשמע פעמון ההפסקה,

 גגון ונדם לנצח...
 קמתי, עוד פעם העפתי מבט על קירות הבגין, הווכרים את מאות הילדים,
 שלמדו בו את המלה העברית הראשוגה... עד לבגרות. והמשכתי ללכת, עברתי
 את ״פלאץ קזימיאזיה״, חציתי את הפסאז׳, טרטילה״, געמדתי ולגגד עיגי כל
 השוק הגדול... משמי התכלת ללא עגן שלחה השמש את קרגיה על השוק
 הגדול... מסביב, מסביב דוכנים ואנשים אין ספור... מוכרים... קונים ועל מגדל
 ה״ראטוש״ הולך לו וצועד, בכובעו המבריק מכבה־האש המשקיף מלמעלה על
 העיר והסביבה... כאילו כלום לא קרה! כאילו דבר לא נשתנה!״. ואני עומד
 כמאובן... ואני שומע את קולות הבכי, את הזעקות המחרידות של אלפי אחי
 ואחיותי, מוכים, מעונים ונרצחים באכוריות חייתית... דם של יקירי נשפך כמים...
 ואני רוצה לצעוק לקרוע את השתיקה והשקט האידיאלי, לועוק לשמים!... והועקה
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ב י ב ס , מ . . לות, הזוכרות. ם הגדו י ג תן האב ל או ת ע ו ד מ ו י ע ל רג י הגיחר ו ג ת בגרו ק ג ח  נ
ם ואדישים. י ר ים ק י לג ם פו י פ ו צ ר ת J.. פ ו ר ם ק י ג ב  א

ב ״היהודי״... ו ח ר ס ל כנ ג ת ו עו ו ו ק הז ת שו ה א צ י ר י ב ר אנ ב ו ה ע ר עה ק י ף ז ו ט  ש
ת מגרש ו א ו . ועיני ר . ת המדרש״. י ב ת ״ א ת הישן״ ו ס נ כ ת ה י ב ת ״ ש א פ ח י מ  אנ
סה ו ת עמודיה, מכ ע ב ר ל א ה ע מ י ב פה ה קו ת ז ד מ ו ע ע צ מ א רק ב . ו . ם עזוב. מ ו  ש
ה מ ח ל מ ש ה ו א ו ל כל א י ל ה היהודית, ש נ ח האמו כ ל ל מ ס ר ו כ . ז . ת בעשב. י ק ל  ח
ה ט מ ס ה צא מ . שמא י . . מחכה. . ו ומחכה. י ד ד מעמו ח ל א ן ע ושב שעו י י נ אה. א  והשו
ו בשערי ל ש העץ ש י ט פ ק ב דפו יטער משה״, י ת ה״רו ס נ כ ת ה י ל ב ש ש מ ש ה ה ר צ  ה
ם והקרים כי ת החשו לו י ד הל ח א א יצא ב מ ו ש . א . ת השבת. ס י נ ת זמן כ ודיע א י ם ו י ת ב  ה
ר בו ת הצי ע היהודי ויעיר א ב ו ר ת של ה ו ר צ ת ה ו א ט מ ס ר ב ו עב , י ת״ חו ל ה״סלי  ש
ד יבוא ו א ע . לא, ל . ת הבורא״. ד ו ב ע ו ל מ ו מו יהודים, ק . ״קו . . ו המסולסל ל ו ק  ב

. . ת הבורא. ד ו ב ע ר ל י להעי ת מ ו א ן ל . אי . י לבוא. מ ו ל ן ל . אי . ר משה״. ע ט י ו ר ״  ה

״ ה ק ס ב ו ב ל ב ״ ו ח ר ת ה ל י ח ת ב יער״ ש ם הגעתי ל״טו ם כושלי בצעדי ת ו ו ד ב כ י ב ת מ  ק
ת וכר א ו ז נ . מי אי ם ה י נ ת מ ם ל י ל ב ח ם ה ם ע י הסבל ת ו ו ל ג ע ת ה ר ו ת ש י א ת ש פ י ח  ו
ך הוציאו ר ת פ ד ו ב ע ב ה ו ש ל ק מ ע ר ב ש , א ו ם הלל ע י ה ט ו ש ם היקרים, פ די הו  הי
כר ו י איגו ז לדים? מ ת הי ו ב ו ר ם מ ה י ת ו ח פ ש ת מ ד א ו ב כ פירגסו ב ם ו מ ח ת ל  א
ל ג ע ״ א של 300 ק ש ם מ יל״ ע ר ״טי ש דה, א ה רו ח מ ב הגרם, ש ח ק ר נ ע ת ה  א
ל היה ג ו ס ד מ ב ל ד ב ח ר א ב ט היה, ד ק ש ב ו ו ה ט ק היה, כ ז ח כמו ש ? ו ו י פ ת  כ
ש זעם י א ו ל ת ו ם יהודי, הפכה א ם מכי ש ־ י א תו — שמועה, ש ו ו או משל צי  להו
ב ו ד ז , ע א רחם ל ח ל צ ת ר ו כ ה מ ב ר ם ה י ב אחד גגד ר ם ו ו ק מ ה רץ ל פ ו ס  וגקם, כ
ד ח י ל ב פ ם כן גפל, ג ה ג ר כז ו ב י ק, ג ענ . ו . נאי ישראל. ן שו ה בי מ י א ד ו ח ע פ ר , ז ם  ד

ת ישראל. ו ר ו ק ת ב ו ט י ח ש ומה מ ם באי קי החז ם ו ו האמיצי י ח ם א  ע

ם ״ ע ה ק ס ב ו ב ל ב ״ ת רחו ת א ר ב ח מ ר ה צ ח י ל ת ס נ כ דלר נ נ י ל שפ ה ש ד ע ס מ  ...מול ה
י ל״חדר״ ת כ ל ע ה ב ר א ־ ש ו ל ל ש י , שבג ת הקטן י ב ת ה י א ת ש פ י ם ח . ש ״ ץ א ל פ ד א ב ״  ה
. ו י תנ ד מו ן ע ב ם וזקן ל י ת פג ר ד ל ה ע ם ז״ל — יהודי ב ו א ב ג ט ס ה ק ש ל ר׳ מ  ש
י ה״יד״ ר ח י א נ ״ בעי , ״רצתי י נ ם כמו לדי ת י ו ר ש ם ע ת ע ו כ ו ר ת א ו ע י ש ת ב ש ם י  ש
ר ח א , רצים מבתיהם: ל ו ם הלל לדי כן הי . הי . ף בית. ל א ת ה תי א נ נ ד ושי מ ל מ ל ה  ש
ל ם ע י י ו ם, תל סי ם בפנ לקי ו ת ד ו ר ם נ ם, ע קרי ם ו י ף מושלג ר ו י ח ב ר ע ם ב י ד ו מ י ל  ה

! ם ה י ל י ע  מ

. . ת ושוממה. מ ה ו ז ר מ צ ת איגגו... ח י ב ם ה . ג . ד ״חדר״. ו א ע ., ל . ד ילדים. ו א ע  ל
ת פו ם אסי י י ק ו ל הג ם נ ן״ — ש י ילברשטי י ״ז ש ר ג מ ם ל כג י נ נ ם א ש ק מ ח ר .לא ה . . 
י היהודים פ ל ת א ת א ו א ו י ר נ ה עי נ ״ ה ד הקהילה. ע ו ו ת ל ו ר י ח ב ת ה א ר ק ת ל ו י נ ו מ ם ה  ע
ת השונות,• ו ג ל פ מ י ה ג ל נצי ת ש ו ב ה ל : ה חוצבי ם י ת הנאומי ע א מ ו י ש , אנ ם י פ ס א נ  ה
י נ ר ״ו1לנושצ׳י״ עי כ י ם בכ ש ר מ פ ס ם מ י ד ע ה צ נ ה . ו . גים, אגודאים, בונדיסטים. ו  צי
הם ל ברכי ם ע פלי ו ם, נ פלי ו ם נ עי פצו ם ו צי דים שבורים, רצו י היהו ם אלפ ת ו ת א ו א ו  ר
ד די ל י והגאה ש לה . ו האצי ת ו מ ת ד ט ל ב ת ת מ ר ק ד ז יהם מ נ בי . ו . נה. ם האחרו כ ר ד  ב
ו פי ל באגרו פ נ ת ת ה אצי ה הנ י החי נ פ ך ל ר ע ב ו ר כ ם ל ו ק מ ר ב ש , א ק אלבן ג ו רי מ  געו

, הי״ד.״ ד ו ב כ ת קדושים ב ו גפל מ ם ו ה ד מ ח ל א  ע

ם ע ה פ ת י ה ת ־מעיר, ש ו ג כרו ל ז ת ש ו ג ח , ת ת ו נ ח ר ת ו לעב ד ו ו ד נ ל ל ש מ  ...ואני. מ
״ ת ״שטרקמן י ב נה״ ל י ב ״מארצ׳ ו ח ר ע ב י ג . אגי מ . ת רפאים. ע כ י ו ת ד ל ו ר מ י  ע
י ת ד מ ם ל ער הציוני״, ש ו ת ״הנ ע ו נ ל ת ן ש ק ה ה ם הי ב הידיים. ש ח ו ר ש ר ג ם מ  ע
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 את הפרק הראשון של דרבי הציונות... אני נעמד באמצע המגרש, עוצם את
 עיני... והנה עוברים בסך שורות שורות, מאות צעירים וצעירות... הנה• יוצרים
 מעגל אחד, שני, שלישי... ופותחים בריקוד חי ומלהיב של ״הורה״... הנה נשמעת
 שירתם האדירה בשעת ״עונג שבת״, שיד רודף שיר וכולם מלאי געגועים ואהבה
 לישראל, הנה עוברים לחדרים ופותחים ב״שיחות״ חינוכיות או ויכוחים אידיאו
 לוגיים... ובינתיים בחח, לאורך הרחוב עוברים בדרכם להר ״מארצ׳ינה״ חניכי
 חנועוח גוער אחרוה... ״השומר הצעיר״, ״ביחר״, ״גוררוניה״, ״עקיבא״, מאות,
 מאות של נוער נהדר, דור שלם של נוער ציוני גאה, חולם על הגשמה, על
 עלייה לישראל. ועומד אני המום ותוהה... היתכן שכל זה נגוז י נעלם... כלא
. והדממה, הרועמת מסביבי, מחזירה אותי למציאות המרה... אכן רק מתי . .  היה י
 מעט, רק שרידים בודדים נשארו בחיים וזכו להגשים את החלום הנשגב, לעלות

 ארצה ולחיות במדינה חופשית ועצמאית... .
 ...והזכרוגות דוחפים אותי הלאה... אינני מרגיש עייפות, אינני מרגיש רעב,
 בראש הולמים פטישים, והדחף מוביל אותי דרך שדות ושבילים ומביאגי
 ל״קאפלאנובקה״ .לגבעות הירוקות, שמה נהגו לבוא מאות בני גוער משכבות

 הפועלים, מי עם ספר, מי עם עתון, כדי ליהנות משלוות הטבע וירק השדוח.
 הגה אגי חוצה את המגרש הענקי, בו מדי פעם נטה את אהליו קרקם בין־
 לאומי, שמשך אליו את רוב התושבים ובימי השגרה שימש כמגרש כדורגל

 לנוער, שהיה ה״ארסנל״ לכל אגודות הספורט היהודיות...
 ...וממשיך אני ל״גראבובקה״ — המרכז השוקק של שכבת הפועלים היהודיים,
 עובד את כל האזור, מחפש דמות אחת של יהודי... פנים מוכרות... לשוא —
 מסביב רק קור ושכול ובעיני העוברים ושבים מבט של שנאה ושאלה... מה מעשיך
 פה י איך זה קרה, שלא חיסלו אותך? וחוזר אני ועולה עובר אח הכיכר ״פוך
 ךמ^ם״ ומגיע עד לחורבות ביה הכנסח החדש... מסביב דממח מווה... השמש
 שוקעת ואני יושב על אבן וממשיך לשקוע בזכרונות... הנה אגי רואה את בית
 הכנסת החדש במלא פארו והדרו, הנה הכיפה הגדולה הנוצצת ונראית מכל
 קצוח העיר, ובפנים׳ הוד עמודי הענק ויופי ציודי האמנות המכסים את הקירות,
 איוה היכל של קדושה נשגבה, שמימיח... והנה האולם מלא מחפללים בטליתות
 ו״קיטלים״ לבנים עומדים על רגליהם ומאזינים בדחילו ודחימו לקולו של החזן

 רוזנבלט... ״ונחנה הוקף קדושה היום״...
 • ...צמרמורת עוברת בכל גופי... ״ובראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחחמון״...
 הבס הרועם של הישיש רוביגםקי שר ושואל... ״מי יחיה ומי ימוח״...- עיגי נפערות
 שוב ורואות אח המציאוח האיומה, אח חהום הטרגדיה של עם מעוגה, של

 סבל לא יתואר...
 הנה עומד אני על חורבות בית הכנסת הקדוש, יתום שבור, שרד ופליט של
 קהילה יהודית מפוארת, של עיר ואם בישראל שנחרבה, הושמדה ונמחקה כליל,

 שהיתר. ואיננה עוד...
 עתה עיר רפאים... עיר בית־עלמין ענק אין־סופי של שלושה רבוא יהודים,

 שנטבחו, .שנרצחו, שנקברו חיים על קדושת השם״. שזכרם לא ימוש לנצח.
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 מיכל חפר

י מ צ ל ע ״ ע ה ע ב ש י ״ ת ב ש  י

 האמת היא, שלא רציתי לחזור לפולין.
 — הניחו לי מפולין, אמרתי, תעזבו אותי.

 אבל מישהו כנראה מחליט בשבילי. יום אחד קיבלתי טלפון:
 — את נוסעת לפולין.

 — מי החליט ז צעקתי.
 — יוסי לוי רוצה, שתסעי כ״אשת־עדות״, אמרו.

 התחלתי לחפש את יוסי לוי ממשרד החינוך והתרבות, העומד בראש המפעל:
 ״את אחי אנכי מבקש״ ו״מצעד־החיים״, בהם לוקחים חלק אלפי בני נוער

 מישראל.
 אין זה קל למצוא את יוסי, אבל אחרי שבוע הצלחתי.

 — מי החליס שאני נוסעת לפולין ז פתחתי.
 — את רוצה לנסוע י שאל.

 ובאותו רגע ידעתי שאני-חייבת.

 כאשר אמר לי אבי:
 — מחר את בורחת מהגיסו. — חשבתי שהוא כבר לא אוהב אותי.
 — למה ז בכיתי, הלא מלבד שנינו לא נותר איש מכל המשפחה.

 — את חייבת. — אמר.
 היום אני יודעת מתוך התעודות של משפט אייכמן, שהיטלד נולד ב־20
 באפריל ושטרופ, המפקד הגרמגי של גיטו ודשה החלים לחסל את הגיטו ולהגיש
 אותו שי לפיהרר ליום הולדתו. גם אגי גולדתי באפריל, בסדר השגי של פסח,
 וכשאבי החליט, שעלי לברוח לצד הארי, הוא הגיש לי את כל חיי במתגה
 ליום הולדתי. הייתי כבר ילדה גדולה, כמעט בת 10. אבא הלך לעבוד ב״ש1פ״ ועוז־
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 היה עליו להכין את בריחתי מהגיטו ואילו אני נכנסתי דרך הארון למחבוא
 בחדר האמבטיה. כיסיתי את המראה, חלצתי נעלי, שמתי על ראשי ופני מגבת
י באצבעות מפוסקות, כפי שאבי  גדולה כררך ששמים טלית, הרמתי את כפות ד
 גהג בברכו את ברכת הכהנים (סברתי בטעות, שגם זה חלק מהמנהג) וכך ישבתי
 ״שבעה״ על עצמי כל היום. חשבתי, שאני חייבת. האמנתי, שאם אבא יכריח

 אותי לברוח מחר מהגיטו, אמות ולא יהיה מי שישב ״שבעה״ עלי.
 ברחתי מגיטו ורשה ב־17.4.1943. למחרת היום הקיפו הגרמנים את הגיטו
 בטנקים, תותחים ווכמנים־אוקראינים וב־19.4.1943 ערב־פסח פרץ מרד־הגיטאות.

ה ט ר ד נ א ד ה י  ל

 כעבור 49 שנים, ביום שלישי. ה־284,1992 חזרתי לפולין כ״אשת־עדוח״ עם
 משלחת הנוער העירונית של תל־ אביב—יפו, ל״מצעד החיים״.

 מפרופסור מישיונה, חסיד אומות העולם, נודע לי על טכס ממלכתי — היסטורי,
 הראשון מסוגו, שאמור היה להיעדר ב־29.4.1922 בערב יום הזכרון — לשואה

 ולגבורה, לרגלי אנדרטת גיטו ורשה.
 מאחר והפרופסור לא הצליח ליצור קשר עם מארגני המסע, הוא ביקש את

 עזרתי בהבאת הגוער שלגו לטכס. הבטחתי להתקשר עם יוסי לוי.
 יוסי הסביר לי, שלא תיאמו איתו וזה כמעט בלתי אפשרי מבחיגת הזמן העומד

 לרשותגו, אבל הוא ישתדל, שגגיע.
 ואמנם כד היה. ב־7.15 בערב חזרגו מטרבליגקה:ישר לאגדרטת־רפפורט. הטכס
 כבר החל. הכיכר המתה המון רב וכ־600—700 בני נוער .בםווצ׳רים ובמעילי

 רוח כחולים ומגן־דוד על גבם.
 הלפידים בערו בקדמת האנדרטה בקני־ הבזלת השחורים ולמרגלותיה עמד

 משמר כבוד. של הצבא הפולני.
 רצתי אל המנחה הפולני, שידע על בואי ועל כך, שפרופסור מישיונה ביקש

 ממני לקרוא שניים משירי.
 — אנחנו בקוצר זמן, דחק בי, אנא קראי רק בפולנית. .

 אבל אני התעקשתי גם על העברית.
 — הנוער שלנו לא מבין פולגית.

 ולא הוספתי את שמות האלפים והמיליונים, שהתפללו. במשך חרות בשפה
 הזאת כשפניהם לירושלים.

 קראתי ״בגובה העינים״ ו״לך אל המקום ההוא״ בפולנית ובעברית. בטכס
 לא גשכחו גם הדתות השוגות: כומר קתולי הפרופסור צ׳יקובםקי — תאולוג,
 התפלל בצטטו את האפיפיור הפולני: ״סלח לנו אדוננו, שלא הכרגו, כי זהו
 העם הנבחר, סלח לנו אדוננו, שנתנו לו להתבוסס בדמו״. הכומר הפרבוםלבי

 ברך והרב היהוח יוסיפון אמר קדיש.
 בסיום ביקש המנחה מהקהל לעבור בצורה מסודרת לאנדדטת־קרשינסקי, לוכד

 לוחמי המרד .הוורשאי.
 .הסתכלתי בנערים ובנערות שלנו, בגדיהם בצבע כחול עמוק כמו הים בערוב
 היום, והם נושאים את הדגלים המורמים אל על, מגיעים גבוה ובידיהם נדות•"
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 נשמד. דולקים, אישונים, אישונים ככל הכיכר. .
 לעתי, שבעוד רגע יעברו משם כולם כמו בקסם. חציתי את הבמה לכיוון

 המנחה:
 — ״התקוה״ ״התקוה״ חזרתי על עצמי כמו הד.

 — ההמנון שלנו הוספתי בפולנית.
 הוא זז אינסטינקטיבית הצדה ואני אחזתי ברקמול באופן ספונטני והתחלתי

 לשיר.
 כמו גם פרצה ״התקוה״ ממאות הגרונות, נדמה, נגעה באש־הלפידים, חלפה

 על פגי אגדרטת־הבזלת, שטפה בכיכר ורק השמים היו הגבול.

י נ י ע ם ב ש ג  ה

 ביום הזברון ה־30.4.1992 עזבנו השכם בבוקר את ורשה בכיוון דרום־מערב.
 כשהגענו לאושוויץ הסתדרו כבד כ־5,000 בני נוער מישראל והתפוצות

 ל״מצעד החיים״. רצתי קדימה לצלם.
 התחלת ״המצעד״ היתד! בכניסה למחנה, מתחת לכתובת המפורסמת ״העבודה
 משחררת״. שם בין הדגלן שעמד כראש־חץ מול סוללת העתונאים והצלמים לבין
 קבוצת־אגשים ובתוכם הרב לאו־ עם םפר־תורה ביתו, עמת שגי ״אנשי־עדות״

לל סלוגיקי.  שלנו: הלנה המרמש יללת פולין ועובדל ברוך י
 — לא תוכלי לצעוד ליתנו, אמר עובדיה גרגש.

 — החליטו לגרש אותנו, אנחנו מקלקלים את השורה.
 — אני שהייתי כאן 4 שגים והשארתי פה 6 אחיות — מקלקל להם.

 — הרי אגי מקשט את ״המצעד״, המשל גוגע בגאווה בכובע־צבאי שלראשו
 ומיישר את הדגל שהחזיק.

ל לא גמרתי, הוסיף.  — את החשבון עם חבר־הכנסת שניסה לסלק אותי ע
 בינתיים חזר הסדרן.

 — עוד גברת אחת, קרא בראותו אותי.
 — תסלח לי, כמה ״אנשי־עדות״ חיים יש לד כאן, שאלתי.

 — רבים, ענה, ואם תמשיכו להתעקש, המצעד לא יצא לולד.
 אד לבסוף סדר אותגו בשורה ישרה עם הדגלן ו״מצעד החיים תשנ״ב״

 יצא לדרכו.
 ירד גשם דק כל הזלד עד בירקנאו ושטף בעיני.

 ״מצעד החיים״, אמר לי בארץ עתונאי לוע, ״אין בו עגין ציבורי. פולין
 הוא גושא שחוק״. ואילו משורר יתד הוסיף: ״לדגלים יש ערד מוגבל, התרבות
 עושה את העם לא הסמל. גם כשגוסע טור טגקים יש בראש דגלון קטן, רק כדי

 לסמן את הכיוון״.
 ואני לעתי, שגוער, הצועד כד בדרד־המתים והדגלים בליו תקדים כמעט

 את השמים, זקוק לסמלים.
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 בגבה העמיס

 ״גורלנו אזהרה לכם״
 מיידנק

 אספי מצבור אפר
 ענן עשן, צבעי אדמה

 בגבה העינים של ילדותך
 מדרגות להלך

 סלמות להתעלות
 אל גמחות המתים שבתוכך

 באגרטלים ריקים
 בכובעי פרחים.

 תני צהב בפניך
 תני צהב בשךיך
 תני צהב בבטנך

 היי טלאי גבם
 היי צהב קולם הדומם.

 שימי אפר על ראשך
 שימי אפר על מצחך

 שימי אפר על טבורך
 היי אפרם הזרוע

 היי רחמם הפוריה.

 לך אל הןמן ההוא
 אל המקום ההוא

 שם ״עבודה משחררת״
 שם ארבות מדליקות את השמים

 באמצע הפחד
 יום נוגע ביום נוגע בלילה

 בגדרות מחשמלות.

 ירק עכשיו באושוינצים ירק בבדןינקה
 ירק עקר העשב

 מכסה על הדם מכסה על הנפש



 עוד מעט יאסף הקלן
 'יגרף' מניפת עלים אחרוגה

 משדרת העצים
 מקיר המות, מגריל המות

 מפטמת חרבת הקרמטוריום.

 לך אל הזמן ההוא
 אל המקום ההוא

 תצית באישוגי־כפור לבן טליתות
 תלי משקפים, גבעות •&ער

 תן בערמות הגעלים פעמי משיח
 התפלל לחסד השלג!

 אושוויץ בירקגאו



ם י ר ד ע ל נ ם ש ר כ ז  ל

י ב ה ה ז ש  מ

ל ״ ) ז ק י נ ר ב י ( א ק ר ק ג ח צ  י

 יצחק ברקאי נולד בלבוב, עיר ואם בתפוצה היהודית של הימים ההם בפולין,
 מרכו ציוני גדול עם פעילות ציונית רחבה בכל השטחים, עם בתי־ספר עבריים,
 עם תנועות נוער ציוניות, פרושות על כל המפה הפוליטית. הוא גדל בבית
 ציוני דובר עברית וספג משחר נעוריו את רוח הציונות הצרופה המכונה באותם
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 ימים ״הציונות הכללית״. מגיל צעיר השתיל .לתנועת ״הנוער הציוגי״ ובה
 קיבל את חינוכו הבסיסי והכרת עולמו היסודית.

 באמצע שנות השלושים עלה אביו ארצה עם עליית המעמד הבינוני (אחרי
 שאמו גפטרה בהיותו בגיל צעיר ואביו נשא אשה אחרת, אשר העניקה לנער
 יצחק הרבה חום ואהבה). בארץ המשיך יצחק הצעיר את לימודיו והתקבל
 לכיתות הגבוהות של גימגסיה בלפור בתלי־ אביב הקטגה, אחרי שהשפה העברית
 היתד. שגורה בפיו. כאן התחיל לחטט ולחפש את תגועת ״הגוער הציוגי״, אליה
 השתייך בפולין ואת תורתה ספג. הוא מצא חוג קטן, אשר טיפח את הרעיון
 הציוגי הצרוף והיה בראשית התארגגותו. יצחק הביא את המסורת של תגועת
 נוער קלסית, הבנויה על יסודות צופיים, על שכבות גיל, מחולקת לגדלים
 ולקבוצות חינוכיות, עם שמות סמליים ומבצעת תכנית חינוכית, אשר במרכזה
 הרעיון של הגשמה עצמית והדוגמה האישית. הצעד הבא היה הקשר עם התנועה

 העולמית של ״הגוער הציוגי״ ויצירת תא הגשמתי.
 הימים היו ימי משבר גדול בציוגות הכללית, אשר התפלגה בעקבות ויכוח
 סוער על היחס לתנועת העבודה ולהסתדרות. נוצרו שגי פלגים, א׳ ובי. כן התפלגה
, אשר הל, קיים אז באושה, חיש ל ל  תנועת הנוער ל־א׳ ו־ב׳ וכן הקיבוץ ה
 מהר נרקמו הקשרים עם פלג ב׳ של ״הנוער הציוני״ ומגהיגיו, אשר נאלצו לעןוב
 את ״אושר,״ ולנדוד למקום חדש לקראת הקמתו של קיבוץ חדש. חברים אלה ראו
 עלוד רב וקרן אור בחשכת הפילוג בעובדה, שהנה צומחת המשכיות לתנועה

 ורעיונותיה המכים שורש באדמת המולדת.
 התנועה בארץ הלכה והתפתחה, התרחבה לקינים רבים בערים, במושבות,

 בבתי־ ספר חקלאיים ובמשקי פועלות.
 התקשרותה עם התנועה העולמית נתנה אותותיה וכיוונה את מטרותל, כאשר
 במרכזן רעיון ההגשמה. תוך זמן קצר קם גרעין קיבוצי, אשר שם לו למטרה
 הליכה לקיבוץ. הצטרפו לגרעין חניכים מקיגי תל־אביב, מקווה ישראל, תלפיות,
 ירושלים ועוד. הגרעין אף קרא לעצמו בשם הסמלי ״שורשים״. הופעתו הראשוגה
 היתד, ביום העליד. על הקרקע של קיבוץ תל־יצחק, ביולי 1938. יצחק היה
 פעיל בכל ההליכים האלה והגשים את הרעיון הבסיסי, כאשר הצטרף לגרעין,

 אשר ישב באותם ימים בלוביה, אשד בבקעת יבגאל.
 לימים הצטרף קיבה ״שורשים״ לתל־יצחק, ויצחק, אשר הקים ביגתיים משפחה,
ל פעיל  בתוכו, בקיבת הפך יצחק לאיש האדמה והתקשר לעגף המטעים. ה
 בוועדות שומת, התחבב על החברים, היה לאיש מרכזי ומילא תפקל של גזבר
 בימים קשים של מצוקה כלכלית. גם בגזברות הוכיורעצמו, מצא גתיבות חדשים
 להרחבת האשראי, אשר היווה באותם ימים בעיית המפתח של התפקל. באישיותו,
 במילוי הבטחותיו, באמון אשר רחש, הצליח לגווט את הספיגה בסערות ובשעות
 הקשות של הימים ההם. עם סיום תפקלו יצא לשליחות בדרום אמריקה. בכשרון,
 עם גסיוגו הרב בתגועות הגוער, תפס חיש מהר מקום.מרכזי במפת השללים,
י ל ל  הרחיב את פעולתו גם לשטח הפוליטי, יצר קשרים רחבים בתוך הישוב ה
ך לאישיות דומיגגטית הן בתגועה, הן במפלגה, הן בתגועה הציוגית במקום. פ  ל

 ביצע שליחות פורל, מוצלחת ועגפה.
 לימים עזבו יצחק ומשפחתו את הקיבוץ והתישבו בתל־אביב; יצחק גשאר
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 איש ציבור, קשור לתנועה. פעל וטיפס בכוחות עצמו בסולם הפעילות הציבורית,
 מילא הפקדים רבים במפלגה ובשלוחוחיה הרבות, היה נציג נאמן של רעיונותיה

 וביטא אוחם בביטחה ובבהירוח.
 יצחק היה איש המעשה, היוזמה והיצירה. כל אשד עשה, בשלמוח עשה.
 עוד בהיותו בקיבוץ, בסוף שנות הארבעים, עם קום המדינה וראשית העלית
 הגדולה, הוטל על יצחק התפקיד מטעם הקיבוץ ומטעם התנועה להקים מוסד
י הקיבה ושמו ׳ימה הדסה״. יצחק הקים את המוסד לתפארה  חינוכי על ד
 מן המסד ועד הטפחות. הוא היה המנהל הראשון של ״נוח הדסה״, השקיע
 מיוזמתו וכשרונו בהנחת יסודות ארגוניים וחינוכיים, קלט עולים חדשים, אשר
 זאת היתה תחנתם הראשונה במולדתם החדשה, גיבש צוות עובדים, בחלקם
 חברי תנועה, אשר התווה קווי פעילות תנועתית וחינוכית על־פי מיטב המסורת
 החנועחית. רישומם של קווים אלה מורגשים עד היום על־אף הזמן של למעלה
 מארבעים שנה, שעברו מאז, והתמורות הדבוח, שחלו. ״נווה הדסה״ מנוהל עד

י איש הל־יצחק, כפי שיצחק החחיל והיה הראשון.  היום על ד
 יצחק היה איש האיחורים וחונן בחוש של יחםי־ציבוד מפוחחים. עוד בראשיח
 צעדיו, בהיותו בתנועה הארצית־חינוכיח, יזם והצליח באיחד החנועה עם חנועח
 ״הבונים״, אשר היחד. קיימה בתל־אביב ואשר לא היתה מזוהה עם שום תנועה
 פוליטיח. יצחק קרב אוחם לתנועה ולרעיונותיה והצליח למזגם עם ״הנועד

 הציוני״ בישראל.
 יצחק דגל באיחוי הקרע ב״נוער הציוני״ העולמי והיה בין מניחי היסודוח

 בחנועה המאוחדח ויוזמי ועידח האיחוד במגדיאל.
 יצחק היה בין היוזמים והעושים לאיחד המפלגה הליברליח העצמאיח עם
 תנועת ״שינוי״, כאשר שתי המפלגות חיפשו את מקומן במפה הפוליטית. לימים
 התברר, שהכוונות והמטרות של ״שינוי״ לא היו כנות וישרות ולא התאימו ליושר
 ולכנות לא של ל״ע ולא של יצחק ברקאי ו״שינוי״ פנתה שמאלה, כאשד ל״ע

 נשארה נאמנה לדרכה ולרעיונותיה.
 יצחק מילא הפקידים רבים במפלגה ותקופה ממושכת מילא את תפקד המזכיר
 הכללי שלה, ייצג אותה במוסדות רבים ופעל בשליחותה בשלוחות הרבות, אשר
 הרכיבו אוהה, במפעליה הכלכליים והחינוכיים. היה פעיל ב״יםדות״, ארגון
 כפרי הנוער של ל״ע, במדרשה הליברלית ע״ש פורדר, ב״משואה״ — מפעל
 ההנצחה הגדול לשואה ולמרי, לזכר חברים רבים של תנועות הנוער הציוניות,

 אשר נפלו על קידוש השם ובמרי.
 בשיא הקריירה והייצוג הפוליטי הגיע יצחק לחברוחו בוועדה המרכזח של
 ההסתדרות,• שם גשא, כדרכו, אח דבר חגועח העבודה הליברליח ברמה, בכשרון,
 באמוגה ובכבוד. רכש לעצמו יחסי רעות והערכה בין כל חברי הוועדה המרכזת.
 דבריו, אשר נישאו בבהירות ובכנות, נפלו על אזגיים קשובות ותמיד מצא את
 שביל הזהב הן לעמד על העקרונות, הן לשמור על העמדות והנכסים. תפקד
 לא קל עבור גציג של חנועה קטנה םוף־סוף. יצחק מילא את המשימה בצורה

 מעוררח כבד, הערכה והישגים.
 בשנים האחרוגות השקיע עצמו בפעילות תגועתית והתווייח הדרך לעתד
 מתוך ראייה מפוקחת. זמן רב הקדיש לפעילות בהנהלת ״משואה״, בהיותו חבר
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 פעיל בהנהלה הפנימית והמצומצמת, עצתו, נסיונו, פקחותו, ראייתו המעשית
 יחסרו מאוד בחבר הפעילים המצומצם.

 יצחק היה ידיד נאמן, פיקח, מייעץ, עם נסיון חיים עשיר ומעשי. במשך שנים
 מספר נשא מחלה קשה, אשר קוננה בגופו. הוא נשא אותה בהשקט ובסבל
 פנימי בלי לשתף את סביבתו הקרובה ובלי להכביד עליה. נשא אותה עד

 אשד הכריעה אותו.
, חבר, שותף לדרך ארוכה ומפותלת. דו  הלך לעולמו רע, י

 חבל על דאבדין ולא משתכחין. יהי וכרו ברוד!
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א י ז ן מ ר ה  א

ל ״ ק ז י ׳ צ ש פ ־ א י ז ה מ ס ד  ה

 ביום ו׳ בתשרי תשג״ג מלאו 50 שגה לפטירתה של הדסה ז״ל. בתיאור כרונולוגי
 קצר, שלא הגיע אף לכדי 20 שורות, בישר ״דבר״ ביום ז׳ בתשרי תש״ג
 (ספטמבר 1942) את דבר מותה. קצר היה התיאור, כשם שקצרה היתד. שהותה
 בארץ — בס״ה שנתיים, מהן שנה אחת בקבוצה צעירה ובלתי־מפורסמת, גבעת־
ל מגדיאל—רמתיים, כיום  המעפילים (התאחדה אחר־כך עם גיצנים) שבהדר ל
 הל־ השרון. ושגה אחת חולה ומטולטלת בין רופאים למירפאות, בין טיפולים

 לגיתוחים, עד שהוציאה את גשמתה בטהרה תוך עינויים.
 כבת 24 היתה הדסה, כשהתחילה את חייה החופשיים על אדמת ארץ־ישראל —
 אחרי חיי־גלות אגטישמית, אחר מפלת פולין בראשית מלחה״ע ה־2, בריחה
 מעיר־הולדתה זדונסקה־וולה, הסתנגות בעד סבכי־משמרות וצבא גאצי, הברחת
 שלושה גבולות עד הגיעה לליטא. ואחרי זה — סובייטיזציה של ליטא, ירידת
 תנועתה (״הנוער הציוגי״) למחתרת, עלייה גועזת דרר רוסיה, תיד םכגה בלתי־
 פוסקת, כי תוואי הנסיעה יופגה בכיוון אחר. ובכל מעגלי החיים למאורעות
 הללו, שרובם התרחשו בפחות משנה אחת, היתה הדסה אישיות מרכזית בחברתה,
 בקהל חברי התנועה, האוטוריטה בעלת השכל הקר, המצפון הטהור והלב הטוב.
ל היתד. היא המגהיג הבלתי־מוכתר או הנבחר של קהל חבריה — מ  כמעט ת

 אף־כי לא מגהיג במובן הפופולרי של המושג.

 יש המגיעים למגהיגות ברגעי משבר של החברה, ויש המאבדים מנהיגותם
 בעתות כאלה. יש הצפים ועולים על גלי הכלל על־ידי העדפת ״טובתו״, ולו
 על־חשבון הפרט. ולהפך, יש הרואים קודם־כל את טובת הפרט — ובכך טמון

 כוח היותם גבוהים משכמם ומעלה מן האחרים.
 הךסה לא היתה מגהיגה של המוגים. אך כבר במגעיה הראשוגים עם ציבור

254 



 הפועלים במושבה הקטנה או במחנה של ״סולל בונה״ בעזה הרחוקה, לשם יצאה
 בפלוגת־עבודה של הקבוצה — בכל מקום שהופיעה, ריכזה את תשומת־לבם
 של פועלים ותיקים כצעירים, שהקשיבו לדבריה. והימים ימי תעמולת בחירות
 לוועידת ההסתדרות. והדסה ייצגה תנועה זעירה וחלשה־יחםית, ״העובד הציוני״,
 בין מאות הפועלים במחנה. אולם היה קשה שלא להטות אוזן לדברי הבחורה
 הצעירה, שעבדה במטבח, בצריף הרעוע של המחנה — אותו צריף הפרוץ
 לרוחות, שבה גברה עליה השחפת, אשר הדביקה אותה, כנראה, ברפת של

 הקבוצה, דלת האמצעים ושסועת המשברים הכלכליים.
 היא לא היתה מגהיגה גם בתגועתה — צעירה מדי היתה. אך כבר ראו בה
 כוח עולה, מתגבש. כוח, שעליו אפשר לבנות. בכל אשר פנתה, בכל חוג מחוגי
 התגועה, בין בעיירה, בקיבוצי־ההכשרה בפולין, במועצה הארצית של הנוה״צ,
 בריכוז פליטי התנועה, שהתקבצו בווילנה ופוזרו אחר־כך בעיירות ליטא, בזמגים
 שקטים־כביכול ובזמנים סתפי־החרחשויות — הפכה הדסה תוך זמן קצר לאישיות
 המרכזית, הנוסכת רוח ציבורית וחברית כאחת. ואף אלה, שלא קיבלו את דעתה,
 לא יכלו שלא לפתוח את ליבותיהם, שלא להתחשב בנימוקיה. והיא דעה לשכנע —
 שלא רבים כמותה. אלא שלא רק כוח ההגיון הפשוט כל־כך ונימוקיה הבהירים
 כל־כך, הם שפעלו. היא לא ידעה את הסתירה בין האמירה לעשייה. הדוגמה

 האישית שלה .היתד, בעלת* ברית גאמגה לשיקולים ולהברקות שבפיה.
 ועוד תכוגה אחת, וגם היא מאותו צרור שבנפש המנהיג הממשי — לא חשוב
 במה שטיפלה, בוועדה או במזכירות, באסיפה או בשיחה מצומצמת, בהיותה
 בשדה המספוא או בעבודתה ברפת — בעצם גוכחותה והופעתה כבר היתה משום
 קריגה של ביטחה, הגוסכת רוגע. לא לחיגם קראו לה ״אם הקבוצה״, אף־כי

 היתד, בת גילם של האחרים.

 ואכן היתד, בה גם רוח אמהית, שהכניסה את חבריה תחת כגפיה. היא ידעה
 ליצור סביבה אווירה איגטימית וטמפרטורה אגושית גבוהה, המתיכה ומטהרת,
 המרוממת ללבביות, לאך,בת הזולת, לאחווה, למסירות, לנאמנות, לטוהר־המידות

 ושאיפה להעפלה אל היעד — אל המטרה הציבורית.
 דמותה הזאת בולטת בזכרונותיהם של כל מכיריה — במכתבים המעטים
 ששרדו, ברשימות ובמאמרים שנכתבו עליה. דמותה בלטה גם לעיני מבקרים
 לרגעים או לשעות. ונסתפק בשתי עדויות מתקופת הכשרתה בצ׳נסטוגייב שלד
 ורשה — אותה חווה חקלאית, שהיתר, תחנתה השניה והאחרונה של כל קבוצתה,

 אשר החלה ב״הסולל״ שבעיר לוח׳.

 וזאת לדעת: החווה העצומה היתד, אמנם בבעלות ״טופורול״, חברת־הבת
 של יק״א, אבל עובדה בידי איכרים פולנים, שלא ראו בעין יפה את חחרתם
 של יהודים, ובוודאי בזו לצעירים העירוניים, שבאו לעבור לצדם. הדסה היתד.
 בין כובשי־העבודה־והכבוד, הן בעיני מנהל החווה הד״ר הורוביץ ועוזריו, הן

 בעיניי האיכרים פשוטי־העם, הבורים; גסי־הלב־והדוח;
 רעיתו של גשיא ישראל השלישי, רחל כצנלסון־שזר, כותבת עליה אחר ביקורה
 בצ׳נטונייב: ״אתי הנערה חברת הקיבוץ; שהציפה אותי אחר השיחה' בשאלות
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 בשפתה, שחצייה אידיש וחצייה פולנית — לא אשכח. מאין. באד. כזאת. לרחוב
 היהודיה לפני שנה היתד! חברה בקיבוץ עירוני בלודד. ועכשיו היא החולבת
 הראשית, היא הנערה הראשונה, אשד העזה לעבוד ברפת גם בחורף, לקום.בליל
 חורף בקיר עצום, ולחפור אוכל לפרות בערמת הםלק הקפוא. פניה, תלתליה
 וצחוקה מספרים, באיזו רוח קלה עשתה את כל זה ושכר־עבודתה גבוה —

 כשכר העגלוגים.״
 , ומשה קול מעלה על קברה הפתוח מרשמיו בצ׳גסטוגייב: ״מגהל החווה הוביל
 אותי לכל פיגר, ועגף במשק, כדי להוכיח את האפשרויות הגדולות להכשרה
 חקלאית במקום זה. לבסוף הציע לי לבוא לשדה, במקום שקוצרים.את התבואה
 ומאלמים אלומות. והגה באגו למקום, והוא מראה לי מקרוב בחורה אחת, בריאה
 ושזופה, קורגת משמחה ומאושרת, מוצקה וישרת־קומה, העומדת על עגלה עמוסת־
 תבואה גבוה־גבוה, ומוסיפה להעלות אלומות גוספות ולקשור אותן. ׳הבחורה
 הזאת׳ — אמר לי מגהל החווה — ׳היא הפועלת המובחרת,ביותר בכל קיבוץ־
 ההכשרה. היא עובדת כאן בשדה, כאילו גולדה במקום הזה וגדלה בהתאמגות
 לעבודת החקלאות משחד ילדותה. אולם גוסף לכל זאת, תראה בבקשה׳, הוסיף,
 ׳איזה טוב־לב שופע מכל עצמותה, איזו התמסרות בלתי־רגילה לעבודה ולחברה׳.
 הרושם שלי היה בלתי־רגיל. זו היתד. אחת התמוגות המלבבות ביותר, שגגלה

 לי אי־פעם בקיבוץ־הכשרה של התגועה.״

 אד גם להיאבק לעד. — על טוהר ועל יושר, על צדק ועל היסודות בחיי הציבור
 בכלל ובמסכת הקבוצה בפרט. לא מעסים היו מאבקיה, שהיא עצמה יזמה אותם,
 או שהצטרפה אליהם. אולם מכל התמודדות יצאה לא רק םהורה יותר, אד גם
 מכובדת ואהודה יותר — גם על מתגגדיה או יריביה. והיא ידעד. את סוד הוויכוח.
 כאילו גיגלו לפגיה גוםחות השיכגוע. ידוע ידע המאזין או המתפלמס עמה, כי
 הדסה תקלע אל המטרה, אל ציפור־גפשה של הבעיה, ותמיד מתוד אספקם

 כפול — אגושי ויהודי־ציבורי. ותמיד בלי התאמצות מוסדית.

 כעין מקרה יוצא־דופן השתזר בחייה התנועתיים בכלל, ובפרט בתקופה של
 פחות משנה בגלות של וילנה ושל שני המקומות בליטא, לשם נדדה עם חבריה —
 תחילה בשאוול (שאולי), העיר שציוניה השתדלו להנעים להם את זמנם, אד
 לספק עבודה כלשהי לא יכלו. ועם הפיצול הגוסף, כשהאדמה החלה גם פה
 לבעור תחת רגליהם — לכפר יוגישקים, שאחד מאיבריו גאות לקבלם ולהעבידם

 בחקלאות תמורת מזון וליגה.
 באספה האחרוגה של כל חברי התגועה (רובם חברי ״הגוער הציוגי״, ומיעוטם —
 ״החלת הכלל־ציוגי״), שעדיין היו מרוכזים בווילגה, אד כבר במחתרת — ולפגיהם
 בעיית ההתפצלות והפיזור בין עיירות ליטא וכפריה — גדוגו אמצעי הביטחון
 מפגי הםכגות שבמשטר עוין את הציוגות ואת הציונים. הועלתה הצעה גם להסיק
 מגסיוגן של שתי התגועות הפוגקציוגליות ביותר בגסיבות של אז, ״החלוץ״
 ו״השומר הצעיר״, בקיום הקשרים עם חבריהן, המפוזרים בשלושת איזורי הכיבוש
 (ליםא הסובייטית ושני איזורי הכיבוש של פולין: הגרמגי והסובייטי) — והיו
 להן ריכוזים גחלים יחסית בכל איזור. מספרי החברים של כל אחת.מתגועות



 אלה, מפת מקומותיהם, החברים הבודדים מבין פעיליהן וכד׳ — הכתיבו להן
 כבר כמעט בראשית המלחמה צירוף חברות אל מרכןיהן. הסוואה קלה־יחסית
 של יהדות הפעילות האלה הוכיחה את עצמה — צימצמה את הסכנות האורבות
 על כל צעד ושעל להן וגם לתנועות ולחבריהן. מה־גם שבחורות היו בדרך־כלל

 חשודות פחות בפעילות פוליטית.
 ההצעה, שהועלתה בווילגה, היתד. איפוא לצרף, ומיד, חברות בעלות פוטגציאל
 מתאים. הדסה ז״ל היתה הראשונה בתור. שהות־היחד של כל החברים הפליטים
 בווילנה — והם היו בקיבוץ הגדול ברח׳ פוהולנקה — איפשרה להכיר מקרוב
 וקודם־כל את הבולטים שביניהם. והדסה, שכבר היתה בעלת מוניטין בין פעילי
 התנועה מקודם, הרשימה במיוחד בנסיבות החדשות — הן באסיפות הן בהודמנויות
 שונות אחרות, בכל צעדיה והתבטאויותיה — בהערות קצרות כבקריאות־ביניים
 ובהרצאת דברים בהרחבה. בלט כשרונה ליצור קשרים עם בני־אדם, בתפיסה
 מהירה של בעיות מסובכות, בהתבוננות ובקליטה, ביכולת לשחות במים סוערים.
 שיקול־דעתה ההגיוגי, השליטה העצמית ומהירות ההכרעה ברגעים קריטיים —

 כל זה העלה אותה לראש התור של מועמדות כאלה.
 הדסה עצמה לא גרתעח מן הסיכון שבתפקיד, שהוצע לה, אך גרתעה, מפגי
 שהדבר היה כרוך בדחיית עלייתה — והרי היא היתד. בין ותיקי ״הסולל״.
 בכל־ןאת נאותה, שכן היה ברור לה, כי דחיית ההצעה עלולה להיות בגפש
 התנועה וחבריה. אלא שכל העניץ לא יצא אל הפועל, מפני שחברי ההנהה״ר
 של הנוה״צ שהיו אז בווילנה, התנגדו באסיפה לעצם הפרינציפ של צירוף חברות
 בגלל מינן. בהכירם את האיזור העיקרי של הפעולה שמחוץ לליטא — איזור
 הכיבוש הסובייטי של מזרח־פולין, ששם היו מרוכןים קני התנועה וחברים שלאחר
 ההכשרה — לא ראו בכל מוראו את הסיכון דווקא במומנט זה. ואילו הדסה,
 שכשלון ההצעה היה לטובתה, לא הסתירה את צערה, שכן ראתה בעינים פקוחות
 את העלול לקרות. וכאשר לא איחרה לבוא המכה, שהוכתה בה התנועה, היתד.
 אומללה — ויהושע א׳ גלבוע (אן גלויברמן) היה הקרבן. יהושע היה הסמכותי
 ביותר בין כל חברי ההנה״ר, שהיו אד בתילנה. וגם המוכר והמקובל ביותר.
 דומני, על חברי האיזור — הן בגלל מוצאו המקומי (פינסק) הן בגלל כשרונותיו.
 כבר כמה פעמים לפני אסיפה זו הציע את עצמו ליציאה אל השטחים, כדי להדק
 את הקשרים עם התגועה. אבל הצעתו נדחתה תמיד. גם מבטאו היהודי בדיבור
 הפולני ושפתו הפולגית הדלה־יחסית, ובראש־וראשוגה אופיו הבלתי־מחתדתי,
 סיכנו גם אותו, גם את כל מי שגפגש עמו. המרכז החדש, שגבחר באסיפה,
 הסכים להצעתו ואישר את־ ־יציאתו־ד דבו זה נודע פתאום בין חברי התנועה
 כעבור כמה שבועות יחד עם המידע, ששליחותו גגדעה עקב מאסרו. שבע שנים

 (1940—1947) התגלגל בבתי־סוהר ובמחנות־הסגר בבריה״מ.

 כאשר הגיעה הדסה ארצה, הציפור. בביקורים ובמכתבים חברים רבים, שעלו
 לפניה. כל אחד חש גם לראותה וגם להביא לפניה את בעיותיו־לבטיו, כדי
 לשמוע את דעתה ולפחות לתנות לפניה את צרותיו. וכדאי לצטט משפטים מתור

 מכתבים אלה:
 •״קראתי את.מכתבו, ודמעות בעיני״. אפשר להצדיק את מעשי או לא, אבל
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 חשוב לי לשמוע את דעתך״.
 . ״...את צריכה להיות על־ידי, כדי שאוכל להתחלק ברשמים, שאני קולטת

 וצוברת כל הזמן״.
 ״...מן הרגע שנודע לי, כי הגעת ארצה, איני יכולה למצוא לי מקום, עד שאראה
 אותך. ומצב הקיבוץ שלי אינו מאפשר לי כעת גסיעה — לא כסף ולא חופשה״.
 אך הדסה איכזבה רבים מאלה, שציפו לה בכליון־עינים, וזאת בהנחה, שעוד
 מעט והיא תעבור בטיול על־פגי כל הארץ, ואז תבקר גם אותם, ותקשיב, תייעץ,
 תנחם. היא איכזבה גם את אלה בקבוצה, אשר ייחלו לרגע בואה ארצה ותעמוד
 שוב במרכז החיים, כל ־שכן את אלה, שעלו לקבוצה זאת, מפני שזוהי קבוצתה
 שלה. הדסה גזרה על עצמה התנזרות ואלם, כל עוד לא תדע עברית ולא תכיר
 את חיי הקיבוץ ואת בעיותיהן של הארץ ושל תגועת העבודה. היא לא ראתה
 זכות לעצמה לחוות דעה רק על־סמך קרגי אהדה ואימון, השלוחים אליה מכל
 עבר. היא החליטה לשבת וללמוד, ללמוד בלי־הרף. מה־גם שמצבה הכספי של
 הקבוצה היה קשה, ולא יכלה להרשות לעצמה בתגאים האלה להוציא כספים

 משמעותיים כל־כר לגסיעות, מלבד ההפסד של ימי־עבודה.

 עד עלייתה לא גמצאה לה כל אפשרות ללימודים כאלה. רחוקה וזרה לה
 היתד, האווירה היהודית, אף־כי מבית אדוק באה לתגועה. כרוב בגות ישראל
 בפולין המערבית באותם הזמנים, גדלה למעשה בסביבה מתבוללת: בית־םפר,
 תרבות, רחוב, חברים ואפילו הקן התנועתי — הכל נשם אוויר לא־יהודי. ואף
 השפה השלטת היתד, הפולנית. הידיעות והלימודים הציוניים בסניפיה של התנועה,
 כמו בכל ארגוני הנוער האחרים, לא הספיקו בדרך־כלל לעקור את שורשי
 התרבות הזרה, שטופחו בכשרון כה רב בבתיה״ס של פולין גם בלב •היהודי
 הצעיר והתעצמו בו, על־אף השנאה שלב זד, רחש לפולגים האגטישמים — לרוב
 בגלוי או בסתר. הפעולה הציונית בקן — והדסה נקראה בו כמעט מתחילת
 חברותה בו לפעולה ארגוגית וחיגוכית — לא הספיקה לה בגלל אי־ידיעת השפה

 העברית, ואפילו יידיש, וגם — מהעדר חומר מתאים לרכישת ידיעות רחבות.
 כל השגים בגולה לא הותירו להדסה פנאי להתמסר ללימודים. ואף לא ידעה
 מנוחה פרטית מהי. התגועה והקבוצה בהכשרה הטילו עליה בלי־הפםק תפקידים
 חברתיים וארגוניים. כל זה גזל את זמנה, ולא הותיר לה כל אפשדות ללמוד
 אפילו עברית. פעמים רבות התחילה בלימודיה, ותמיד גאלצה להפסיק. ו^יים
 התוססים והתובעים התמסרות לא נתגו לה להמשיך במאמציה. רצתה גם להעמיק

 את ידיעותיה ביהךות ובציונות, אך הדבר נמנע ממנה.
 והנה הגיעה ארצה, ובלבה החלסה נחושה, שלא להירתם לשום פעולה,.אלא
 להקדיש את כל הזמן הפנוי מעבודה ללימודים, לקריאה, לשמיעה. .שאיפתה
 האחת בתקופה הראשונה היתד, להשתלם, רק להשתלם ולהכיר את החיים החדשים,
 אשר משכו אותה שנים רבות ואילצוה לעזוב הורים אוהבים ואהובים ולהתגנב

 דרך שבעת מדורי הגיהינום של המלחמה.
 וכיצד התמסרה ללימוד השפה העברית! ואיר עמדה לה החלטתה הנחושה!
 היא גמרה בנפשה להימנע מכל דיבור שאיגו הכרחי, עד שלא תשגיר בפיה
 את העברית. ולא הכירוה חבריה: הזאת הדסה הדברגית, השמחה תמיד, .המביעה
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 דעה בכל מצב מסובך ? — שאלו את עצמם ולא את עצמם. והדסה ישבה באסיפות
 ושתקה. הקשיבה, קלטה את המלים הבלתי־מובגות, שאלה על הנעשה והמחבר,
 הבלתי־ברור לה. אך היא עצמה לא הופיעה וגם בשיחות פרטיות הצטמצמה —

 והכל מתוך המגמה להיגמל מן הפולנית, ולהרגיל את האוזן לעברית.
 אחר חצי שנה דיברה הדסה עברית רהוטה ונכונה. אחר שנה אחת היתד•
 לשונה עשירה בביטויים, בניבים ובפתגמים עבריים, עד שמעטים היו כמוה
 בקבוצה. וכשם שעשתה הכל ביסוחות, כך גם התקרבותה ללשון. ידיעותיה
 הקיפו גם את השימוש בכללי־הניקוד והריגוש, שמעטים הם המהדרים בהם. אך
 גם זה לא הספיק לה. התחילה ללמוד בשקידה את תולחת הספרות העברית
 החדשה, ובו־בזמן לא חדלה לקרוא גם בספרות בעלת אופי פוליטי או סוציאלי,

 בסיפרות יפה ובסיפרות מקצועית.
 וכאשר גקראה לייצג את הקבוצה במועצת הפועלים במקום, לא הסכימה לכך,
 כי חשבה את עצמה לבלתי־מוכנה ואת יחעותיה לבלתי־מספיקות, אף־על־פי
 שכבר הטיבה להתמצא בפרובלמטיקה של הפועל והפועלת בארץ — לא פחות
 מעסקנים רבים ותיקים ומנוסים. כאשר הסכימה להעמיד את מועמדותה ברשימה
 לוועידת הפועלות, עשתה את זה אך ורק בתקווה, שנוכחותה בוועידה תאפשר
 לה העמקת ידיעותיה והתקרבות־יתר אל בעיות ציבור הפועלים. אלא שבקרבה
 כבר קיננה אז המחלה. על ערש הדווי בבית־החולים עוד עקבה מתוך התעניינות
 מרובה אחר מהלך הדיונים בוועידת הפועלות ובוועידת ההסתדרות האחרונה שבחייה.

 מותה היה זעזוע קשה לתנועה בכלל ולמכריה בפרט, וקורם־כל לקבוצתה.
 תקוות רבות תלו בה הכל. ובכללם אלה שנשארו בעמק־הבכא, הן בפולין, הן
 במרחבי רוסיה. ביום השלושים לפטירתה הוציאה הקבוצה לזכרה חוברת, ותוכנה —
 עדות לאהבה הנחלה, להערצה ולכאב המדכא, שאפף את הכל. להלן משפטים
 אחדים מדברי חברים בחוברת וו וברשימות אחרות, שפורסמו מאוחר יותר

 בהזדמנויות שוגות:
 ״ראיתיך כדמות ־פלדה — דגולה ונעלה, לוחמת אמיצה לצדק וליושר, לשוויון
 ולשיתוף, יוצרת ומטפחת יחסי־אחים בקרבנו עמדנו לפניך כלפגי אדם־

 פלא...״
 ״ביחסה ובהכנתה העמוקה רכשה לה את האימון המלא של כל החברים. בתקופת
 צ׳נסטונייב היתד. הסמל של הקבוצה — באופייה החזק, בעמחתיה המגובשות,
 ביחסה לחברה — וסמל של איש העבודה. בהליכותיה ובמידותיו־. הישרות ראינו

 את איש הקבוצה השלם...״
 ״עצוב בכל פינה, כי נעלם הצחוק שלך נפצענו קשה על ידי מותך. אנו

 כלנו נפצענו, ואין לנו מרפא.״
 ״כמה רבה היתד. מסירותה ונכונותה לקרבן למען החברים, שלא נמלטו על

 נפשם.״
 ״תפקידיה בגלות ליטא היו שונים. אך כל אלה חיוורים הם ביחס לייעוד
 העיקרי, שמילאה בתוכנו — ברוחה ובהשפעתה האישית. אם היו שיצרו ערכים
 בתנאים ההם, אם היתה אווירה בריאה, חלוצית, אם במאמצים נואשים, בדרך
 לגלית, ובעיקר בדרך בלתי־לגלית, כבשנו עבודה, כדי לחסל את היסוד המנוון
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 של חיי פליטים מובטלים — היא־היא שהיתה המגיע. גדול היה חלקה בעובדה,
 שגם אז הלכגו גגד הזרם, ויצאנו מתקופה זאת בכבוד.״

 ״היא ידעה לגשת לכל אחד מאתגו ולהיות בשבילו האם, הרוח החיה, המחממת
 ומעודדת בזמנים של התפרקות האמוגה, באפשרות השגת המטרה, שכולגו ציפיגו

 לה.״
 ״לא התלהבות מופרזת ראיתי אצלה, כי אם הגות־לב, התעמקות בחזיונות
 המולדת והיצירה. כך יעמיק הסתכלות אמן במראות הטבע, כדי להביגם ולהחיותם

 בתיאוריו.״
 ״על סף הדרך שכלגו את גושא הדגל.״

 ״לא פעם בהיותי מתאבק עם עצמי, בשאלה אישית או קבוצתית, איגי יכול
 להסיר את עיגי מתמוגתך, ושואל אגי את עצמי: כיצד היית את גוהגת במקומי ?

 דוגמה זולתך לא ראיתי.״
 ״חייך הוכיחו את צדקת האימרה: האדם גולד כדי למלא את חובתו. וחובתו

 להיות אדם.״
 והרשימה האחרוגה בחוברת זו מסתיימת כך:

 ״אילו הייתי צייר, הייתי מצייר תמוגה גרולה לזכרוגה.
 הגה בוער העולם. לאט־לאט שח וגופל האדם, האדם בצלם אלוקים, וקובר
 תחתיו את המוסר, התרבות, היופי וכל הטוב שבעולם. להבות מסביב. מקצה
 התמונה לקצה עובר קו אדום, ועולה הדרך הקשה ביותר בעולם הזה: הדרך
 הישרה, מלאת המכשולים וגוויות הנופלים בה. סטיות רבות מצדי הדרך הזו.
 רבים הסוטים, רבים הגכשלים, בדרד הזו צועדת בראש מורם הדסה. בעוז
 ובעקשגות בתוך החורבן וההרס, מול הסערה והלהבות, צועדת היא ועולה על

 הרמה הגבוהה ביותר, וידיה מושטות אליגו, ושפתיה מחייכות: בה תחיו!״

 תשנ״ג, 1993
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 נתן גרוס

ן מ ר ב י ) ל ה ב ו ק ב ( ק ע ל י ו ש ר פ ז  ל

 (ט״ז אייר, תרע״ה, 30.4.1915 — כ״ד אייר, תשנ״ב, 27.5.1992)

 לפני שנה — בכ״ד באייר תשג״ב (27 במאי 1992) — עזב אותנו איש סוב
 וחבר יקר, קובה ליברמן ז״ל. איש קרקוב ואיש ״עקיבא״ היד, — ושני המקורות,
 שמהם ינק עיצבו את אופיו והתוו את דרכו. איש קרקוב — זה אומר סובלנות,
 תרבות אישית ותרבות יהודית, שסופגים מאבני הקודש הפזורים על פני קז׳ימייז׳
 היהודית; איש ״עקיבא״, זה אומר חינוך לאחווה, אהבת הזולת, אהבת המולדת
 והגשמה ציונית. היום, בארץ, מלים אלה נשמעות כ״ציונות״ במרכאות, מלים
 גדושות, מטבע שחוקה, שכביכול אי אפשר לקנות בה עת־ מזון רוחני. אך לדורו
 של קובה היו אלה מלים קדושות, בונות את אופיו של בן־אדם, מורות לו
 את הדרך. לא מלים סחם אלא ציוני דדך להגשמה. מי שגדבק בחיידק זה,

 קשה לו להירפא ממגו, אפילו כאן, בארץ.
 קובה נולד בקרקוב, חי בקרקוב, סבל בקרקוב וכאשר בא לו לעזוב את העיר
 לצמיתות ולעלות לישראל, הוא נדבק בארגון יוצאי קרקוב. .כזאת היתד, גם
 גאמגותו" לתנועת ״עקיבא״. חבר בפלוגת ״ירדן״, קיווה לעלות לארץ ישראל
 עם גרעין של קבוצה חדשה. ברם, הגורל רצה אחרת. אמנם הוא זכה לעשות
 את ההכשרה בז׳יביץ והתגייס כחוק לצבא הפולני, לשירות של שנה וחצי.
 והוא ציפה, שבתום מילוי חובותיו למדינת פולין, יוכל לגסוע באופן ליגלי או

 בלתי ליגלי לארץ ישראל.
 אך בעתים פרצה מלחמת העולם השניה וקובה נקרא להגנת המולדת הפולנית.
 אכן הוא מילא את חובתו מעל ומעבר, כשנפצע בקרבות ליד פשצ׳ינה. למזלו —
 פציעה לא מסוכנת. וכך חזר לקרקוב וטופל בבית החולים ע״ש לזרום הקדוש.
 ־ הכל ניבאו, שהמלחמה תסתיים מהד, אך הנבואות, ששיקפו את האופטימיזם
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 היהודי הטבעי, לא התאמתו. התמוטט העולם, נדרסו החלומות, קרקוב הפכה
 להיות ״יודנריין״. ו״עקיבא״ ירדה למחתרת. תחילה להמשך החינוך הציוני,
 בתקווה להגשמה ביום־יבוא. ואולם הימים שבאו הוכיחו, כי אי אפשר לבנות עתיד
 על פיגומי התקוות הללו. נשארה רק האמונה בנצח ישראל והיא הכתיבה
 סוג חדש של פעילות, הפוך לזה, שבישר ישעיהו הגביא. אותם עקיבאים, אגשי

 האת והמחרשה, גקראו עתה ״לכתת את אתיהם לחרבות״ — לא להפך...
 קובה היה חייל מן השורה ולא שאף למגהיגות. ואולם חייל ממושמע יכול
 בשעת הצורך ליטול לידיו גם את שרביט הפיקוד. תנועת המחתרת התגבשה,
 התארגנה ב״חמישיות״ ועברה לפעולות חבלה בפוטנציאל המלחמתי של, הגרמנים.
 קובה, שבאותו זמן עבד במחגה העבודה ״יולאג״, עמד בראש ה״חמישיה״ שלו
 והשתתף בכל פעילות שנדרשה — בהעברת נשק, בעזרה לגצרכים, בפעולות
 סיור ושיטור, בהעברת דיווחים, ״ניירות אריים״, בחישוב האפשרויות האיסטרטגיות...
 הוא שילם על פעילות זו מחיר יקר. קרבן להלשנה בזויה — נכלא בכלא
 מוגטלופיך הידוע לשימצה, שם עונה במיטב שיטות העינויים האכזריות הידועות
 של הגסטפו, כדי להוציא ממנו מידע על המחתרת ועל חבריו הפעילים בד-
 תלו אותו וראשו כלפי מטה, שברו את עצמותיו, קרעו ממגו את עורו, הכוהו
 בשוטים ובעקרבים, חגקוהו — עך שהפך לשבר כלי — אך לא גשבר. מילה לא

 הצליחו להוציא מפיו. בסוף שילחו אותו לאושוויץ.
 היה חורף, ראשית שנת 1943. חיכו לו שם שלושה חורפים. וחורף באושיייץ

 מהו, יודע להעריך רק מי שחוח אותו מבשרו.
 קובה עבד במחצבה. המשורר יודע להצביע .על ״אבנים עם לב״ — אבל

 לאבנים של אושיויץ לא היה לב. האבנים היו כבדות — והעולם שתק.
 בכל זאת הגיעו אל מאחורי גדר התיל של המחנה האכזרי קולות של החזית
 המתקרבת ועמם גם קמצוץ של תקווה. יום יום גפלו חללים במחגה — מחלת
 הטיפוס מזה והרעב מזה, קצרו את קציר המוות. וכאשר החזית היתה על הסף,
 בא האפילוג הטרגי, שהיה גחלתם של מחגות־ המוות הגרמגיים: ״מצעד המוות״
 האחרון. במקרה של קובה — צעדה ברגל מאושוויץ למאוטהאוזן... רבים, רבים
 גפלו בדרך, אך קובה החזיק מעמד. האומגם חיזק אותו החלום הישן־גושן ״לשוב

 לארץ אבותיגו״ז
 סוף סוף בא הקץ למלחמה — וכולם גהרו לבתיהם. לכלם גגמרה המלחמה, אך
 לא לקובה. לא ליהודים. לחזור הביתה ז לאיזה ביתי אין בית! ושוב מתגייס
 קובה למלחמה — שוב למחתרת יהודית, ל״בריחה״. הוא.מכין יהודים לדרך
 ארוכה ומסוכגת — ל״יציאת אירופה״; מתייצב בגקודות מעבר בגבולות של
 מדיגות, מוביל קבוצות, מבריח, מלווה, מייעץ, מאת: מהר, מהר... רבים זכו
 לראות את הארץ לפניו. לו ציפתה המתנה בקפריסין. ארוכה, ארוכה הדרך אל

 הנחלה והמנוחה במולךת — אך בסוף מתגשם החלום. .
 קרקוב שהיתר,, איננה עוד. יהודיה הושמדו, קז׳ימייז נחרב. בתי הכנסת. חוללו.
 אבל קרקוב שבלב נשארה והנאמנות למסורת אבות אבותיו מחייבת את קובה.

 ההרגל של ״שבת אחים גם יחדיו״ מראה לו את הדרך גם כאן. ,
 הקרקובאים גדבקים זה לזה, אולי יותר מיוצאי ערים גדולות אחרית. במשך
 .שנים הם בונים ביחד אגדרטה לעירם בכל מיגי דרכים: במפעלים כמו המצבה
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 בבית העלמין בקרית שאול בתל־אביב, מוזיאון לזכר קהילת קרקוב בגיה״ס
 התיכון ה׳ בתל־אביב, מחלקים מלגות לתלמידים, עורכים אזכרות — וכן בעבודה
 יומיומית, בהופעות ואירועים תרבותיים למיניהם להנצחת קהילת קרקוב וקרקובאים
 דגולים. ועם כלם, כל העושים במלאכת הקודש, בשורה הראשונה — קובה ליברמן.
 האיש הגכון במקום הגכון, היודע לעזור, לתקן, לארגן, סוס עבודה, גפש טובה,
 מוכן לכל קריאה. אין צורך לחפשו, זה הוא, שחיפש תמיד למי לעזור, למי

 להושיט יד בצרה. השמש הגאמן של ארגון יוצאי קרקוב.
 קרקוב מחייבת. ״עקיבא״ מחייבת. ידועה האימרה ״קרקוב כלה על ראשי״ —
 ואכן קרקוב כלה היתד• על ראשו של קובה — ובלבו. הקרקובאים לא ישכחו זאת.

 יהי זכרו ברוך!
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ם י ד פ ס ף ה ד מ  מ

י מ ו ל ה ש נ  ח

* , ׳ ה ח ב ש ר ל ב ע מ  ״

 שמה האמיתי של המחברת הוא — חנה נוסנבלט — מבית אןרבה. בין החברים
 נקראה גם הנקה. בספרה חמישה פרקים, שכל אחד מהם יכול לפרנס ספר שלם.
 שמות הפרקים הם: א) בית אבי, המלחמה והחורבן; ב) לבד; ג) בשלטון הרוסים;

 ד) המאבק לתחיה, בשליחות, בשנת 1946; ה) בנתיבי הדרד והעליה ארצה.
 ניתן גם לחלק את הספר לשניים: ןכרונות המםפדת מראשית המלחמה ועד
 סיומה לגביה (ספטמבר 1939 — אפריל 1944) ואז שמות הפרקים הראשונים בו
 הם גם ציוני דרך לתולדות חיסול היהודים באיזור וולין. בחלק השני מסופרים
 קטעי זכרונות המחברת אחרי שנותרה בחיים. פרקים בתולדות שארית הפליטה.
 מבחינה גיאוגרפית ודמוגרפית־יהודית, עוסק הספר בחבל ארץ שעד שנת 1918
 היה שייך לרוסיה הצארית, ולאחר מלחמת העולם הראשונה לפולין. את היהודים
 בחבל ארץ זה, ניתן לשייך במידה שווה ליהדות רוסיה או ליהדות פולין; המשכילים
 מבין יהודים אלה היו לעתים בעלי שלוש תרבויות, יהורית־עברית, רוסית
 ופולנית. בבית טיפוסי ליהדות זו נולדה הנקה. בזמן פרוץ המלחמה בין רוסיה

 וגרמניה היתד, בת 16 שנים.
 ברצוננו להתעכב מעט על תכנם של שני פרקים בספר והם: ״בית אבי״

 ו״בשליחות״.
 בבית אזרבה היו ארבע נפשות. האב משה, האם צילה ושני ילדים, הבן ליפא
 והבת חגה. היה זה בית תרבותי, בעל זיקה חזקה לציוגות, ושהדאגה למתן
 חיגוך והשכלה לילדים עמדה בראש שאיפותיהם של ההורים. כבר בספטמבר 1939,

 * חגה בת־עמי, ״מעבר לשכחה״, הוצאת משרד הבטחון 1992; סדרה לחיות! עדויות
 השרדות מהשואה. עורך הסדרה: יורם טהר־לב, יועץ — ד״ד שלמד, גצר.
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 :עם בוא :הרוסים לחבל ארץ-זה,• התערערה יציבותו של הבית וירד בטחוגם של
 ההורים ביכלתם להבטיח את עתידם של ילדיהם, כפי שתכננו זאת. אבל טרם
 הספיקו להתרגל.למציאות הסובייטית החדשה, ירדה עליהם הפורענות הגרמנית
 והרסה את כל מה שהיה יקר להם-וגם את החיים עצמם. ומעתה כל רצון ההורים
 הלך והתרכז סביב משאלה אחת בלבד והיא, איך להציל את חיי הילדים. האח
 ליפא גשללעל ידי האב לעמקי ברית־המועצות בין רבבות הגמלטים לשם בפגי
 הגרמגיםעם צוואה מילולית הבאה: ״איגגי יודע, אם גתראה עוד אי פעם, לכן
 .הגה לך ־כסף וזכור, שתי בקשות לי אליך, והד— לא תשא גוייה לאישה, וכשתוכל,
י אבות יהודיים  תלמד״. — דברים חמים גאמרו בוודאי במצבים זהים על ל
 רבים, בהפרדם מבגיהם. לאחר•שלושה עשר י חודשים צוותה האם צילה, בהפרדה

 לגצח מהבת חגה, את המאבק על החיים בלבד.
 תיאור הבית, הדרדרותו המהירה, התגהגות ההורים בתוך האםוגות שירדו
 עליהם ללא הרף, השיחות הגורליות ביגם לבין הבת, הפגישות האחרוגות בין
 השלושה, תוארו במלים לאי רבות, אבל מספיקות; כדי להבין את האהבה ללא
 גבול, .ששררה בין האגשים האלה ואו! פחדם מפגי העתיד. הפרק הזה מעורר
 עצבות תהומית. מבית זה, מהורים אלד״ -שאבה חנה את חוסנה להתמודדות
 עם העתיד, שציפה לה. הנקה לא היתד, "מסוגלת להאמין, שאכן ההורים עזבו
 אותה לנצח; בבחדות הנוראה, שבה היתד, שרוייה לאחר מכן — לפי דבריה —
 במצבי מצוקה גחלה, מצאה תמיד דרך לקבל את הדרכתם והרגישה את השגחתם
 עליה. תופעה, הידועה לנו גם מפי גיצולים אחרים. אצל הגקה לא היתד, כל

 סתירה בין התופעה הזאת ובין דרכי החשיבה הריאליסטיים שלה.
 הסיפור על שליחותה של הנקה לעמקי ברית־המועצות שייך בוודאי למעניינים
 ביותר שבין עלילות הבריחה. הסכנות, שהיו כרוכות בה, היו נהירות הן למארגנים
 אותה, הן ללוקחים אותן על עצמם. מספר האגשים, ששוגרו על ידי גציגי התנועות

 הציוגיות למשימה דומה. גיתן לספור על אצבעות היחים.
 גקדים לסיפור עצמו משפטים מעטים על השתלבות גיצולים צעירים ב״בריחה״.
 הגקה היתד, בין הגיצולים הבודדים מאותה שכבה רחבה של צעירים בגי דורה,
 שהשואה פגעה בהם בעודם באיבם, הוציאה אותם גלמוחם מבית אמא ואבא,
 שעדיין היו כל כך זקוקים לו. היו ביגיהם בוודאי רבים מאוד, שגיסו להאבק
 על הישארותם בחיים, אבל, לצערגו הגדול, הרוב מביניהם גפל בהתמודדות זו.
חל זו מחושלי אופי ומצויירים בנםיון  אלה שהצליחו בכך, יצאו ממלחמת י
 חיים מיוחד לקראת העתל. היו בין הצעירים האלה אחחם, שמל אחרי המלחמה
 חיפשו בין המעט שנשאר להם מן החיים הקלמים את עקבות התנועה הציונית,
 ומצאו אותן מהר מאוד ב״בריחה״; עם הפירוש, שהבדלה נתנה לעבודה הציונית
 באותם הימים, הם הזדהו הזדהות מלאה. הנקה היחה אחת מהצעירים הניצולים,
 שתיארנו לעיל. כאשר הוטלה עליה השליחות לברית המועצות, היא היתד, גדולה
 בארבע וחצי שגים מגילה בעת פרח מלחמת העולם השנל. עברה שנה אחת

 מאז הצלתה וחצי שגה מאז התחלת עבלתה ב״בריחה״.
י דוד מלר, שהיה אז ביחד עם גיסן רזגיק  באביב 1945 היא שוגרה על ל
 מראשי ה״בריחה״ ל״איחל״ בפולין, כשליחה של ״הגוער הציוגי״ לעמקי ברית־
 המועצות, כדי למצוא שם את גיצולי התגועה, לקשור אתם קשרים, לספר להם
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 על חידוש העבודה. הציוניח בפולין ובעיקר על קיום הבריחה. היה עליה להשפיע
 עליהם, שיחישו אח שובם לפולין וישתלבו בעבודת ״ההליכה״ לארץ ישראל.

 חנה אזרב, מחופשת במדי קצינה מהצבא הפולני, מצויידח בניירוח מזוייפים,
 ובידה כתובוח של חברי החנועה, יצאה למשימה לבדה ובמשך מספד חודשים
 עבדה קשה, כדי למלא אח שהוטל עליה. בשליחותה עברה ערים רבות, הגיעה
 לערי אסיה בדרום בריח־המועצות, למרכזה ולהרי אורל. פגשה אנשים רבים
 ועמדה מול סכנות צפויות ובלתי צפויות. נוסף על שליחוחה החגועחיח היה
 בדעחה לחפש את. אחיה ליפא, שעל היותו בחיים הגיעו אליה עדויות מםויימות.

 גם זה עלה בידה.
 לולא היה כל מה שקרה לה במסעה זה חלק מתולדות יהודי פולין בבריה״מ,

 יכול היה להכתב על כך ספר הרפתקאות מושלם.
 לא רק הפרקים, שהזכרחי בכחבחי זו, אלא הספר כולו כחוב בצורה מעגייגח

 ביוחר וגקרא בגשימה אחח.
 אגשי ״הגוער הציוגי״ וה״איחוד״ ימצאו בספר תיאורים על ראשית פעולחם
 בפולין אחרי המלחמה ועל חלקם הרב ב״בריחה״ לאחר מכן. רבים ימצאו אח

 עצמם בכל המסופר בספר, גם אם שמם לא הוזכר.
 וכך ספר, שנכתב בעיקרו למען הילדים והנכדים של המחברת, הפך לעדות

 חשובה על תקופה שלמה.
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״ מ ש ו א ה  כ ״

 מנחם וירט

ת ו ע י ד ר י ו ר  צ

 המכון ללימודי השואה — ״משואה״ — נוסד בשנת 1972 בקיבוץ תל־יצחק לשם
 העמקת תודעת השואה בקרב בני נוער וסטודנטים מישראל ומהתפוצה.

 בעשרים שנות פעילותו תרם המכון תרומה רבת ערד לגיבוש המחשבה החינוכית
 בתחום הוראת השואה ופיתח דרכי הוראה מגוונות.

 זהו מוסד ההנצחה היחד בארץ, שהתמקד מראשית דרכו כפעילות חינוכית
 בקרב בני הנוער. חטס־ן ללימודי השואה מקיים למעלה מעשרים שנה מערך
 סמינרים סדיר לחלמידי חיכון ועובדי חינוד מהארץ ומחו״ל. אוכלוסיית החלמידים
 בסמינרים של ״משואה״ מקיפה אח כל הזרמים בחברה הישראליח, מוסדוח של
 התנועה הקיבוציח, אולפנוח וישיבוח חיכוניוח, בחי ספר עיוניים ומקצועיים
 וחניכי כפרי עלייה הנוער. הסמינרים לבני נוער ועובדי הוראה מהחפוצה נערכים

 באנגליה, גרמניח, צרפחיח, ספרדיח ורוסיח.
 המפעל החינוכי של ״משואה״ פועל על בסים על־תנועתי וא־פוליטי בהחאם

 לגישה הרעיוניח והחינוכיח, המנחה אח המכון מאז היווסדו.*

ה א ו ש ת ה א ר ו ה ז ל כ ר מ  ה

 המרכז, אשר נפחה בשנת הלימודים חשנ״א, נועד להכשיר עובדי חיגוך בהוראת
 השואה ולפחה חוכניוח לימודים עבור מערכת החינוך הפורמלית והבלתי־פורמלית
 בישראל ובחפוצה. בשנחיים הראשונוה להפעלחו עשה ״המרכז להוראח השואה״

 צעדים ראשונים למימוש יעדיו.
 ערמת ההוראה, שראו אור בשנה״ל תשנ״ב, זכו להתעניינות רבה. המהדורה

.п-в משה קול, ׳׳אתגרי משואה״, קו3ץ משואה, אי, תשל׳׳ג. עפ׳ • 
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 הראשונה של התוכניות: ״החיים בצל• המוות — גיטו קובנה והפורט התשיעי״
 (בעברית וברוסית) וכן ״שלוש'שורות בהיסטוריה — תנועות הנוער היהודיות
 בפולין בתקופת השואה״, אזלה, ובימים אלה מודפסת מהדורה נוספת. לשם הצגת
 הגישה החינוכית, העומדת ביסוד תוכניות אלה, ערך ״המרכז להוראת השואה״
 סדרה של השתלמויות לרכזי חברה, מורים ומחגכים. התגובות, המגיעות ל״משואה״
 מבתי ספר תיכוגיים, ישיבות ואולפגות וכן מכפרי עליית הגוער, מעידות על
 יישומן במסגרת ההוראה הפורמלית וכן על השימוש בתוכניות חינוכיות אלה
 ביום הקךיש הכללי וביום הזכרון לשואה ולגבורה. ערכת ההוראה בשפה הרוסית
 הופצה בקרב בתי הספר היהודיים במדיגות חבר העמים, באמצעות לשכת הקשר,

 הסוכגות היהודית והג׳ויגט העולמי.

 פיתוח תוכניות לימודים חדשות — תשנ״ג

 л גורל יהודי סלוניקי כימי השואה
 התכנית הוזמגה על ידי מיגהל חברה וגוער במשרד החיגוך והתרבות והמחלקה

 למורשת יהדות המזרח.
 בערכת ההוראה — תערוכה דידקטית על הקהילה היהודית בסלוניקי טרם שואה;
 חוברות עבודה ובהן — סדנאות ומרכזי למלה על יהודי סלוניקי בתקופת הכיבוש
 הגרמני; סרט מקורי על דפוסי המאבק להישרדות של יהודי סלוניקי במחנה

 אושוויץ—בירקנאו.
 הנסיון החינוכי, .שנרכש במכון ללימודי השואה — ״משואה״, מלמד, כי
 באמצעות בחינה של פרשה מוגוגרפית ניתן ליצור אמפתיה והבנה טובה יותר
 של תגובות היהודים בימי השואה — כשם .שהמפגש של הנוער הישראלי עם

 ״העולם .שהיה״ חיוני להמחשת גודל החורבן ומשמעותו.

 л• תכנית לימודים כנושא השואה — לכתי הפפר היהודיים כמדינות
 חכר־העטיפ — כשיתוף עפ הג׳וינם העולמי

 תכנית לימודים, המשרטטת את קורות העם היהודי ערב השואה, גורל היהודים
 בימי השואה, ומאבקה של שארית הפליטה. .

 מטרת התכנית:
 א. להתמודד עם מערכת מושגים ודימויים, הגובעת מתוך גישת ההיסטוריו

 גרפיה הסובייטית לגושא מלחמת העולם השגיה ולרצח העם היהודי.
 ב. לחזק את הזהות היהודית של בגי הגוער בתפוצה זו — המחשת החיוגיות
 היהודית ורציפות ייקיום היהודי באמצעת שרטוט דמותן של הקהילות היהודיות
 טרם שואה; יצירת תודעה של שותפות הגורל של העם היהודי וגסיון להבגת
 דפוסי העמידה היהודית בימי השואה; דיון בתופעת האנטישמיות, מאפייגי

 האנטישמיות בת־זמנגו ומשמעותם.
- התכנית תציע שיטות-הוראה מגוונות, בהיקף של שתים עשרה יחידות לימודים

 ותלווה בסרט עדות דובר רוסית.
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טו שבלי  ג. תכנית לימודים על חיי היומיום מי
 תכנית חינוכית ביוזמת הוועדה להנצחת הקהילה היהודית בשבלי. • חכנית
 הלימודים תתמקד בדילמות של היחיד, של הציבור ושל ההנהגה היהודית בגיטו שבלי.
 התכנית תצא במתכונת של ערכת הוראה, הכוללת — מדריך למורד,, חוברות
 לתלמידים וסרט עדות. התכנית תראה אור בשנת הלימודים תשנ״ד ותלווה

 בסדרה של השתלמויות מורים.

ת השואה א ר ו ה  מרכז פדגוגי ארצי ל

 במרפ״ד אוסף עשיר של חכניוח לימודים מעובדוח, הכולל .תכניות..משנות
 ה־50 ועד היום. ספרייח קלטוח וידיאו של סרטי חעודה, סרטי עלילה ומאוח
 עדויות של ניצולי שואה. ערכות אור־קוליות, .מפות ותערוכות נייחת בנושאים
 שונים. כמו־כן עומחם לרשות עובח החינוך והתלמידים, הנעזרים בשרותי המרפ״ד—

 ספריה גדולה ובה ספרות מחקר ענפה לצד ספרות יפה וארכיון קטעי עתונות.
 צוות המרכז הפדגוגי, בסיוע מורות־חיילות ומתנדבים מקיבוץ תל־יצחק ומעיריית
 כפר־סבא, עשה צעדים גדולים במיון החומר, 'קיטלוגו והקמת מאגר מידע ממוחשב

 של תכגיות הלימוחם ועזרי ההוראה.
 במרכז ניתנים ייעוץ והדרכה למורים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה,
 המעונייגים להעמיק בסוגיות הנלמדות במסגרת ההוראה הפורמלית; לצוותים של
 מורים ורכזי חברה, המתכננים פיתוח של פרוייקטים לימוחים בנושא השואה:
 לעובח חינוך, המכינים בני נוער לקראת מסע לפולין, ולתלמיח תיכון, השוקחם

 על כתיבת עבוחת גמר במסגרת בחינות הבגרות.
 השנה יוענקו לראשוגה פרסים לצוותים של מורים ומחגכים, אשר יחמו פיתוח
 של פרוייקטים חינוכיים בנושא השואה בבית ספרם. לקראת סיום שנת הלימודים,
 תערך ב״משואה״ חצוגה של חכניוח לימודים מקוריות, שפותחו במערכת החינון־

 הישראלית, במסגרת יום עיון, שיוקדש לנושא הוראת השואה.

ן כנושא ״חמישים שנה למרד חגיטאות״ ו נ יות לעוכרי חי  השתלמו

 השגה מצייגח מערכח החיניד אח שגח החמישים למרד גיטו ורשה וללחימה
 היהודית בגיטאות ובמחנוח. ב״משואה״ גערכה סדרה של ימי עיון והשחלמויוח,
 בהם נטלו חלק למעלה מ־500 מורים, רכזי חיגוך חברתי, מגהלי כפרי עליית

 הנוער ומלווים של משלחוח בני הנוער היוצאוח לפולין.

זיאלי  חידוש המעדן חמו

 л פתיחת תערוכה על המחתרת והמרי כנימו קומה ובפודטי התשיעי
 ב־22 ביוני 1992, נפחחה במבנה המוזיאלי של ״משואה״ חערוכח קבע חדשה
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 המוקדשת לארגון המחתרת בגיטו קובנה ובמצודת המוות ״הפורט התשיעי״.
 התערוכה הוקמה ביוזמת שריח הלוחמים והפרטיזגים מגיטו קובגה ומומנה

 על ידי איגוד יוצאי ליטא בישראל.
 בתערוכה מוצג דגם של הפורט התשיעי, באמצעותו מתואר הרצח ההמוגי.

 * מפתח לקובצי משואה — קובצי המחקר והעדות של ״משואה״, רואים אור
 זו השגה העשרים ואחת. דר׳ יעל ולדמן ערכה מפתח מפורט לעשרים קובצי
 ״משואה״, שראו אור בשגים תשל״ג—תשג״ב. ספר האיגדקס, שראה אור השגה,
 כולל מפתחות, המתייחסים למקומות, לגושאים ולשמות, הגזברים במאמרים.

 מפתחות אלה יאפשרו גישה קלה לחומר וישרתו חוקרים, תלמידים ומעייגים.
 הוצאה לאיר של מחקריפ חדשים בשיתוף עפ הקתדרה להקר השואה ע׳׳ש

 חיה ובנימין. שסלסקי באוניברסיטת הל־אביב.
 הנהלת ״משואה״, בשיתוף עם פרופ׳ דניאל קארפי, המופקד על הקתדרה לחקר
 השואה באוניברסיטת תל־אביב, החליטה על הוצאה לאור של סדרת מחקרים

 חדשים במשא השואה.
 מפרה של יעל פלד ״קרקוב היהודית 1939—1943״ ראה אור בהוצאה

 משותפת לבית לוחמי הגיטאות ולמשואה.
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 אילה בן־נפתלי

ה נ ב ו ו ק ש י ג ת ב י ד ו ה י ה ה ר ש ש מ ל ה ה ש ע ו ב ש ב ה ת  כ

 (דבריש בטכס פתיחת תערוכת ״המחתרת והמרי בגיטו קובנה ובפורט
 התשיעי״ שנערך ב״משואה״ ב־23 ביוני 1992)

 לזכר א3י מיכאל יצחקי (גל3טרונק< ז״ל

 בחג הסוכות תשמ״ה נערך ב״משואה״ הכנס השנתי של חברי המחתרת והפרטיזנים
 מגיסו קובנה. במהלך הכנס הוחלס לפעול להקמת תערוכה,. אשר תמחיש את
 סיפורה של המחתרת בגיפו קובנה, את פרשת הבריחה מהפורט התשיעי ואח

 לחימתם של חברי המחתרת בשורות הפרםיזנים ביערות ליטא.
 סיפורה של המחתרת הוא גם סיפורה של הקהילה היהודית, מתוכה צמחה. קורותיה
 של המחתרת היהודית בגיטו קובנה מלמדים על מערכת יחסים מיוחדת בין המחתרת,
 מועצת הזקגים (אלטסטגדאט) והמשטרה היהודית בגיטו. ארגוגי המחתרת בגיטו זכו
 לתמיכה וסיוע פעיל של חלק מחברי האלטסטנראט ואנשי המנגנון. קצינים ושוטרים,

 אשר שרתו במשטרה היהודית •ניסו, גמנו על חברי המחתרת ו&פקדיה.
 ב־1 בגובמבר 1942 גערך בבית ישיבת סלובודקה לשעבר מסדר חגיגי,.במהלכו
 חתמו כל אנשי המשטרה היהודית בגיטו קובגה על כתב התחייבות — שבועת
 אטוניס למועצת הזקניע ול״עדה. העברית״ בגיטד. טכס השבועה של המשטרה
 היהודית בגיטו קובנה מאיר מזווית נוספת את הלכי הרוח, אקר איפשרו היווצרות

 של שיתוף פעולה בין המחתרת הלוחמת לממסד היהודי הרשמי בגיטו,
 50 ־שגה לאחד ההתרחשות, כאשר סקרגו לראשוגד, את הארכיון" הממשלתי
 המרכזי בוילגה בגובמבד 1992* גיליגו את כתב השבועה של אגשי המשסרה
 היהודית בגיםו קובגה. על מגילת קלף גדולה, מעוטרת בסרם כחול לבן לכל
 אורכה, גכתב באותיות של סופר סת״ם בעברית וביידיש כתב ״התחיבות״, עליו

 חתמו 152 אגשי המשסרה היהודית בגיטהוזהו הנוסח העברי של ההבטחה:

ד הפורט התשיעי, ח ו ב  * תודתי נתונה ליערית גלזר, בתו של פנחס קרקנזבםקי ז״ל מ
 שותפה למסע מרתק, שנועד לאתר חומר על גיסו קובנה ותפורט התשיעי בארכיונים

 . הממשלתיים בליטא.
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ם ת ע ה ועל ד ר ט ש מ ה וראש ה ד ע י ה נ ק ר ועד ז ״ ו ד י מ ע מ ה ב ר כ ך ה ו ת  מ

: ו ת ז ו ב י י ח ת  ה
י ל ב ת מ ו ך ו ק פ ה ם ו י ך י ק פ ת ל ה ת כ י א א נ ל ת א כ ל ל ת ו ו ר י ס מ א ב ל מ  ל
ת ו י ש י ת א ו י נ א פ ל ת ב ו ב ו ח ת ה א א ל מ ה ; ל נ כ ס ב ת ו ו י ש א , ב ב בזמן ש ח ת ה  ל

; ם י ר כ מ ל ם ו י ר י ך י , ל ם י ב ו ר ק ס ל ח י  ב
י נ י ר ם ; ה י י ת ו ר ש ת ה ו ע י ר י ה ת ו ו ד ו ס ל ה ת כ ה א ל ו ע ה מ ר י מ ש ר ב ו מ ש  ל
ת י ר ב ע ה ה ד ע ת ה ב ו ט י ל נ ו סי ב נ ט י ת מ א י ו ת ו ח ל כ ת כ ש א י ך ק ה ב ל י י ח ת  מ

 בגיטו.
: ״ ב י י ח ת י מ נ  הרי

 ראה צילום המסמך בעמוד הבא.

 היתה זאת ״תקופת השקט״ בגיטו. תקופה של יציבות יחסית בחייהם של כ־17000
 יהודי הגיטו, שנותרו בחיים לאחר מעשי הרצח ההמוניים, שביצעו הליטאים והגרמגים
 בקת ובסתיו 1941. בתקופה זו חל שיפור מסויים במצב התזוגה של האוכלוסיה

 היהודית ונעשו נסיונות לחדש את חיי התרבות בגיטו.
 בשבועות שקדמו לטכס השבועה של המשטרה היהודית ציינו תושבי הגיטו את
 יום השנה הראשון לרצח יקיריהם — עשרים אלן* מיהודי קובנה, שנרצחו בפוגרומים,
 בפורט ד,־7 ובבורות המוות של הפורט ה־9. אוירה של ״יארצייט״ שררה

 ברחובות הגיטו.
 כעשרה ימים לפני הטכם ועשלם ״הגירוש השני״ לריגה, במהלכו הוצאו מן
ח להתאחד עם בני  הגיטו 360 יהודים. חלק מהמגורשים ־ביקשו לצאת לריגה,• כ

 משפחותיהם, על אחרים גכפה הגירוש באמצעות 'שוטרי המשטרה היהודית.
 מחניות ״הענישה המשפחתית״, שהפעילו הגרמניכ! •לראשונה בפרשת הנםיון
 להבריח משאית של קמח לגיטו(אוקטובר 1942), בוי־־נטלו חלק שוטרים יהודים —
 הוצאתם להורג של האסירים עם בני משפחותיהם, גרמה לןעווע נוסף בגיטו' בעיקר,

 בחוגי האלטסטגראט והמשטרה 1היהודית.
 על רקע זה נערך בגיטו אירוע יוצא דופן, מצעד ראווה של אנשיי המשטרה

 היהודית וטכס חגיגי, השזור כולו -במוטיציפ לאומיים:
 הטכס נערך בבגיין החרב׳ למחצה של ישיבת סלובודקה המפורסמת, אחד מסמליה
 של יהחת קובנה טרם החורבן. לקראת האירוע שופץ המבנה י בירי המשטרה

 היהוחת.
 יוזם הרעיון היה יהודה ׳זופוביץ, קצין במשטרה היהודית, סגן מפקד המשטרה
 ולאחר מכן מפקד רובע בגיטו. זופוביץ הצעיד את צןאה וחמישים הקצינים והשוטרים
 במצעד הראווה ופיקד על המסדר, •אלא שהפעם כל הפקודות הצבאיות ניתנו

 בעברית ולא כמקובל בשפר, הליטאיח.
 חומורח, שהורכבה מטובי המוסיקאים בגיטו ובהם הכנרים סטופל והופמקלר,
 גיגגה יצירוח, שגחגו.ביטוי.לאבל האישי והקולקטיבי של תושבי הגיטו — ״כי

 עפר• אתה״, ״קיגה יהודית״ ו״בל נדרי״• ־
 נוסח השבועה הוקרא על ידי מוכיר האלטסנראט א. גולוב, ־תחילה בעברית
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 ולאחר מכן ביידיש כאשר השוטרים חוזרים אחריו מילה אחר מילה. כדי לשוות
 לטכס מעמד חגיגי, ניגנה התזמורת את הפרלוד של פרלמוטר, בעת שהקצינים

 והשוטרים גיגשו בזה אחר זה לחתום על כתב השבועה.
 לאחר שחתם אחרון השוטרים על מגילת הקלף, קם הציבור על רגליו והצטרף
 בכל מאודו לשירה: ״בשוב ה׳ את שיבת ציון״. אגשים, שהשתתפו באירוע,
 מתארים את ההתרגשות שאחזה בקהל, היתד, זו הודמנות נדירה לתת ביטוי

 פומבי לרגשות הלאומיים ולהאחז בשביב של תקווה.
 וכך מתאר את טכס השבועה אחד מתושבי הגיטו: ״כל העגיין היה מעין משחק
 בחיילים, השוטרים היו צריכים לעמוד בשורה ישרה, מתוחים כמו מיתר ולצעוד
 הלוך ושוב, הלוך ושוב. משחק שכור, בתנאים שלגו היה כמעט מגוחך. אבל היה
 כאן רעיון אחד, שאותו היינו צריכים להסתיר כלפי חוץ... באמצעות שבועה, אשר
 באופן פומבי היא שבועה לפקידות של האלטסטנראט, ניתן היה לבטא רגשות
 לאומיים מוסווים. האבל העמוק על האתמול ועל היום והתקווה למחר — זו היתד,

 הסיבה לשבועה הבלתי רשמית אך האמיתית.״
 טכס השבועה, משמש נדבך נוסף לשרטוט דיוקנה של המשטרה היהודית
 בגיטו קובנה ולתאור המניעים, אשר הדריכו את מפקדיה. בראשה עמדו אנשים
 בעלי תודעה לאומית ורגישות ציבורית, שהתמודדו בשניות המתמדת שבין מילוי

 דרישות הגרמנים לבין הנאמנות ל״עדה העברית״ בגיטו.
 אגשי המשטרה היהודית מילאו בראשית תקופת הגיטו תפקידים שונים בביצוע
 האקציות בהתאם לדרישות הגרמנים, שהוטלו עליהם באמצעות האלטסטגראט.
 היו בהם אחדים, שמידותיהם הושחתו והיו מי שגיצלו את השררה למטרותיהם

 האישיות.
 עם זאת המשטרה היהודית בגיטו קובנה מתאפיינת בעמידה יוצאת דופן על

 שמירת הכבוד האגושי והיהודי.
 בתולדותיה של המחתרת בגיטו קובגה שמור לרבים מאגשי המשטרה מקום
 של כבוד על חלקם בארגון המחתרת, הדרכת חבריה בשימוש בנשק והסיוע שהגישו

 לקבוצות הלוחמים, שיצאו אל היערות.
 הסתרת קבוצת הבורחים מהפורט התשיעי בתוך תחומי הגיטו בדצמבר 1943
 והוצאתם המאורגנת ליער ביגואר 1944 התאפשרה בזכות שיתוף הפעולה שבין

 קציני המשטרה היהודית וראשי המחתרת.
 ב־27 במרס 1944, שעות ספורות לפני שהחלה ״אקציית הילדים והזקנים״ בגיטו
 קובנה, נאסרו כל אנשי המשטרה היהודית והובאו אל הפורט התשיעי. בודדים
 נשברו בחקירה והסגירו מקומות מחבוא של יהודים. כארבעים מאנשי המשטרה, אשר
 התחייבו לפעול לטובת ״העדה העברית בגיטו״ ובהם קציני המשטרה ובכיריה —
 עונו וגרצחו בפורט התשיעי. על קירות המצודה גמצאה לאחר המלחמה.כתובת
 ביידיש, וזהו הנוסח העברי של הכתובת: ״יהודים, אם מישהו מכם יישאר בחיים —
 דעו, כי כאן ניספו באופן איום אנשי המשטרה היהודית בגיטו קובנה. ידינו

 נקיות מדם יהודי. מוות לרוצחים! יחי העם היהודי״.
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 פרס ע״ש מיכאל קוסובר לספרה של מרים עקביא
 ״הדרן האחרת״

 נימוקי ועדת השופטים

 ספרה של מרים עקביא ״הדרך האחרת״ מוכיח, שנושא השואה מבחינה ספרוהית
 טרם מוצה. מצויים עדיין נושאים מרתקים דרמטייפ, הזקוקים לסיפול מחקרי וםפרוהי.
 ידענו ספרים, המתארים את גורל היחד. ספרים אחרים עוסקים בגורל הקולקטיבי,

 הכלל, הקהילה, התנועה.
 ״הדרך האחרת״ הוא ספר מיוחד במינו, ביוגרפיה קבוצתית, סיפורה של קבוצת

 חברים שהתלכדו במסגרת תנועת״ הנוער הציוני״ למיבצע הצלה.
 40 איש חברי הקבוצה, הידועה בכיגויה ״גאשה גרופה״, סיפרו את סיפוריהם,
 כל אחד בגפרד, איש איש וסיפורו, איש איש וגורלו. סיפוריהם מרוכזים בספר זה.
 מחוברים זה לזה, הם הופכים לאפוס מרתק של יוזמה, אומץ לב, העזה, חברות,

 ידידות, אחריות, הקרבה, חתירה למטרה.
 חוט השני המחבר בין הגיבורים האלמונים הוא השתייכותם לסביבה גיאוגרפית

 אחת — בגדין, סוסגוביץ, זגלמביה — והשתייכותם לתנועת ״הנוער הציוני״.
 בגיגוד לספרים אחרים מסוג זה אין זה ספר קר, חסר גשמה: אין זה ספר מחקר,
 אבל זה גם לא ספר פיקשן, ספר של דמיון, הגוטל את חומרי המציאות ומעבד
 אותם לסיפור סנסציוני, תערובת של מציאות ודמיון. צודק א. רודניצקי, אשר

 אמר. במוטו של הספר:
 ״במלחמה כותבים יומן, כי במלחמה המציאות מרתקת יותר מהדמיון״. הספר
 מבוסס על מציאות, שהושלמה.על ידי סיפורי הגיבורים. המסמכים קובעים את
 מסגרת האירועים מבחינת הזמן והמקום. סיפורי החברים, שחזורם את העלילה,
 מוסיפים את ^flavours, את הטעם המיוחד של אותם הזמנים. ואילו המחברת
 מוסיפה לספר ״צבע טרי״, משחזרת ״קווים שבורים״, והתוצאה היא ״פיפורה

 של הקבוצה׳׳.
 זהו ספר על העזה וגבורה. מהו סוג גבורתה של הקבוצה י חבריה אינם מוכנים
 לקבל בחיבוק ימים את צוו הגירוש, את האקציות. אם יש פעולה מצד הגרמגים,

 מבצעים פעולות גגד. אם הגרמנים רוצחים יהודים. יהודים הורגים גרמנים.
 אם הגרמנים משתמשים בעורמה, היהודים ממציאים שיטות עורמה משוכללות
 יותר. הגרמנים משוכנעים, שהיהודים הם מוגי לב. ואז היהודים מוכיחים, שהם
 אמיצים. הסיפור שופע שיטות של מאבק על קיום והישרדות שאיגן עולות כלל
 על דעתם של הגרמנים: זיוף תעודות, שיגוי זהות, התהוות בפולנים ואוסטרים,

 פריצת גבולות.
 המטרה היא הישרדות, לכן אין סיפורי הצלה רבים, הדומים לסיפור זה, שבו

 ניצלו הצעירים הלוחמים וגם בגי משפחתם.
 במאבק כזה המטרה מקדשת את כל האמצעים. אבל לא בקבוצה זו. חבריה
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 למדו בתנועה לתחום תחומים ולקבוע נורמות מוסריות, שיש לשמור עליהם.
 למען הצלת חבר יש להקריב חיים. אסור לנטוש חבר בשדה. יש לעשות הבל,

 כדי להצילו. זוהי נורמה, העומדת במרכז האתיקה של צה״ל גם בימינו אנו.
 האסונות, הכשלונות, האכזבות, גורל הנופלים בדרך, אינם מרפים את ידי
 האחרים. הדרר ורועה קרבנות. אבל אין ברירה: יש להמשיך קדימה. ״אותם כבד
 לא יציל דבר״ — אומרת אחת הגיבורות על חברים, שנפלו בידי הגרמנים והיו

 אבודים — ״אבל את האחרים צריכים לנסות להציל״.
 בכל מצב יש ליזום ויש לנסות. כי זהו סוד ההצלחה ואילו ההשלמה — תוצאתה

 היא כשלון בטוח.
 במעשי הקבוצה יש גם מסר ציוני: בבואם לבודפשט הם מדביקים ברוחם

 הלוחמת את חברי התנועה הציונית בהונגריה, וכך קורה גם בבוקרשט.
 משורות הספר פורץ המסר העיקרי: אין דבר יקר יותר מאשר הצלת יהודי.

 שכן המציל נפש אחת מישראל, מציל עולם כולו.
 כל זה התבצע הודות לחינוך הערכי, שהאנשים קיבלו בשורות ״הנוער הציוני״.

 פרס קוסובר ראוי לספר זה, והספר ראוי לפרס ע״ש מיכאל קוסובר.
 קוסובר היה חסיד גאמן של מגהיג יהודי פולין, יצחק גרינבוים, דמות טרגית,
 שעמדה בראש קהילת יהודי פולין בימי פריחתם ושגשוגם הכלכלי והרוחגי ואשר
 נדון לראות במו עיגיו את הכליון, ללא יכולת לפעול להצלת עדתו. על ידי מעשיה
 הצילה קבוצת הציונים הצעירים, שחונכו ב״הנוער הציוני״ ברוח הציונות הכללית

 הרדיקלית, את כבוד האומה בימי כליון והשמדה.
 בשנותיו בארץ היה מיכאל קוםובר שומר המורשת והגחלת של רבו ומורו

 הגדול. הספר והפרס הם זר פרחים על קברו ולזכרו.
 בגלל מקוריותו של הספר, בגלל רוחו הציוגית, בגלל ערכו החיגוכי, החליטה
 הוועדה להעניק את פרס מיכאל קוסובר השנה למרים עקביא על ספרה ״הדרך

 האחרת״.
 ולראיה באנו על החתום: י. ארצי, ד. גורן, מ. וירט, י. כהן, ל. רובינשטיין.
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 נאומו של ה״כ רפי אדרי בישיבת הכנסת, שהוקדשה לטביעת ספינת ״אגוז״
 הניע מספר חברים (יהודה תלמי, נפתלי צחר, יהודה קדם) לשלוח אליו את
 הערותיהם. להלן מכתבו של יהודה תלמי ותשובתו של ח״כ רפי אדרי ליהודה קדם.

 כפר גליקסון, 17.12.92
 כ״ב בכסלו תשנ״ג

 לחבר הכנסת רפי אדרי, שלום רב.
 הקשבתי קשב רב לנאומים, שהושמעו בכנסת לרגל ציון טביעת ״אגוד׳ במצולות
 הים לפני למעלה מדור והבאת עצמותיהם של הנספים לקבר ישראל. היותי קשור
 בעבר למפעלי ההצלה באירופה בתום מלחמת העולם השניה — ארגון ה״בריחה״
 והאחראי לו באחת מארצות אירופה המזרחית מטעם ״המוסד לעליה ב׳״ בשנת

 1946 — ״פרשת אגוז״ הטרגית וכל הקשור בה קרובים לליבי ולהתעניינותי.
 בדבריך בכנסת, במעמד הנ״ל, ציינת בין היתר את תנועות הגוער הציוניות
 והחלוציות, אולם דילגת, או שכחת, או שלא היית מעודכן מספיק בנושא של
 תנועות הנוער השונות, שפעלו בתנאי מחתרת במרוקו, כיון ששמה של התנועה

 החלוצית של ״הנוער הציוני״ לא הווכר למרבה תדהמתי.
 כיום, ולא רק כיום, נכנסה ל״אופנה״ מין ״שכחה״ משונה, בלתי מובנת לחלוטין,
 בספרים רבים, בפרסומים שוגים וכו׳ לגבי תנועת ״הנוער הציוני״: פועלה, הישגיה,
 קיומה, שליחיה וכוי. והדברים אמורים גם בהקשר לספרו של אנטק (יצחק צוקרמן

 ז״ל — מרד גיטו ורשה).
 גם לגבי ספרו של פרופ׳ גוטמן על תנועות הנוער בפולין, ובאחרוגה גם לגבי
 ספרה של כרמית גיא, ״מסע ליד־חנה״, שאמנם איגו מחקר וכתוב בכשרון רב,
 אבל מהעלם ונמנע מלצטט אח שליחי ״המוסד״ יוצאי ״הנוער הציוני״, שפעלו

 בהוגגריה.
 מקיבוצי — כפר גליקםון — השחחפו שגי שליחים בארגון וניהול חנועח ״הנוער
 הציוני״ במרוקו ועוד חבר אחד מבוגרי התנועה האירופית" שלא י היה חבר משק
 ושפעל בקני התנועה במרוקו בשנות החמישים המוקדמות והצליח לארגן שגי
 גרעיגי עליה בגי 30 חברים כל גרעין, אשר נקלטו במשקי. שמו של שליח זה הוא

 יצחק כהן (כהגא).
 שליח הנועהי נוסף — אז חבר קיבוצי — שפעל במרוקו בסוף שנות החמישים
 ותחילת שנוח ה־60 היה יצחק ורדי (בלום) שנכנס למרוקו באמצעוח ״המוסד״.
 מחליפו היה אפרים פוגל — עד היום חבר כפר גליקסון — שקיבל דרכון מזוייף
 מ״המוסד״ על שם האנץ בדייר ופעל שנתיים במרוקו בקני התנועה הרבים ב: רבם,

 מרקש, מקנם, אםאוידה, קסבלנקה.
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 גם אוטו לופוביץ׳, לשעבר חבר חל יצחק, פעל במרוקו בשליחות ״המוסד״.
 תנועתנו במרוקו — לפי עדויות של עולים ושליחי התנועה — רכשה מעמד
 מכובד בקרב הנוער היהודי במרוקו ונחשבה בשנים ההן בין שתי התנועות
 הראשיות, המובילות. ויכול אני להוסיף בגאוה לא מבוטלת שאלכס גתמון —
 הדמות האגדית ללא עוררין, שעשה שנים רבות מטעם ״המוסד״ — התחנך בנעוריו

 בתנועת ״הנועד הציוני״ בפולין, לה היה נאמן תנועתית עד יום מותו.
 רציתי להביא לידיעתך, חבר הכנסת אדרי, בקיצור ככל שניתן, את הנתונים
 הנ״ל, כיון שחורה לי כל פעם, שמתעלמים מפעילות תנועתנו בעבר ובהווה, ואין

 לי הסבר להשתקה, לשתיקה ולהתעלמות מצערת זו.

 בברכה רבה
 (אריה) יהודה תלמי
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גתו של וז״כ רפי אדרי  תשו

 ירושלים, י״ז בטבת התשנ״ג
 10 בינואר 1993

 לכבוד
 מר יהודה קדם

 המזכירות העולמית של ה״נוער הציוני״
 תל־אביב

 שלום רב,

 הריני לאשר בתודה מכתבך מיום 26.12.92 ומודה לך, על שהםבת תשומת ליבי
 לנושא החשוב, שהועלה במכתבך.

 קראתי בעיון את מכתבך ואבקש להעמיד דברים על דיוקם:
 מהשוואה, שערכתי בין נוסח הנאום המקורי לנוסח הנאום, שהובא לפני לאחר
 קריאתו במליאה, התברר לי כי תנועת ה״נוער הציוני״ אכן הוזכרה בנוסח המקורי,

 אך נשמטה מעיני, בעת שנאמתי במליאה.
 אני מבקש לציין, כי במעמד מרגש זה הרגשתי, כי פרענו חוב של כבוד ל ־22
 מנספי ספיגת המעפילים ״אגוז״, במעמד מקודש זה חווינו מחדש את אחדותו של
 העם היהודי. וכגראה ההתרגשות הגדולה, שאחזה בי, היא שהסיחה את תשומת
 ליבי מן הכתוב בנוסח המקורי של הנאום בעת הקריאה ובשגגה לא הזכרתי את

 תגועת ה״גוער הציוני״.
 ר. משה עזרא היה אומר: ״הצדק הוא מרכז ואין העולם מתקיים אלא בצדק״,
 אני שמח, כי ניתנה לי ההזדמנות להעמיד דברים על דיוקם ומבקש להביע את

 התגצלותי הכגה על עוגמת הנפש, שגרמתי בשוגג, אך הטעות היתד. טעות אנוש.

 בכבוד רב,
 רפי אדרי
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ן טעות  תיקו

 במאמרו של יצחק ילון ״שואת יהודי רומניה כמפפריפ״, שפורסם ב״משואה״
 כרך כ׳, ניסן תשנ״ב — אפריל 1992, ע׳ 140—147, יש לתקן: בפסקה: טבועי
 ההעפלה מרומגיה בזמן השואה (ע׳ 145) : ״הגרמגים חיבלו גם בעליה המצומצמת,
 שהתגהלה בזמן המלחמה וגבתה גם היא קרבגות. שתיים מהאוגיות, שהובילו
 מעפילים: האוגיה ״סטרומה״ טובעה על ידי הסובייטים... (וכוי) והאוניה ״מפקודה״

 טובעה באוגוסט 1944 על ידי הגרמגים...
 בטבלה שבאותו עמוד (145) יש לתקן:

 בכותרות של הטורים — טור ראשון צ״ל בביצוע הרומנים; טור שגי צ״ל
 כאחריות הרומנים יש למחוק את השורה השלישית בטבלה: אוקטובר 1941...

 במקורות (ע׳ 146) יש לתקן:
 Butnatu .2 צ״ל Butnaru; במקום בוגטרו צ״ל בוטנרו.

 3. פגקס הקהלות: רומגיה, 2 כרכים, 1969, 1980 — להלן ״הפנקס״.
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 יוחנן כהן — מפעילי ״הנוער הציוני״ בפולין לפני המלחמה ; נמנה
 עם מייסדי קיבוץ תל־יצחק ; שליח ״המוסד״ לפולין ומראשי ״הברי
 חה״ ; חבר הכנסת השלישית; כתב וערך את ״ספר הנוער הציוני —
 צמיחתה של תנועה״ ; היה איש משרד החוץ, בו כיהן בתפקידים

 בכירים — היה קונסול בבוסטון ושגריר ברומניה ובפינלנד.

; ו״ר מועצת ״יד ושם״ זנר — בעבר חבר כנסת; י  עו׳׳ד גדעון חאו
 יו״ר הוועדה המדינית של ל״ע; יו״ר הוועדה הפדגוגית של ״משואה״.
 ספרו ״משפט בירושלים״, הדן במשפט אייכמן, בו שימש כתובע כללי,
 פורסם בלשונות אחרות באירופה והופיע גם בעברית. נפטר בשנת תש״ן.

ו״ר  ד״ר משה גיישקי — ניצול השואה, חבר הנהלת ״משואה״, י
; שופט בית המשפט  הוועדה לחסידי אומות העולם שעל יד ״יד ושם״

 העליון (בגימלאות).

ל — פרופסןר להיסטוריה יהודית מודרנית ולתולדות השואה. חי  לני י

 את לימודיה והדוקטורט סיימה באוניברסיטה העברית בירושלים.
 לימדה באוניברסיטת חיפה.

ד — יו״ר ההנהלה של ״יד ושם״. במחקריו הקים ״גלעד״ ר  יצחק א
 לזכרם של קרבנות השואה ; בספרו ״מבצע ריינהרד״ הוא מתעד את

 קורותיה של הטרגדיה הנוראה.

י ׳חניך. ׳׳׳עקיבא״ ; חבר ב״החלוץ הלוחם״, ק ושימן) — ד ל ו פ ) ן ו מ י  *הודח מ
 הארגון הלוחם של הנוער היהודי־החלוצי בקרקוב; השתתף בפעולת

 ״ציגנריה״ ובפעולות אחרות של המחתרת.

א — ילידת סוסנוביץ שבפולין. בגיטו עבדה כאחות בבית י  פרדקא מז
 חולים וכן ניהלה מעון לתינוקות; פעילה במחתרת של תנועת ״הנוער
 הציוני״, מטעמה נסעה ברחבי פולין, כדי להשיג נשק וליצור קשר
 עם המחתרת הפולנית. יחד עם קבוצת חברי התנועה הצליחה להגיע

 להונגריה ומשם עלתה ארצה כבר בשנת 1944.
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י — ילידת ארגנטינה. עלתה לישראל בשנת 1963 כחברת יטה טרס  אנ
 תנועת ״דרור״ והצטרפה לקיבוץ החותרים אחראית על הסמינרים
 ב״משואה״ •, עוסקת בראיון ניצולי השואה, במסגרת הפרוייקט המשותף

 של ״משואה״, אוניברסיטת ייל והמוזיאון בוושינגטון.

 ישראל שחם — יליד 1924; מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים,
 עבד ב״יד ושם״. חבר ״הנוער הציוני״ מנעוריו; חבר קבוצת ״במאבק״
 עד מלחמת השחרור; חוקר השואה ומתמחה בנושאים הקשורים

 בגיטו ורשה והארכיון המחתרתי ״עונג שבת״.

 פרופ׳ ישראל גוטמן — חוקר והיסטוריון של תקופת השואה ; מראשי
 ״יד ושם״ •, פרסם ספרים על מרד גיטו ורשה ועל אושוויץ; עורך

 ראשי של אנציקלופדית השואה.

 פרופ׳ רב לוין — ראש המדור לתיעוד בע״פ במכון ליהדות זמננו
 של האוניברסיטה העברית בירושלים; עורך פנקסי קהילות ליטא,
 לטביה ואסטוניה ב״יד ושם״; חתן פרס ״משואה״ ע״ש דייר יהשוע
 א. גלבוע לשנת תשמ״ט על ספרו ״תקופה בסוגרים — 1939—1941״.

 ד״ד זלטיצח זודובח־לשקובח — נולדה ב־1957 בצ׳כוסלובקיה ; למדה
 באוניברסיטה ע״ש י.א. קומנסקי בברטיסלבה (1976—1981) ; עבדה
 במוזיאון התקומה הסלובקי הלאומי ומשנת 1991 במכון ההיסטורי
 הצ׳כוסלובקי בפראג; חוקרת במיוחד בנושא המרי האנטי־נאצי •, כתבה
 שורה של .מחקרים ומאמרים, .שפורסמו בכתבי עת וספרי עיון

 בצ׳כוסלובקיה.

ים חרמש — יליד בוךפשט, ממייסדי ״הנוער הציוני״ בהונגריה•,  חי
 עלה ארצה כמעפיל בשנת 1940; היה בין ראשוני כפר גליקסון;
 ב־1944 נשלח ־על ידי ההגנה כצנחן מאחורי קווי האויב הגרמני;

 את פעולותיו תיאר בספר ״מבצע אמסטרדם״.

חו גלאור (גלרט) — היה מפקח על-בןניה״ס היהודיים בבודפשט  אלי
 ומנהל אגף החינוך של הקהילה בשנים 1945—1949; היה. סגן מנהל

 בי״ס תיכון עירוני ד׳ בתל־אביב., ;

ר — דוקטור להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה  שמואל סמקטו
 העברית בירושלים; מוותיקי העובדים ב״יד ושם״, בו מילא תפקידים:
 מזכיר כללי, מנהל המכון להוראת השואה, כעת מנהל מפעל .פנקסי
 קהילות: ישראל שחרבו בשואה; פירסם שורה של ספרים ומאמרים,
 בארץ ובחו״ל, בנושא השואה; מתרכז באיסוף התיעוד ובמחקר של

 יהודי ברית המועצות לשעבר ואוקראינה בפרט.,
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 דייר יאיר אורון — מורה ותיק במכללה לחינוך ״סמינר הקיבוצים״
 בתחום יהדות בת זמננו; בין השאר בוחן את השפעת השואה על
 הזהות היהודית בישראל ובתפוצות; מחקרו על הזהות היהורית
 והמהפכנית של רדיקלים יהודים באירופה בשנות ה־60 וה־70 נמצא

 בשלב מתקדם.

 יצחק ארצי — חבר כנסת; מראשי התנועה וממארגני המחתרת
 היהודית ברומניה בימי המלחמה ; נמנה עם מפקדת אניית המעפילים
 ״כנסת ישראל״ וממנהיגי המעפילים במחנות הגירוש בקפריסין;

 עיתונאי; מראשי ל״ע; חבר הנהלת העיר תל אביב.

ם תורי־גולוב — מפעילי המחתרת הציונית ״מצוק״ בגיטו ה ר ב  עוד א
 קובנה; חבר הנהלת ל״ע.

 עוזיאל ליכטנגרג — מראשי תנועת ״הנוער הציוני״ בפולין בתקופת
 השואה; שליח המחתרת להונגריה, חבר ועדת ההצלה בבודפשט;

 כיום מהנדס בתל אביב; חבר הנהלת ״משואה״.

ם גולדברג — יליד גרמניה. ב־1938 גורש עם הוריו מגרמניה ה ר ב  א
 לזבונשין שבגבול פולין •, עבר ללבוב והצטרף לתנועת ״הנוער הציוני״,
 בה היה פעיל בשנות השלטון הסובייטי ואחר כך ברוסיה, לשם ברח
 ממחנה ההשמרה יאנובסקה בלבוב; בספרו ״ימים חרוכים באש״

 הוא מתאר את כל אשר עבר עליו.

 ישראל גולדמן — חבר קיבוץ פלוגות; יליר פינצ׳וב (מחוז קילצה,
 פולין). בשנות המלחמה הסתתר אצל כפריים פולניים; אחרי השחרור
 על ידי הרוסים התגייס לצבא הפולני; ב־1945 הצטרף לקיבוץ ״האיחוד״
 בקילצה ועלה ארצה כמעפיל ב־1946; במלחמת השחרור שרת בחטיבת

 הנגב של הפלמ״ח.

 שלי לגין

ם בן משח) ־— נולד ב־1912 בחוסט י ל דוידוביץ׳ (מנחם חי י מ  חרב א
 (סלובקיה). בוגר ישיבות בצ׳כוסלובקיה, בעל תואר דוקטור בפילוסופיה
 מאוניברסיטת מסאריק בברנו ומוסמך בית הספר לרבנים בבודפשט;
 ב־1944 גורש לאושוויץ; אחרי השחרור ב־1945 כיהן כרב מחוזי
 בבוהמיה; ב־1959 סולק ממשרתו על ידי השלטון הקומוניסטי ועזב
 את,צ׳כוסלובקיה.; בשנים 1963—1984 כיהן כרב ראשי של וסטפליה

 (גרמניה).
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 בלה פלד — ממייסדי קן ״הנוער הציוני״ בפינסק ; עלתה ארצה ב־1935
 לקיבוץ המפלס, אחר כך חברה באושה. יצאה לחו״ל בשליחות התנועה
 ב־1937 ומטעם הקק״ל ב־1939. בפרוץ המלחמה הגיעה לווילנה,
 נאסרה על ידי השלטונות הסובייטיים, שוחררה ע״ס הדרכון האנגלי

 שהיה ברשותה וחזרה ארצה בינואר 1940.

ן מאירוביץ׳  אהרו

ד מייבסקי — יליד צ׳כנוב, פולין; חבר ״הנוער הציוני״ ; בפרוץ ו  ג׳ורג׳ י
 המלחמה ברח לווילנה והצטרף לקיבוץ התנועה ; עם פלישת הגרמנים
 ברח לרוסיה, נאסר והוגלה לסיביר בעוון חציית הגבול לאפגניסטן,
 בדרכו לארץ •, לחם בשורות הצבא הפולני; עלה לישראל ב־1955.

 מהנדס.

ד שיף — יליד 1918, טרנוב, פולין •, חבר ״הנוער הציוני״ ובוגר ו  י
 הגימנסיה העברית ״שפה ברורה״ בטרנוב; שנות המלחמה עברו עליו
 כפליט ברוסיה ובקזחסטן •, בשובו לפולין הצטרף להנהלת תנועת ״איחוד
 הנוער הציוני — עקיבא״ והיה סגן מפקד ״הבריחה״ בפולין; הגיע
 ארצה ב־18 במאי 1948 ; שרת בצה״ל ואחרי שחרורו עבד במערכת

 הבטחון עד לפרישתו לגימלאות.

 מיכל חפר — ילידת ורשה, ניצולת השואה ; ברחה מהגיטו לצד הארי
 ב־17 באפריל 1943 ; בעת המרד הפולני ב־1944 נתפסה על ידי הגרמנים
 וניצלה בנס, בקפצה מרכבת ההשמדה ; ב־1946 נתגלתה על ידי בן־
 דודה ושליח ועד הקהילות בכפר ליד קילצה; עלתה ארצה ב־1947;
 כיום חקלאית בכפר ויתקין; משוררת, ציירת ופסלת, מרצה ב״משואה״
 ובבתי ספר תיכוניים בנושא השואה ושירה ; הפסל שלה ״קריאת שמע״

 לזכר יהודי ורשה נמצא במוזיאון ״יד ושם״ בירושלים.

 משח זהבי — נולד בליטא בשנת 1916, עלה לארץ בשנת 1936, היה
 ממייסדי הנוער הציוני בארץ ישראל, חבר קיבוץ תל־יצחק משנת 1938,
 אליו הצטרף יחד עם גרעין ארצישראלי של הנוער הציוני ״שורשים״,
 היה שליח בארצות דרום אמריקה, מילא תפקידים מרכזיים בקיבוץ,
 היה מנהל הכפר החינוכי נוה הדסה, היה מזכ״ל ל״ע ותע״ל, בשנים

 חאחרונות הצטרף לצוות ״משואה״.

ן מזיא — מראשי ״החלוץ הכלל־ציוני״ בפולין; בין ראשוני  אהרו
 המתישבים בניצנים ; מחנך ־, מנהל בי״ס אורט ברחובות ; פרסם ספרים

 בשטח החינוך וההוראה.
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 נתן גרוס — במאי סרטים, משורר ועיתונאי; בוגר הגימנסיה העברית
 ע״ש דייר חיים הילפשטיין בקרקוב והמכון הממלכתי הפולני לקולנוע •,
 פעיל בארגון יוצאי קרקוב בישראל; חתן פרס ״משואה״ ע״ש ליאון
 לוסטיג לשנת תשמ״ו על ספרו ״מי אתה אדון גרימק ז״. פרסם ספרים

 על תולדות הקולנוע היהודי והישראלי.

 חנה שלומי(קמפל) — ילידת לבוב ; עלתה ארצה בשנת 1946 במדריכה
 של קבוצת ילדים ישראליים, שנשארו בעת המלחמה בפולין ללא
 הורים ובסיומה קיבלו סרטיפיקטים. בוגרת אוניברסיטת תל אביב •,
 פרסמה מאמרים בקבצים ״גלעד״ ו״שבות״ על יהודי פולין בבריה״מ

 ועל יהודי פולין אחר מלחה״ע ה־2.

 מנחם וירט — מראשי תנועת ״עקיבא״ בפולין; ממייסדי מושב בית
 יהושע; מנהל המחלקה החקלאית של ״רסקו״ במשך שנים רבות;

 מנכ״ל ״משואה״.

 אילה (איה) בן נפתלי — מנהלת חינוכית של המכון ללימוךי השואה
 ״משואה״ בשנים 1983—1993 ; בת קיבוץ תל־יצחק ; שרתה כקצינת
 חינוך בצה״ל •, חברת צוות ההקמה של העיר ימית •, משלימה מחקר
 לקראת תואר שני בנושא ״הפורט רד9 — אתר ההשמךה, 1941—1944״.
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