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 שעור ראשון

 ״חיים בצל המוות״ היא תכנית המוקדשת למציאות מיוחדת במינה - מציאות הקדמה
 ההשמדה, אשר בפניה ניצבו היהודים בתקופת השואה. פרקי התכנית מתמקדים
 בקורותיהם של בני קהילה אחת — הקהילה היהודית בקובנה בתקופת ההשמדה
 ההמונית, אשר התרחשה בעיר בחודשים יולי-אוקטובר 1941; ובסיפורה של קבוצת
 אסירים יהודים, שנכלאה בחודשי אוקטובר-דצמבר 1943 ב״פורט התשיעי״ - מקום
 הרצח של יהודי קובנה. באמצעות קטעי המקורות ההיסטורים, העדויות המצולמות
 בוידאו ושאלות ההנחיה בקשנו לנסות ולהציג בפניך את הדילמות האנושיות הקשות ללא

 תקדים בפניהם ניצבו היהודים נוכח מציאות זו.
 כל אחד מהקטעים בפרק הראשון מתאר פרשה אחת במסכת הארועים הטראגים
 שהתרחשו בקובנה בחודשי הקיץ והסתיו של 1941. הוא מתמקד בהצגת נקודת המבט
 של היהודים באותו ארוע: כיצד הבינו את המתרחש; מה היו אפשרויות התגובה שעמדו

 בפניהם? ומה היו הגורמים והנסיבות שהניעו אותם לבחור בדרך זו או אחרת?
 נראה כי העיסוק במסגרת קבוצות הדיון בכל אחת מהסוגיות בנפרד, צרופם לכלל
 מסכת אחת במסגרת המליאה, ובעיקר הדיון המשותף בשאלות המהותיות, יכול לסייע
 לנו להתקרב ולו במעט להבנת הדילמות הקשות שבפניהם נצבו היהודים באותה התקופה.

 הנתיות כלליות לדיון במסגרת הקבוצות

 העבודה העצמית בקבוצות מתחלקת לשני שלבים:
 א. בשלב הראשון אתה מתבקש לקרוא את המקור תוך תשומת לב להנחיות שהוצגו
 בואש המקור. מטרתן של הנחיות אלה לסייע לך להתמקד בבעיה המרכזית שמעלה

 המקור.
 ב. בשלב השני אתה מתבקש לדון עם חבריך לקבוצה בשאלה המהותית המוצגת בתחתית

 המקור.
 לאחר הדיון במסגרת הקבוצות יערך דיון כללי במסגרת המליאה בבעיה המשותפת העולה

 מקטעי המקורות השונים.



2 ל־25בלילה שבין ה־. ביוני נכנסה לקובנה קבוצת החלוץ של הצבא הגרמני 6 2 4 ־ ^ וךו ב 1 S 1 T I P P T1? pjj pll l i 
 4ווומוח רווזווז ררמוחוווח ביוני ערכו ״פרטיזנים״ ליטאים* ואזרחים ליטאים שהצטרפו אליהם טבח נורא ביהודי
U סלובודקה - פרבר העיר קובנה. הפורעים הלכו מבית לבית וטבחו משפחות שלמות. J I U K I M D U J U K U 7 

 ל3יב1ש אכזריותם לא ידעה שום גבול, הם ירו, שחטו בסכינים והרגו בקרדומים.
 באותם ימים החלו ״הפרטיזנים״ הליטאים לחטוף המוני יהודים בלי הבדל גיל ומין.
• למעלה מ־6000 יהודים נחטפו ברחבי העיר. לאחר שהייה של ימים אחרים במקומות • • • • • • • • • 
m מעצר שונים בעיר הם הובלו תוך כדי מכות בלתי פוסקות לפורט השביעי״ שבקצה ₪ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

 העיר. שם הפרידו בין הגברים לנשים וילדים. כולם הוחזקו בתנאי צפיפות קשים, ברעב
• ובצמא ובהתעללות בלתי פוסקת של הליטאים. יום יום היו מוציאים קבוצות גדולות • • • • • • • • • 
 של גברים ורוצחים אותם לא הרחק מחצר המצודה. בלילות היו הליטאים מתפרצים
 לתאי המרתף של המצודה, מוציאים משם נשים צעירות, אונסים ורוצחים אותן ביריות.
 פעם אחת באו לפורט אלופי הכדורסל הליטאים אחרי שניצחו בתחרות עם כדורסלנים
 גרמנים. כפרס ניתן להם להוציא שלושים יהודים ולרוצחם. רק כמה עשרות יהודים

 הצליחו להינצל והם הביאו העירה את הידיעות המחרידות על הסיוט שבפורט ה־7.
 ״אין לתאר את רוחם של האוכלוסים היהודיים בימים ההם,״ כתב לייב גרפונקל***
 בזכרונותיו. ״כמעט לא היה בית אשר לא היה חסר מישהו מבני המשפחה; משפחות רבות
 הובלו לפורט בשלמותן. בכל יום ויום נתקבלו ידיעות מזעזעות על הנעשה בפורט. אבל בכל
 זאת לא האמין איש ולא העלה על דעתו שכל המובלים לפורט יושמדו שם. סבורים היו
 שתהיה חקירה ודרישה כלשהי - וישלחו הביתה את אלה שלא הייתה להם שום שיכות
 למפלגה הקומוניסטית ואילו החשודים בקומוניזם תוטל עליהם עבודת כפייה במשך
 זמן קבוע. קרובי העצורים התרוצצו חסרי אונים וכמעט נטולי דעת מליטאי לליטאי,
 כדי לקבל מהם המלצות ותעודות טובות בדבר התנהגותם של העצורים בזמן השלטון
 הסובייטי בליטא... מלבד אחדים יוצאים מהכלל לא נענו הליטאים ברובם לבקשות

 היהודים ולתחמניהם...״1
 בראשית יולי נותרו בפורט השביעי כשלושת אלפים גברים יהודים - כולם נרצחו בין
 ה־4 ל־7 ביולי. ״קול היריות נשמע בעיר כל הלילה,״ כותב גרפונקל, ״וגם אז לא נתקבל

 על דעת יהודי קובנה שעם כל ירייה נשפך דמם הנקי של אבותיהם, בעליהם וילדיהם.״2
 הפרעות בעיר והרציחות בפורט ה־7 בוצעו בעיקר על ידי הליטאים. שלטונות הכיבוש
 הגרמני עמדו כביכול מנגד ״בלי להתערב בסיכסוך שבין הליטאים לבין היהודים״. היתה
 זו מדיניות מכוונת שנועדה, כדברי פרנץ שטאלקר (Stahlecker), מפקד יחידות הרצח
 של הס.ס., לגרום לכך ״שלפחות ברגע הראשון לא תופיע משטרת הביטחון [הס.ס.] בגלוי
 בפעולה זו, מאחר שהשיטות שננקטו היו בלתי רגילות לחומרה, ויכלו לעורר תגובה אף
 בחוגי הגרמנים עצמם. כלפי חוץ רצוי היה להראות, כי את המעשים הראשונים עשתה
 האוכלוסיה המקומית על דעת עצמה מתוך תגובה טבעית לדיכוי שדיכאו אותה היהודים

 במשך עשרות שנים ועל הטרור הקומוניסטי שבעבר הקרוב...״3
 בשבוע הראשון של יולי הורו הגרמנים לראשי הציבור היהודי להעביר את כל יהודי
 קובנה לגיטו שיוקם ברובע בסלובודקה. זמן קצר אחר כך נתנה לראשי הציבור היהודי

 ההנחיה להקים ״מועצת זקנים״.

 *כנופיות מזויינות של ליטאים לאומנים ואלמנטים פליליים שכינו את עצמם ״פרטיזנים״ ופעלו תחת השם
 ״משמר העבודה הלאומי״. חלק מקבוצות אלה הוקמו בסתר עוד לפני הפלישה הגרמנית כדי שישמשו כוח
 צבאי שעליו תישען הממשלה הליטאית החדשה, שאמורה היתה לקום בחסות הגרמנים, יעזרו לגרמנים לגרש

 מליטא את הרוסים. מייד לאחר נסיגת הצבא האדום החלו לבצע מעשי טבח בציבור היהודי בליטא.
 **סביב קובנה הוקמה במאה ה־19 מערכת מבצרים שנועדה להגן על האיזור מפני פלישה גרמנית. בליטא
 העצמאית, בין שתי מלחמות העולם, שימשו המצודות כבתי־סוהר וכמקומות הוצאה להורג של אסירים

 פוליטיים ופליליים.
 *״מהעסקנים הבולטים של הקהילה היהודית בקובנה וסגן יושב ראש ״מועצת הזקנים״ לאחר הקמתה בראשית

 אוגוסט 1941.
 'לייב גרפונקל, קובנה היהודית בחורבנה, ירושלים, תשל״ט, עמ׳ 34-33.

 2שם, עמ׳ 34.

 3צבי בראון ודב ילין, תולדותיה של מחתות, ירושלים, תשכ״ב, עמי 27.
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 הידיעה וההבנה
 הקמת ״מועצת הזקנים״

 הנחיות
 קטעי המקורות שלפניך עוסקים
 בחודשי הכיבוש הראשונים ובהקמת
 ״מועצת הזקנים״. קרא את הקטעים

 ושים לב לשאלות הבאות:
 א. מה היתה מטרת הגרמנים

 בהקמת ״מועצת הזקנים״!
 ב. מה ניתן ללמוד מבחירתו של ד״ר
 אלקם לראשות ״מועצת הזקנים״
 לגבי ציפיותיהם של חברי
 היודנראט מהתפקיד שהוטל

 עליהם על ידי הגרמנים!

 זמן קצר לאחר שפקדו הגרמנים על הציבור היהודי להתרכז בגיטו, ניתנה לראשי הציבור
 היהודי ההנחיה להקים ״מועצת זקנים״. הקמת ״מועצות״ (יודנארט או אלטסטנראט
 בלשון הגרמנים) בראש הקהילות היהודיות, היוותה מרכיב יסודי במדיניות הגרמנית
 כלפי היהודים בכל אזורי השליטה הגרמנית. התפקיד שייעדו הגרמנים למועצות הוגדר
 כבר בימים הראשונים שלאחר הפלישה הגרמנית לפולין. בפקודה שהןעברה מברלין לראשי
 ״עוצבות המבצע״ של הס.ס בפולין ב־21 בספטמבר 1939 נאמר כי: ״בכל קהילה יהודית
 יש להקים מועצת־זקנים יהודית, אשר תורכב ככל האפשר מאישים סמכותיים ורבנים
 שנותרו. מועצת הזקנים תמנה 24 גברים יהודים (בהתאם לגודל הקהילה היהודית). היא
 תישא במלוא האחריות שבמשמעות מילה זו, לביצוע מדוייק ולפי לוח זמנים, של כל

 ההוראות שניתנו ויינתנו.1
 על פי הצו שהועבר לראשי הציבור היהודי בקובנה, נדרשו היהודים לבחור להם אדם
 שיכהן כ״ראש היהודים״ ועמו עוזרים ויועצים שישמשו יחד כאלטסטאנראט (מועצת

 זקנים - Aeltestenrat) ולמנות מפקד משטרה יהודית.
 ״ככל שהיה המושג גיטו מעורפל - הן היה זה מושג הלקוח מהוי ימי הבניים
- עוד פחות מזה מובנים היו תפקיד ה׳אובער־יודע׳ (ראש היהודים), והניהול העצמי
 היהודי, שעליהם דברו הגרמנים... משמועות שהגיעו מערים אחרות נלמד שהאובער־יודע,
 הוא, פחות או יותר, שם נרדף לשעיר לעזאזל, לקורבן ראשון של השליחות היהודית,״
 כתב אברהם תורי ביומנו במבט לאחור אל ימי הכיבוש הראשונים.2 יחד עם זאת ״כולם
 הבינו שהנבחר צריך להיות בעל תכונות כאלה שיוכל להשפיע במידת מה על הגרמנים.
 כן היה דרוש שהאיש שיעמוד בראש הגיטו יהיה בעל עבר ציבורי טהור.. ובעל אופי חזק
 כדי שלא יפול ברוחו ולא יכרע ברך בבואו לפני הגרמנים בתור שליח טראגי של ציבור

 יהודי אומלל, חסר ישע ומוקף בידי חיות טורפות,״ כתב גרפונקל בזכרונותיו.3
 ״ב־4 באוגוסט התאספו 28 מראשי הציבור היהודי בבנין בית ספר עממי יהודי
 לשעבר לאספה האחרונה של הקהילה היהודית בקובנה. הם ישבו שם, בני גילים שונים
 וזרמים שונים, סביב שולחנות ארוכים. הניעה אותם הדאגה להווה והאחריות לעתיד...
 איש מהנאספים לא השלה את עצמו באשר לבאות, אבל איש מהם אף לא חזה את
 שקיעתו הקרובה כל כך של הקיבוץ היהודי בליטא. בצבעים קודרים תיארו חברי
 הועד את המצב בעיר ובערים הקרובות. מעולם לא היתה הקהילה נתונה באיום שכזה,

 ומעולם לא היתה חסרת ישע כל כך... הנאספים היו מדוכאים ומיואשים.״4
 באספה הוצעו מספר מועמדים לתפקיד ראש המועצה, אבל ״איש מהמועמדים המוצעים
 לא איחד סביבו את כל משתתפי האסיפה. נוסף על כך סרבו כל המועמדים המוצעים לקבל
 את התפקיד הזה. אחרי ויכוחים ממושכים הציע ד״ר וולף, שישב בראש האסיפה, את
 מועמדותו של ד״ר אלחנן אלקס, יהודי לאומי, ציוני ורופא מפורסם בעיר קובנה. ההצעה
 נתקבלה מייד על ידי האסיפה כולה בהתלהבות רבה... הוא במידותיו התרומיות, בהכרתו
 את המנטליות הגרמנית, בקשרו האמיץ אל העבר היהודי הוכר על ידי כולם המתאים

 ביותר.״5

 'השואה בתיעוד, (עורכים גוטמן, ארד, מרגליות), ירושלים, תשל״ח, עם 140.
 2תורי, אברהם תורי, גיטו יום יום, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל־אביב, תשמ״ח, עמי 52.

 נלייב גרפונקל, קובנה היהודית בחורבנה, ירושלים, תשל״ט, עמ׳ 47.

 'תורי, שם, עמי 52.
 5גרפונקל, שם; תורי, עמ׳ 53.
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 אבל גם ד״ר אלקס סרב. הוא טען כי ״אין לו ניסיון בעניני מינהל ציבורי, כי מעולם
 לא עסק בכגון אלה, שהרי כל ימיו הקדיש את חייו לרפואה. הוא הפציר בנאספים כי

 יוותרו על שרותיו והללו היו עתה אובדי עצות ומיואשים.״6
 ״אז קם ממקומו הרב שמוקלר, ונשא נאום נרגש ורווי כאב, שזיעזע את כולם. ימה איום
 ונורא מצבינו׳ - אמר בקול רועד - ׳שאין אנו מציעים לד״ר אלקס הנכבד את המשרה
 הנכבדה של ראש הקהל היהודי בקובנה, אלא את המשרה המחפירה והמשפילה של ״ראש
 היהודים״, המייצגנו בפני הגרמני. אבל דע לך, ד״ר אלקס החביב והיקר שלנו, שרק
 לפני הרוצחים הנאצים תהיה בבחינת ״ראש היהודים״. בעינינו תהיה ראש הקהל שלנו,
 שנבחר בשעה הטרגית ביותר לכולנו, כאשר מכולנו שותת הדם וחרב המשחית נטויה
 מעל ראשנו. נפלה בחלקך החובה, שאין קשה ממנה, אבל בצידה גם זכות ומצווה גדולה,
 ואינך רשאי להסתלק ממנה! עמוד בראשנו, הגן עלינו, אתה תהיה אתנו ואנו כולנו
 אתך, עד שנזכה ליום הגדול של הגאולה!׳ סיים הרב שמוקלר את דבריו ופרץ בבכי, וכל

 הנאספים בכו עמו בכי תמרורים.״7
 ״אחד אחד קמו הנאספים ממקומותיהם וביקשו את ד״ר אלקס להתיצב בראש העדה...
 כל אחד הציע את תמיכתו והבטיח שיתוף פעולה מלא. לבסוף קם ד״ר אלקס, כשהוא
 מודע לכל מלוא הסיכון, ואמר: ׳אם סבורים אתם שיהיה בזה שרות לכלל הריני מוכן׳.
 רגש של רווחה והקלה ירד על כולם, זרחה קרן של תקווה כמוסה בלבבות השבורים של

 כל הנוכחים״8

 חברי ה״אלטסטגראט״, המועצה היהודית בגיטו קךב3ה,
 מימין: צבי לוין, עו״ד יעקב גולדברג, דרי אלהנך אלקט,
 עו״ד ל״ב גורפונקל, עו״ד אברהם גולוב (תורי). מתוך

 ספר ״יהדות ליטא״, ברך ד׳, תשמ״ד.

 שאלה לדיון בקבוצה

 כיצד ניתן להםביר לדעתך את הפער בין המטרות שייעדו הגרמנים
 ל״מועצת הזקנים״ לבין ציפיותיהם של ראשי הציבור היהודי מגוף

 תדש זה?

 6תורי, עמי 53.

 'גרפונקל, עמי 48.
 8תורי שם; גרפונקל, שם.



 יהודים מועברים מהעיר לגיטן כסלכודקה. צולם ע״י צבי
 קדושין. ארכיון איגוד יוצאי ליטא בישראל.

 הידיעה וההבנה
 ההעברה לגיטו

 הנחיות
 קטעי המקורות שלפניך עוסקים
 בחודשי הכיבוש הראשונים ובהקמת
 הגיטו. קרא את הקטעים ושים
 לב כיצד פירשו יהודי קובנה את
 הרציחות ההמוניות שבוצעו ביהודים
 בסוף יוני ובראשית יולי 1941 בעיר

 ובפורט השביעי?
 ב־7 או ב־8 ביולי 1941 הובאו אל מטה הגיסטאפו בקובנה אחדים מבין עסקני הציבור
 היהודים. שם הודיע להם שטאלקר (Stahlecker) (מפקד יחידות המבצע המיוחדות של
 הס.ס.) בנוכחות מפקד הגיסטאפו בליטא קרל יגר (Jaeger), כי מאחר שכל היהודים
 הם קומוניסטים מסרבים הליטאים לחיות אתם בצוותא. הוא הוסיף שאין להמשיך עוד
 במצב ששרר בעיר בשבועות האחרונים — היה ברור שבדבריו אלה נתכוון לפרעות
 ביהודים ולמעצרים ההמוניים - משום כך יוקם גיטו בשביל יהודי קובנה בחלק משטחו
 של הפרבר סלבודקה. היהודים בעצמם, אמר שטאלקר, צריכים להיות מעונינים בהקמת
 הגיטו כי שם יהיו מבודדים, רחןקים מן הליטאים ובטוחים בחייהם. הוא גם הבטיח
 לצוות להפסיק את המאסרים שמבצעים ״הפרטיזנים״ ולשחרר את הנשים והילדים

 מהפורט השביעי.1
 למחרת נערכה בביתו של הרב הראשי של קובנה הרב שפירא אסיפה דחופה של עסקני
 הציבור היהודים כדי לדון במצב החדש. ״לנאספים לא ברור עדיין מה יהיה טיבו של הגיטו,
 כיצד יתנהלו בו החיים, ובכלל מה יקרה לעדה היהודית בקובנה?״ כתב ביומנו אברהם
 תורי, אשר היה כעבור זמן מזכיר היודנראט, ״דבר אחד היה ברור - המצב הקיים
 הוא ללא נשוא, ושינוי חייב לבוא לאלתר... גורם חשוב בהחלטה להסכים למעבר היתה
 הבטחת הגרמנים כי ישחררו מייד את הנשים והילדים הכלואים... וכי תופסק חטיפת
 היהודים ברחובות. כמו כן לקחו הנאספים בחשבון את אשר אמר שר האוצר הליטאי
 מאטוליוניס לעו״ד גולדברג [מעסקני הקהילה] לפני ימים אחדים... כאשר ביקש ממנו
 גולדברג כי ינסה לשכנע את חבריו בממשלת ליטא שיפעלו להפסקת מעשי הרצח, היתה
 תשובתו: ״זעמו של העם כה רב, שאין כל אפשרות להפסיק מעשים אלה. אם תעזבו את

 העיר ותלכו לגיטו - או אז ישרור שקט״.2

 'לייב גרפונקל, קובנה היהודית בחורבנה, ירושלים, תשל״ט, עמ׳ 34-33.
 2אברהם תורי, גיטו יום יום, מוסד ביאליק ואניברסיטת תל־אביב, תשמ״ח, עמי 48-47.



 ב־8 ביולי בערב העבירו את הנשים העצורות עם הילדים מן הפורט השביעי לפורט
 התשיעי וכעבור ימים אחדים שחררו אותם קבוצות קבוצות. ב־11 ביולי פורסמה פקודה
 מיוחדת, חתומה על ידי קצין העיר הליטאי וראש העיר הליטאי, ובה נצטוו כל יהודי העיר
 לעבור לגיטו בסלבודקה. ״כל יהודי שקרא את ההודעה המחפירה הזאת ראה בה שיבה
 לימי הבניים האפלים ביותר. אבל אחרי כל הזעזועים הנוראים שעברו על יהודי קובנה
 בשבועות האחרונים, הם ניסו לנחם את עצמם שאולי במחיר גזרת הגיטו יעלה בידם
 להציל לפחות את חייהם מידי הרוצחים. כולם היו סבורים שמוטב להיות מבודדים
 בגיטו, ולהיות רק בין יהודים ועם יהודים מאשר לחיות עם הליטאים, שגילו כלפיהם

 יחס נורא ואכזרי כל כך״,כתב גרפונקל.3
 ואהרון פרץ, רופא יהודי מקובנה, העיד במשפט אייכמן, כי: ״הגזירה הזאת להיכנס
 לגיטו נראתה אז בעינינו כהצלה, כי היהודים רצו להסתגר מהר לתוך איזה שטח סגור

 כדי להשתחרר מהזוועות היום יומיות, מהמכות היום יומיות״.4

raw צולם עי״ צבי קדושין. ארכיון .nap רחוב בגיטו 
 יוצא׳ ליטא בישראל.

 שאלה לדיון בקבוצה

 מה היה יתסם של יהודי קובנה לפקודה להקים את הגיטו וממה
 נבע לדעתכם יתט זה?

 3גרפונקל, ש0, עמי 43.

 4עדות אהרון פרץ, בתוך: משפט אייכמן: עדויות, כרך א, ירושלים, 1974.
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 הידיעה וההבנה
 פרשת האינטליגנטים

 הפרשה המתוארת בקטע שלפניך
 התרחשה זמן קצר לאהו הקמת
 הגיטו. שים לב לתגובות השונות
 בגיטו לדרישה לגייס 500 גברים

 מבני האינטליגניצה!

 ליד שער הגיגוו, קבוצות של יהודים בוהגיסו יוצאות
 לעבודה הכפיה. צולם עי״ צבי קדושין. ארכיון המוזיאון

 היהודי בוילנה.

 ערב סגירת הגיטו, ב־14 באוגוסט 1941, קיבל ה״אלטסטנראט״ פקודה ממפקד העיר
 הגרמני לגייס 500 גברים, אגב ההדגשה ברורה שכולם צריכים להיות בני האינטליגנציה
 ובגיל לא גבוה. כששאלו נציגי המועצה מדוע דווקא בני אינטליגנציה, נאמר להם
 שעל אנשים אלה יהיה לעשות סדר בארכיונים ולכן הם צריכים להיות בעלי השכלה
 גבוהה. ״ביקשו באופן מיוחד שהאנשים יהיו צעירים, אינטליגנטים, בעלי השכלה גבוהה,
 מלובשים היטב וכמובן שלא עלה בדעתינו שיש כאן מרמה ואנחנו אספנו את האנשים
 הכי טובים בעיר. היו גם כאלה שהתנדבו, חשבו שזאת תהיה עבודה מענינת לפי ההשכלה

 שלהם. העיד אהרון פרץ.״1
 עם זאת היו גם רבים שלא נענו לקריאת המועצה. את התגובות השונות לפניית
 המועצה מתאר מאיר ילין מתושבי הגיטו, אשר העלה על כתב את רשמיו מאותם
 ימים עוד בתקופת המלחמה: ״לעיתים קרובות נתקל אני באשה צעירה שהיא שכנתנו.
 הרי אנו מתגוררים בדירה משותפת אחת... ברגעים אלה ליבי דווי עלי. אני נמנה על
 דעת הכל עם קבוצת ״האינטליגנטים״, אך לא התייצבתי ליד השער... בעלה, חשמלאי
 מן המניין, גמר־אומר בליבו להתנדב... ״ערב האקציה״ בלי שנדברנו לפני כן נתכנסו
 דיירי ביתנו, קודם ששכבו לישון, למעין התייעצות: מה המשמעות הנןדעת לתביעתם
 של הגרמנים? האם לצאת למחר אל השער אם לאוז מאחר שנקלענו לדירה במקרה,לא
 היטבנו להכיר איש את רעהו. היה איפוא צורך להיזהר בדיבור. אולם משנשאלתי
 לדעתי ואיך נראה בעיני הענין כולו השבתי בקצרה: מי יודע מה רצונם? ואשר לי
- לא אתייצב מרצוני החופשי.״ בעלה של האישה הצעירה הסתלק אל חדרו ברוגז.
 דעתו היתה שונה, אך לא רצה להתפלמס איתי. ואכן השכם־בבוקר, קודם שיצא אל
 השער, כשהוא לובש חליפה נאה, מגולח למשעי ומסודר כראוי, העיף עלי מבט רוגז(אולי

 מזלזל) כמי שאומר:
 ״בושה היא שלא למלא את החובה כלפי הגיטו. הרי אינטליגנט אתה״. מבטו האחרון

 לא ימוש מעיני.״2

 'עדות אהרון פרץ, בתוך משפט אייכמן: עדויות, כרך א, ירושלים, 1974.
 2מאיר ילין, ד0 ונשק, ת׳׳א, 1985, עמ׳ 37-36.



 כ־300 גברים בלבד התייצבו בזמן הקבוע בהתאם לפקודה. את האנשים בא לקבל
 מספר גדול של אנשי גיסטפו מזויינם ובראשם הלמוט ראוקה (Rauca) הממונה על
 הגיטו מטעם הגסטאפו. לפי פקודתו חטפו אנשי הגסטאפו בגיטו את מאתיים החסרים.

 כעונש על הביצוע הבלתי מלא של הפקודה - הוצאו לא 500, אלא 534 יהודים.

 [כעבור מספר שבועות גילה פריץ יורדן, (Jordan) הממונה על הגיטו מטעם הממשל
 האזרחי הגרמני של קובנה, לד״ר אלחנן אלקס, ראש היודנראט, שכל הגברים הוצאו
 להורג. הוא הכריז שהיתה זו פעולת תגמול על שבחורים יהודים התיזו מים וקלקלו 50

 שקי סוכר — היה זה שקר מוחלט.]

 שאלה לדיון בקבוצה

 ממה נבעו לדעתכם ההבדלים בדרכי התגובה של היהודים בגיטו
 לפקודה הגרמנית?



ה ד צ ו ב  ק

 הידיעה וההבנה
 ״אקציה למראית עין״

 קטעי המקורות שלפניך עוסקים
 בחודשי הכיבוש הראשונים ובפרשה
 שהתרחשה בגיטו זמן קצר לאחר
 הקמתו. שים לב לשאלות הבאות:

 א. כיצד התיחסו תושבי הגיטו
 לידיעות שהגיעו על כריית
 הבורות בפורט התשיעי ועל

 ההשמדה בערי השדה!
 ב. מהו השינוי שחוללה חלוקת
 ״תעודות החיים״ בהבנת
 המדיניות הגרמנית על ידי תושבי

 הגיטו!

 ערב סגירת הגיטו, ב־14 באוגוסט 1941, נלקחו מהגיטו על ידי הגרמנים 500 גברים בעלי
 השכלה גבוהה כדי לסדר ארכיונים בעיר. לאחר סיום עבודם היו יהודים אלה אמורים

 לחזור אל הגיטו, אולם איש מהם לא שב.
 ב־19 באוגוסט התחילו הגרמנים בחיפושים בבתי הגיטו. החיפושים נמשכו שבועיים
 מטרתם היתה להחרים מהיהודים את כל החפצים יקרי הערך שברשותם. החיפושים בוצעו
 באכזריות, את הגברים היכו ואת הנשים הפשיטו ערומות, כדי להיווכח שלא הסתירו דבר.
 בסוף אוגוסט — תחילת ספטמבר רווחו שמועות אימים בגיטו וכן גם בין הליטאים בעיר.
 סיפרו שבפורט התשיעי כורים בורות ארוכים ומכינים קברים גדולים בשביל כל יהודי
 הגיטו; בערי השדה משמידים הגרמנים את כל היהודים בלי יוצא מהכלל! בעיר וילנה
 כבר השמידו את מחצית התושבים וכ׳׳ו. ״אף על־פי שכבר היה ליהודי קובנה ניסיון
 מר מאוד וכבר הספיקו לחזות מבשרם מה מסוגלים לעשות הגרמנים, בכל זאת... הרגיעו
 את עצמם שכל מה שקרה עד עתה היה רק פרי התפרצות אינסטינקטיבית של שנאה
 עיוורת כנגד היהודים ובוודאי לא ישנה עוד הדבר. ביחוד תלו היהודים תקוות גדולות
 בכך שהם משמשים כוח־עבודה חשוב שזקוקים לו הגרמנים... אבל השמועות לא פסקו

 והיו מחרידות יותר ויותר.״1
 ב־15 בספטמבר מסר יורדן (Jordan) למועצה היהודית 5000 תעודות לבנות, תוך
 פקודה לחלק אותן מייד בין בעלי המלאכה ובני משפחותיהם הנמצאים בגיטו. בשעות
 הראשונות התנהלה חלוקת התעודות בסדר ובשקט יחסי. המצב השתנה בתכלית השינוי
 אחרי־הצהריים, כאשר החלו להתקבל במועצה דרישות בכתב מגרמנים, מנהלי מקומות
 עבודה בעיר שבהם עבדו יהודים מהגיטו לתת ״ליהודים שלהם״ מספר ״תעודות חיים״.
 דרישה זו חשפה את משמעותן האמיתית של התעודות. הידיעה התפשטה במהירות בכל
 הגיטו, שגם בלאו הכי כבר היה במתיחות ובעצבנות נוראה. האנשים הסתערו באלפיהם
 על משרד המועצה בדרישה נמרצת לתת להם תעודות לבנות. אחרי התלבטויות קשות
 החליטה המועצה לחלק את התעודות לא רק בין בעלי מלאכה, אלא גם בין שכבות

 אחרות ולקבל על עצמה את האחריות לכך.
 ב־17 בספטמבר בבוקר, הובאו ״לגיטו הקטן״* חיילים גרמנים וליטאים מזויינים והחלו
 לאסוף את היהודים במגרש ריק. אלה שבידיהם היו התעודות הלבנות הועמדו בצד אחד,
 וכל האחרים בצד השני. מבית החולים, שהוקם על ידי המועצה בגיטו הקטן, הובאו
 החולים על אלונקות וגם הם הועמדו בצד ״הרע״ שם עמדו האנשים בלי התעודות. כך
 נהגו גם בכל הילדים והתינוקות שהיו בבית החולים שב״גיטו הקטן״. לאחר שנאספו
 כ־3000 איש, החלו הגרמנים והליטאים להעלותם על משאיות ואחדות מהן כבר יצאו,
 כשהן מלאות יהודים לכיוון הפורט התשיעי. ״כל הקהל עמד כמאובן״, כותב גורפינקל,
 אלה אמרו וידוי ואלה פרקי תהילים. יהודי הרובעים האחרים בגיטו הביטו מרחוק
 על המתרחש... הם חיכו באימה ובפחד לרגע שבו יגיע גם תורם הם. לפתע פתאום
 הגיע קצין גרמני מן העיר במכונית קלה, ניגש לקצין שניהל את ״האקציה״ ולחש לו כמה
 מילים באוזניו. תחילה התבלבל קצת הקצין הזה, אולם אחרי כמה רגעים הכריז בכל
 רם: ״הדבר בוטל, כולם הביתה!״ ברגע הראשון לא תפס הקהל את דבריו ואיש לא זז
 ממקומו. רק לאחר כמה דקות כאשר הקצין הגרמני חזר פעמים אחדות על דבריו אלה,
 התאוששו כולם... האנשים בכו משמחה, רקדו והתנשקו... לאחר רבע שעה חזרו לגיטו
 גם המכוניות עם היהודים שכבר הובלו לפורט התשיעי. תיכף לאחר זאת עזבו החיילים

 הגרמנים ו״הפרטיזנים״ הליטאים את הגיטו וחזרו העירה״.2

 * עם הקמתו חולק הגיטו לשני חלקים נפרדים, ״גדול״ ו״קטן״ ובינהם רחוב שלא נכלל בתחום הגיטו. גשר־עץ
 חיבר מלמעלה את שני החלקים.

 'גורפינקל, קובנה היהודית בחורבנה, ירושלים, תשל״ט, עמ׳ 63.
 ־שם, עמי 67.
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 בגיטו לא ידעו מדוע הופסקה ״האקציה״. כותב גורפינקל3,״על אודות מעשה זה, נרקמו
 כל מני השערות ואגדות בדמיונם המשולהב של תושבי הגיטו מתוך תקווה ותוחלת.״
 ואהרון פרץ כותב כי ״היהודים התחלקו לפסימיסטים ולאופטימיסטים. האופטימסטים
 אמרו שהנה הגיעה פקודה מלמעלה להציל אותנו, ויותר זה לא יהיה. הפסימיסטים ראו

 בזה חזרה שהגרמנים רצו בה לדעת אם היהודים יתנגדו, אם הדבר ״ידפוק״.4

 [10 ימים אחר כך התחדשו ה״אקציות״. ב־26 בספטמבר נחטפו מהגיטו ונרצחו בפורט
 התשיעי 1,200 יהודים, בתואנה שיהודי ניסה להתנקש בחייו של מפקד הגיטו הגרמני. ב־4
 באוקטובר הוציאו הגרמנים מה״גיטו הקטן״ כ־1500 יהודים שלא היו בידיהם תעודות
 לבנות, בתוכם חולים, זקנים וילדים ורצחו אף אותם בפורט ה־9. ההשמדה ההמונית הגיע
 לשיאה ב־28 באוקטובר ב״אקציה״ הגדולה, אשר במהלכה נרצחו עוד כ־9,000 יהודים

 במצודת המוות - הפורט התשיעי.]

 שאלות לדיון בקבוצה

 א. מה היו לדעתכם הסיבות שהניעו את הגרמנים להפסיק את
 ״האקציה״?

 ב. כיצד השפיעה ״האקציה למראית עין״ על הבנת מציאות
 ההשמדה בקרב תושבי הגיטו?

 נשם, שם.

 4עדות אהרון פרץ, בתוך: משפט איינמן, עדויות, כרך א, ירושלים, 1974.





 חלק שני

ת ו ו מ  חיים בצל ה

 הפרט והמנהיגות בגיטו נוכת מציאות ההשמדה



 תיים בצל המוות

 פרשת פתקאות החיים

 הנחיות
 הקטע שלפניך עוסק בהבנות
 ל״אקציה״ שהתרחשו בגיטו זמן
 קצר לאחר הקמתו. קרא את הקטע
 ושים לב לדילמה המוסרית שבפניה

 ניצב המספר.

 ״בני-אדם, אנא הואילו לסלוח לכל מי שעט על ניירות אלה. אל נא תדונו אותם על

 החולשות וחוסר אומץ הלב שגילו. נהגו במידת הרחמים בלפי משגים שנעשו בנסיבות

 הללו. שבן, מדי יום ביומו, בבל עת ובבל שעה, אנו רואים את המוות לנגד עינינו...״

 (מאיר ילין,דם ונשק,ת״א,1985,עמי 32.)

 ב־15 בספטמבר 1941, חודש לאחר סגירת הגיטו, מסרו הגרמנים למועצה היהודית
 5000 תעודות לבנות, תוך פקודה לחלק אותן מייד בין בעלי המלאכה ובני משפחותיהם

 הנמצאים בגיטו. על כל תעודה היה מודפס בגרמנית הנוסח כדלקמן:

AUSWEIS 
F U R J U D I S C H E H A N D W E R K E R 

DERGEBIETSKOMMISSAR IN K A U E N - S T A D T I. t. 

G E Z . J O R D A N 
SA - H AUPIST VRMFDHRER 

(Jordan)תעודה לבעלי מלאכה יהודים. הגביטסקומיסאר של העיר קובנה. חתום יורדאן] 
 ס.א. האופטשטורמפיהרר]

 ״עצם העובדה, כי האישור ניתן לכל אחד מבני משפחתו של בעל המלאכה מעורר
 חשדות,״ כתב מאיר ילין, מתושבי הגיטו, ״במהירות הבזק נפוצה השמועה, כי מדובר
 לא בתעודות סתם, אלא בפתקי־חיים של ממש. המחזיק בתעודה כזאת יוותר בחיים ומי

 שלא יהיה מצוייד בה — יגורש וייתכן, שנועד להשמדה...״1
 אובדן־עשתונות ובהלה משתררים בכל. ״תעודות, תעודות! את המלה הזאת תשמע על
 כל צעד ושעל. הנייר הזה, המלה הזאת השתלטה על כל הגיטו,״ כותב בזכרונותיו מאיר

 גינקאס, רופא מגיטו קובנה.2
 ״ - יןרדן יצטרך לתת לי תעודת־עבודה. אני גזרן, אני יודע לגזור סינורים ומכנסוני
 ספורט - מוכיח אחד מדיירי הבלוק הגדול, הזכור לאנשי קאונס [קובנה] כמבקר קבוע

 בבתי־קפה.
- אני אתקין לכם סוליות לנעלים כך, שלא תוכלו למצוא כל הבדל בין נעליכם לבין
 מוצרי בית־החרושת הצ׳כי ״באטא״ - מנסה לשכנע את פקיד הןעד [המןעצה היהודית]

 ״סטודנט הנצחי״ שאני מכירו עוד משנות לימודי באוניברסיטה.
 — באיזה מקצוע עלי לבחור, זו בעיה, לפני המלחמה עבדתי כחשמלאי במפעל גדול.
 לא מעט נזדמן לי לעבוד גם כחרט, כמסגר, כרתך, ולפי המסמכים, אני נהג - שומע אני

 מתוך חבורת אנשים אחרת את דבריו של פועל בעל מראה פשוט, המהרהר בקול.

 'מאיר ילין, דם ונשק, ת״א, 1985, עמ׳ 29.
 2ד״ר מאיר גינקאס, דרך תיל דוקרני, ת״א, 1970, עמי 141.
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- אותי, [כותב גינקאס], מענה הוודאות, שאת התעודות יחלקו לכל מיני מתככים
 ןרמאים, הלא לבעלי מלאכה אין דיפלומות. איך אפשר להבחין, מיהו בעל־מלאכה אמיתי?
 זמן רב אני שובר את ראשי ומחפש מלאכה שתתאים לכישורי. הכל לשווא. רופאים,
 מןרים, ערכי דין, מוסיקאים, מהנדסים ושאר האינטליגנציה הם עכשיו פסולת, מעמסה

 מיותרת.״3
 אלפי אנשים הסתערו על משרדי המועצה היהודית בדרישה לקבל את התעודות.

 ״הם מנסים לחדור פנימה, - לבקש, לתבוע ולדרוש תעודה. עוקרים דלתות ושערים.

 פורצים לבניין... מגירות ומדפים נעקרים ונסרקיס. אך תעודות - אין. מתחילים לרנן...
 כי אלה המקורבים לשליטי־הגיטו החדשים [ראשי המועצה היהודית], הם ואנשי שלומם
 האחרים כבר צויידו בפתקי־החיים, למרות שאין הם בעלי מלאכה. חדורי תחושה,
 כי משהו שלא כשורה מתרחש מאחורי גבם, יהודים מתחילים לטעון ליושר. טענות
 מתערבבות באזהרות ובאיומים מיואשים כלפי מי שגורם עוול משווע,״ מתאר מאיר
 ילין את הארועים שהתרחשו ב־16 בספטמבר בגיטו ומספר על ויכוח נוקב שהתנהל בין

 היהודים שנאספו בפתח בניין המועצה:
 ״מדוע נגזר כי בחיים יוותרו רק מי שהגרמנים זקוקים לו?״

 קול רוגז משיב:
 ״זה מיועד לבעלי המלאכה! לבעלי מקצוע, העמלים בזעת אפם!״

 קולות היסטריים מביעים תמיכה בדברים שנאמרו.
 ״כל חיינו חשוכים מרוב עמל! הגיטו עומד עלינו! לפחות, פעם אחת מותר לנו להנות.

 רק לבעלי־מלאכה!״
 קולו של מישהו גובר ומשתלט על כולם:

 ״הכל חפצי חיים הכל!״
 לפתע מגלה אותי אחד ממכרי הטובים, הממלא עתה תפקיד מסויים ב״מנהל הגיטו״,
 ומפקיד בידי אישור של בעל מלאכה... ״הווה ידוע לך,״ הוא אומר במעמד זה ״כי
 מעתה ואילך הנך עובד בטון. כללתי אותך ברשימה... הכנו רשימות חדשות וכללנו בהם
 אנשים מהאינטליגנציה רבי פעלים... מן הראוי למצוא פתרון צודק.״ צודק? כלום אפשר
 לדבר בהקשר זה על צדק? אני מתחלחל ממש. ומהו המסוגל לקבוע ומהו המסוגל ליטול
 על עצמו?... אישור בעל המלאכה מונח על השולחן. שעה ארוכה אני מתהלך בחדר
 אנה־ואנה, וכולי אובד עשתונות. מהיום עובד בטון אנוכי... כללוני בין רבי הפעלים ורוצים

 להצילני מהשמדה. ומה על רעייתי וילדתי? אבי ואחי? ועל רבים אחרים שמסביבי?״4

 שאלות לדיון במליאה

 א. מהן דרכי התגובה האפשריות הניצבות בפני הפרט בארוע זה?
 ב. םדוע םבקש הכותב סליתה בשםם של היהודים שעטו על

 הנידות?

ש0, עמי 142-141.  נ

 4ילין, עמ׳ 32-31.



 התגודדות של תושבי הגיטו ליד ה״אלטסטנראט״ —
 המועצה היהודית. צולם ע״י צבי קדושין בגיטו קובנה.

 ארכיון המוזיאון היהודי בוילנה.

17 



 חלק שני

 ב־26 באוקטובר 1941, למעלה מחודשיים לאחר סגירת הגיטו, קיבלה ״מועצת
 הזקנים היהודית״ (אלטסטאנראט) פקודה מהלמוט ראוקה (Rauca) הממונה על הגיטו
 מטעם הגסטאפו להודיע לכל אוכלוסיית הגיטו כי ב־28 באוקטובר בשעה 6 בבוקר
 על כולם להתייצב בככר ״הדמוקרטים״. מי שלא יציית - מות ימות. הוא ראוקה
 יעבור על פני כל שורה ושורה ויבדוק אצל כל איש ואישה את תעודות העבודה. אלה
 שימצאו שאינם מסוגלים לעבודות קשות יועברו מן הגיטו למקום אחר. ״לאיזה מקום
 יועברו? - לא אמר בדיוק, אבל מדברין אפשר היה להבין שהוא מתכוון לתחומו של

 ״הגיטו הקטן״ הקודם״,״ כתב גרפונקל בזכרונותיו.'
 ״חברי ׳האלטסטאנראט׳ נשארו המומים,״ כתב במבט לאחור ביומנו אברהם תורי,
 מזכיר המועצה, מה צפוי לגיטו? מה מטרתו האמיתית של המפקד? למה ציווה ראוקה
 דווקא על ה״אלטסטאנראט״ לפרסם את הצו במקום לפרסמו בעצמו? האם אין כוונתו לנצל
 לרעה את האמון שאוכלוסיית הגיטו רוחשת למנהיגות היהודית? ואם כך, האם לא
 רשאי ה״אלטסטאנראט״ לעשות כמצוותו ולפרסם את הצו ובכך לתת ידו למעשה
 אשר אין הוא יןדע איזה אסון הוא אולי טומן בחובו?... עוד לפני שראוקה פקד על
 ה״אלטסטאנראט״ לפרסם את הצו הגיעו ממקומות עבודה שונים בעיר שמועות מפי
 ליטאים, שבפורט התשיעי נחפרו בורות גדולים בידי שבויי מלחמה רוסיים. שמועות
 אלה חזרו ונישנו מפי ליטאים שונים. הן הגיעו כמובן גם לאוזני ה־״אלטסטאנראט״,
 וכאשר ראוקה הביא אליו את גזירת המיפקד, כבר נראו השמועות הללו והמיפקד לא

 כצירוף מקרים גרידא...

 תיים בצל המוות

 ״האקציה* הגדולה״

 הנחיות
 קרא את הקטע שלפנין ושים לב
 לדילמה שבפניה ניצבו ראשי הציבור
 היהודי בגיטו במהלן ״האקציה

 הגדולה״.

 ככר הדמוקרטים. צולם בקובנה בדצמבר 1991. ארכיון



 בבר הדמוקרטים. צו״ר בגיס( קובנה 1943 עי״ אסתר

ן לוריא. מתוך האלבום ״עדות חיה״ בהוצאת דביר צ ת ה  היו בין חברי ה׳׳אלטסטאנראט״ שהציעו להמרות את פי הגסטאפו ולא לפרסם א
 אפילו כרוך הדבר בסכנת חיים לחברי ה״אלטסטאנראט״. אחרים חששו שרבי המרצחים
 לא יסתפקו במקרה של אי־ציות בהענשת ה״אלטסטאנראט״ בלבד אלא ישפכו זעמם גם
 על תושבי הגיטו ואלפי יהודים עלולים לשלם בחייהם בשל חוצפתם של נציגיהם... כלום
 רשאי ה״אלטסטאנראט״ ליטול על עצמו את האחריות לתוצאות של אי פרסום הצו?
 ומאידך גיסא, האם רשאי הוא ליטול על עצמו את האחריות המוסרית הכבדה ולפרסם

 את הצו.
 שעות ארוכות נמשכו ההתיעצויות של ה״אלטסטאנראט״ מבלי שיוכל להגיע לכלל
 החלטה. הוחלט לשאול בעצתו של הרב הראשי א״ד שפירא. בשעה 11 בלילה יצאו ד׳׳ר
 אלקס, גרפונקל, גולדברג ולוין אל ביתו של הרב. גילו לו את חששותיהם ובקשו שיפסוק
 בשאלה אם הם, כשליחי ציבור האחראים לגורל היהודים בגיטו, מותר להם, או שמא
 אף חובה עליהם לפרסם את הצו? הרב נאנח אנחה כבדה. הבעיה סבוכה וקשה ומצריכה
 עיון. הוא ביקש שיחזרו אליו בשש בבוקר... הבטיח שלא יעצום עין כל הלילה ויעיין
 במקורות כדי שיוכל להשיב תשובה בהקדם. כאשר חזרו חברי ה״אלטסטאנראט״ בשעה
 שש לביתו של הרב מצאוהו שקוע בעיון בספרים שנערמו על שולחנו. בפניו ניכרו היטב

 * כינוי מקובל בגיטאות לפעולה אלימה של הגרמנים שנועדה לרכז את היהודים לקראת גירושם מהגיטו, בדרך
 כלל למחנות ולאתרי ההשמדה.

 ״ עם הקמתו חולק הגיטו לשני חלקים נפרדים, ״גדול״ ו״קטן״ ובינהם רחוב שלא נכלל בתחום הגיטו. גשר־עץ
 חיבר מלמעלה את שני החלקים. ב־4 באוקטובר (כשלושה שבועות לפני ״האקציה הגדולה״) הוציאו הגרמנים
 מה״גיטו הקטן״ כ־1500 יהודים שלא היו בידיהם תעודות לבנות, בתוכם חולים, זקנים וילדים ורצחום בפורט

 ה־9.

 'לייב גרפונקל, קובנה היהודית בחורבנה, ירושלים, תשל״ט, עמי 72.
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 אותות ליל הנדודים והמאמץ הגדול שעשה למצוא אסמכתאות לפיתרון הבעיה הנוראה
 שבפניה עמד ה״אלטסטאנראט״. הוא הרים את ראשו עטור הזקן הלבן ןאמר שעדיין אין
 בפיו תשובה וביקש שישובן אלין בשעה תשע. אך גם בשעה תשע עדיין שקוע היה בעיון
 ודחה את תשובתו לשעה אחת עשרה לפני הצהריים. לבסוף בשעה אחת עשרה השיב כי
 חקר ודרש בתולדות ישראל מצבים שיש בהם דמיון לדילמה שבה נתון ה״אלטסטאנראט״
 כעת. במקרים כאלה, אמר, כאשר נגזרת גזירה על עדה יהודית והיא כולה נתונה בסכנה,
 ובמעשה מסויים ניתן להציל חלק ממנה - חובה על ראשי העדה לעזור עוז וליטול
 על עצמם את האחריות ולהציל מה שניתן להציל. [יש לציין כי רבנים בגיטאות שונים
 אשר עמדו בפני דילמה דומה פרשו את הנחיות ההלכה בדרכים שונות ומנוגדות. היו

 שהכריעו בניגוד לקביעתו של הרב שפירא, נגד הענות לדרישת הגרמנים].
 מיד לאחר הביקור אצל הרב הראשי התכנסו חברי ה״אלטסטאנראט״ לישיבה מיוחדת
 והחליטו לפרסם את הצו.2 באותו יום, ה־27 באוקטובר, נלקחו מהגיטו למעלה מ־9000

 גברים, נשים וילדים ונרצחו בפורט ה־9.
 שנתיים אחר כך, בצוואה שהשאיר לבנו ולבתו, תאר ד״ר אלקס, ראש ״מועצת הזקנים״,

 את היום הטראגי בתולדות הקהילה היהודית בקובנה:
 ״השחיטה האחרונה היותר גדולה שעלתה לנו בעשרת אלפים קורבנות בבת אחת
 היתה ב־28 באוקטובר 1941. בכל אותו יום עמדה כל העדה תחת שבט המושל: מי לחיים
 ומי למוות. אני הוא הגבר שראה עיני הלקוחים למות. בעצמי עמדתי ב־29 לאוקטובר
 השכם בתוך המחנה שהובלה לשחיטה לפורט התשיעי. באוזני שמעתי את הסימפוניה
 הנוראה של בכית, יללת וזעקת של עשרת אלפים איש, זקן ועולל שקרעה שמים. אין
 מי שמע כזאת בכל הדורות והזמנים! עם רבים מהקדושים רבתי בשעה זו את יוצרי
 ועמם יחד קראתי מתוך לב קרוע: מי כמוך באלמים אדוני! ובחפצי להציל פה ושם פגעו
 בי החיילים והוכיתי קשה ונפצעתי ושפוך דם הוצאתי על פי פקודת מפקד השמירה.
 ובהתעלפתי מתוך חולשה נשאתי על כפי חברי מחוץ למחנה ובתוך המהומה שנהיתה

 נצלה עמי כנופיה קטנה של שלושים־ארבעים איש בערך. אודים מוצלים מאש.3

 שאלות לדיון במליאה

 א. מה היו האלטרנטיבות האפשריות להתמודדות עם דילמה זו?
 ב. מהו לדעתך תשבון ״התות וההפמד" האפשרי של ראשי הציבור

 היהודי בבתירת כל אתת מהאלטרנטיבות?

 2אברהם תורי, גיטו יום יום, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל־אביב, תשמ״ח, עמי 63-60.

 3שם, עמי 603.



 שעיר שני

 סיפורם של אסירי ״מצודת המוות״

 כדרך לפורש התשיעי. צוייר בגיסו קובנה 1943 ע״י אסתר
 לוריא. מתוך האלבום ״עדות חיה״ בהוצאת דביר.
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 הפרק השני של התוכנית עוסק בסיפורן של שלוש קבוצות אסירים יהודים, אשר הובאו
 אל ״הפורט התשיעי״ בסתיו 1943, כדי לטשטש את עקבות הרצח.

 הקטעים שבהם תעסוק במסגרת קבוצתך מתארים את סיפורו האישי של אחד
 מהאסירים. הם מתארים את קורותיו של האסיר עד סתיו 1943, ואת המפגש עם
 האסירים האחרים ב״מצודת המוות״. באמצעות הסיפור האישי בקשנו להציג לפניך את

 התיחסותה של קבוצה אחת מבין הקבוצות השונות לקיום בתוך אתר ההשמדה.

 הנתיות לעבודה בקבוצות

 גם הפרק השני מבוסס על עבודה עצמית ועל דיון משותף.
 א. השלב הראשון הינו עבודה עצמית. קרא את הקטעים העוסקים בסיפורו האישי של
 האסיר, תוך תשומת לב לשאלות ההנחיה. מטרתן של שאלות אלה להבליט את הגורמים
 השונים שעשויים היו להשפיע על התיחסותו המיוחדת של האסיר למציאות הקיום באתר

 ההשמדה.
 ב. בשלב השני יתקיים דיון במסגרת הקבוצה בבעיה המשותפת לקבוצת האסירים.

 ג. בשלב השלישי לאחר שגבשה הקבוצה את עמדתה לגבי השאלה הנדונה, יוטל עליך
 להציג את עמדת הקבוצה בפני נציגים מהקבוצות האחרות.



 קבוצה א

 מבוא

 סיפורם של אסירי העבודה

 מהגיסו

 הנחיות
 לפניך שמי קבוצות של קטעי
 מקורות העוסקים ביחסם של
 הגרמנית כלפי יהודי קובנה מסיום
 תקופת ״האקציות״ ועד לחטיפתו
 של ישראל לפורט ה־9 בסתיו 1943.
 א. קרא בעיון את הקטעים השונים.
 בסיום קריאת בל אחד מהם, ציין
 את השפעת הארועים המתוארים
 בו על האופן שבו הבין ישראל
 את כוונותיהם של הגרמנים כלפי

 יהודי הגיטו.
 ב. מהי הבעיה המתעוררת מקריאת
 הקטעים השונים לגבי יכולתו של
 ישראל להעריך את כוונותיהם

 של הגרמנים!

ו 1943 לעסוק בשרפת הגוויות בפורט רים היהודים, אשר עליה נכפה בסתי  פלוגת האסי
 התשיעי, היתה מורכבת בעיקר משלוש קבוצות:

 א. 28 שבויי מלחמה סובייטים, כולם יהודים, ביניהם גם שלושה שבויים ששרדו במצודה
 מתקופת ״האקציות״ בסתיו 1941.

 ב. 14 גברים יהודים שנחטפו על ידי הגרמנים שעה שיצאו משער הגיטו בדרכם למקום
 עבודתם הקבוע בקובנה.

 ג. 14 חברי המחתרת בגיטו, שנתפסו בדרכם ליערות אוגוסטבה.
די בן 16 ט לאסירים אלה, הובאו לפורט גם שלוש נשים יהודיות מהגיטו, נער יהו ר  פ
ם מסביבות יאנובה (נאמר שהתנגדו סי  שהתחבא במשך שנתיים ביערות, שלושה אחים רו
צא פולני, שהואשמה בקשר  לגרמנים שבאו לקחתם לעבודות כפייה), ורופאה נוצריה ממו

 עם הפרטיזנים. בסך הכל מנתה הקבוצה שעסקה בשרפת הגוויות 64 אנשים.
 מהעדויות השונות מתברר כי ״במצודת המוות״ אמצו האסירים דפוסי התמודדות
צא ו  שונים נוכח המשימה הנוראה שהוטלה עליהם. דפוסים אלה היו במידה רבה פועל י
ז החלה הפלישה הגרמנית לברית א  של הארועים וההתנסויות שחוו בתקופה שחלפה מ

 המועצות.

 סיפורו של ישראל, אסיר מקבוצת אנשי הגיטו
 ישראל הוא אחד מ־16 הגברים היהודים שנחטפו על ידי הגרמנים והובאו לפורט ה־9

 בסתיו 1943. הוא בן 28 יליד קובנה. לפני המלחמה עבד כזבן בחנות לחומרי בנין

ץ ובסתיו 1941, הצליחו, ת תקופת ״האקציות״ בקי  בעיר. התחתן ונולדו לו שני ילדים. א

ב בני משפחתו נלקחו רו ו ו רי א אשתו ושני ילדיו הקטנים לעבור בשלום, אולם הו  הו

ודע כי נרצחו בפורט ה־9. בשנתיים שחלפו מאז  מהגיטו ב״אקציה״ הגדולה והוא י

ת בני משפחתו. אולם הפחד ם ״האקציות״ הצליח, אומנם בדוחק רב, לקיים א ו  סי

ד כמעט מדי י דוש ״האקציות״ שב והטר  מפני העתיד הבלתי נודע — החשש מפני חי

ומי של הגרמנים אל הציבור היהודי, ניסה ישראל ומי ך יחסם הי ת מנוחתו. מתו ם א ו  י

ראשי הציבור, ללמוד על כוונותיהם לגבי המשך הקיום של  כמו כל שאר תושבי הגיטו ו

 הגיטו.
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 א. לעבוד ולחיות

 קטע ראשו!

 ב־28 באוקטובר התבצעה בגיטו ״האקציה״ הגדולה. 9000 יהודים הועברו לפורט ה־9
 ונרצחו שם. בגיטו נשארו 17,400 יהודים מיואשים ומפוחדים ״לא רק מפני יום המחר

 והמחרתיים, אלא גם מפני יום ההווה, מפני השעה הבאה והרגע הקרוב.״1
 ב־1 בנובמבר הגיע פריץ יורדן (Jordan), הממונה על הגיטו מטעם הממשל האזרחי
 הגרמני של קובנה, למשרד המועצה היהודית. הוא דרש לכנס את כל חברי המועצה
 והודיע להם כי: ״מהיום ואילך לא יארע לכם שום דבר ותוכלו לשבת בגיטו במנוחה,
 אבל כל זאת אך ורק בתנאי מפורש — שתמלאו בקפדנות ובדייקנות החמורה ביותר
 את חובת העבודה, בעיקר בשדה התעופה. אם לא תמלאו חובה זו כהוגן, יישנה תיכף
 ומייד אותו מעשה שנעשה לפני ימים אחדים.״2 מייד נפוצה בין תושבי הגיטו הידיעה
 על הכרזתו של יורדאן שמעכשיו תתחיל תקופה חדשה בגיטו. כעבור ימים אחדים הגיע
 למשרדי המועצה גם הלמוט ראוקה (Rauca), הממונה על הגיטו מטעם הגסטאפו. גם
 הוא כמו יורדן הרגיע את חברי המועצה שמעכשיו יחיו יהודי הגיטו בשלווה ושום רע
 לא יאונה להם. ״אני מבין לרוחכם בוודאי תתייחסו לדברי באי־אמון. אבל אני אומר
 לכם החלטית שמעכשיו ישלוט שקט בגיטו״. אמר ראוקה לחברי המועצה וביקש שדבריו

 יפורסמו בין יהודי הגיטו.3
 הצר בסלבודקה הישנה (ניסו קובנה). צו״ר בניסו קובנה

 'לייב גרפונקל, קובנה היהודית בחורבנה, ירושלים, תשל״ט, עמי 83.
 2שם, שם.

 נשם, עמי 85.
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 פקודות של הגרמנים לגבי העבודה היהודית4

סר העיר קובנה קובנה 21 באפריל 1942 מי  קו
 האלטסטנראט היהודי

 בקובנה-ויליאמפולה

 יחידת האספקה של הצבא 724 ומינהלת הבניה בגזרת החזית 2/1 שאולן (שמה הגרמני
ת ההזמנות הבאות:  של העיר שאוולי) מסרה לבית המלאכה של הגיטו א

 2000 יחידות מברשות בגדים
 2000 יחידות מברשות נעליים

א גדולות  2000 יחידות מברשות טאטו
 100 יחידות מברשות לזפת.

מר נוסף דרשתי ד בהתקנתם. חו ר הפריטים, יש להתחיל מי צו מר לי ש בנמצא חו ם י  א
מר אפשר לקבל לאחר האישור של יחידת האפסנאות במחלקה 11/2 של ום והצעות חו  הי

סר העיר. מי  קו

 בפקודה

 הוראה של וידמן(הממונה על הגיטו מטעם המינהל האזרחי לאחו יורדן) ב־ 20.6.42
 ניתנה הוראה לאלטסטנראט להקים בגיטו בית חרושת גדול לרהיטים.

 האלטסטנראט

 פקודה של השטאדטקומיסו (ראש המינהל הגרמני האזרחי) בקובנה 7.11.42-1

ו כפופים  בתי המלאכה בגיטו, נגריות הרהיטים ובית המלאכה לקדרות יאוחדו ויהי
 להנהלה אחת. הם יכונו ״בתי המלאכה הגדולים של הגיטו תחת ההנהלה הכללית של

 ״השטאדטקומיסר״.
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 'תעודות מתוך: אברהם תורי, גיטו יום יום, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל־אביב, תשמ״ח.



סר העיר קובנה קובנה 28 במאי 1943 מי  קו
 משרד העבודה

סר העיר מי ן קו  אל האדו
ר מ א ר  בריגדהפיהרר ק

 בקובנה
מאי 1943 ל ו : העסקת יהודים בעבודה בחודשים אפרי ן  הנדו

יצור מוצרים  בעקבות צמצום כוחות העבודה הליטאים והצורך ההולך וגובר בכח־עבודה לי
ותר  דחופים ובעלי חשיבות מלחמתית, עולה החשיבות של העסקת היהודים בעבודה י
דים ויהודיות לעבודות ב ל־300 יהו ו  ויותר. נוסף לכך, בחודשי הדיווח היה הכרח להציב קר
 פריקה והטענה של ספינות, וכן לעבודות בגני הירקות ובחוות העירוניות. כן היה הכרח

ותי עבודה חדשים, ואלה הס:  להקים צו

ות הובלת עצים 40 40  צו
 בית־חולים שדה 4/532 5 40
ל חדשות 25 23 ז לות בר  המשרד לבניית מסי

 בית־החרושת למוצרי סריגה ואריגה ״סילוה״ 40 120
 בית החרושת הקובנאי ללבד 2 22
ד להטענה ״קרוביאס״ 50 —  משר
ן נזקי הפגזה 60 20  א.ג. ״סטטיבה״ ומפעל הבניה לתיקו
ן לציפוי גגות 26 10 ר קרטו צו  בית החרושת לי
ל ויליאמפולה 10 1 ז  יציקת בר
וב חומצתי(המסה) 2 9  נסי
ן חילים 1 9  מעו

: די 110 מעסיקים הזקוקים לעובדים והם מתחלקים כך  כעת מועסקים יהודים על י
6 8  1. צבא ומפעלי־משק צבאיים %

9  2. תחבורה, תובלה ובינוי גשרי רכבת %
4 רות של המשטרה %  3. תחנת שי

1 9 ים % רים אזרחי  תחנת שירות במינהל ובשאר סקטו

י ש י ל  קטע ש

 מתון יומנו של אברהם תורי מזכיר היודנראט:
 16 במרס 1943

ת חלקם למאמץ רמים א רם 9000-8000 עובדים אשר יוצרים, בונים ותו  ...הגיטו תו
י עבודת הבניה העצומה של שדה התעופה ר כ כי  המלחמתי של העם הגרמני. כדאי להז
 בקובנה במשך שנה וחצי, נעשתה בחלקה הגדול, על ידי מהנדסים, טכנאים, מסגרים,
ם ולילה, לפעמים שלוש ו ש עבדו, י ב ל־4000 אי ו  בנאים ואלפי פועלים שבאו מהגיטו. קר

א לטובתינו. ת הקמתו. כל זה הו  משמרות, בשדה התעופה, עד שהשלימו א

 30 ביולי 1942

ד , כי המשמר לי ן ו ן הדאגה למז ו תושבי הגיטו משוחררים במקצת מ ן הי  בזמן האחרו
ת הפיקוח ר א ותר בבדיקותיו. הגרמנים קיבלו פקודה להשאי  הכניסה לא הקפיד בי
לו הם, הגרמנים, חייבים לפקח על הנעשה  על שער הכניסה לגיטו - לליטאים, ואי
ת ף הם א ת אדישות הגרמנים, אבדו א  ולא לקחת לעצמם דבר. הליטאים בראותם א
ד שער־הגיטו, והתושבים תר לי ו ירה נוחה י ו ן להחרים מצרכים... במצב זה נוצרה או  הרצו
ן עוד רידה במחירי המצרכים ובעיקר - לאנשים היה מה לאכול. אי  הרגישו בכך. חלה י
ת למינהם. העבודה רקו ב של י ו  רעבים בגיטו. תרומה נוספת לשיפור המצב — יבול ט
רק שבגיטו באה עתה על שכרה. אנו יכולים להיות גאים  הרבה שהושקעה בגינות הי

ון הרב שרכשה מחלקת הגינון של הגיטו.  בניסי



 ב. תקופת ״השקט״

ו 1943. ״במשך כל  מה־1 בנובמבר 1941 החלה בגיטו תקופת ״השקט״ שנמשכה עד סתי
: בהשוואה עם העבר לא היו מר ו תר ל ו ו נכון י  הזמן הזה״, כותב גורפינקל, ״לא היו - א
ם ייסורים, עינויים י ו ו י היהודים בגיטו ר ו היו חי  ״אקציות״ בגיטו. אבל גם בתקופה ז

5 ״ ום. ו הם מתים ״לרגעים אלף מיתות בי  ופחדים בלי קץ ובלי סוף, והי

 קטע ראשו!

 נרצחו על ידי הגרמנים
 מיומנו של אברהם תורי, מזכיר היודנראט:

 17 במוס 1942

ד: ביום 10.3 נורו למוות בפקודתו של יגר, 24 יהודים. הסיבה:  הודעה רשמית מאת הס.
ר על האוכלוסיה סו  הם לא ענדו טלאי מגן־דוד על בגדיהם ועסקו בסחר־מכר, בניגוד לאי

 הליטאית. האלסטנראט נצטווה להודיע על כך לתושבי הגיטו.

 15 ביוני 1942

ד הגדר. הסיבה: הוא לא נשא טלאי צהוב על בגדו. ות לי  משה רוזנברג נורה למו

 17 באוקטובו 1942

ד גר ושל סוחר לי , של קרי ן י ת נשיהם וילדיהם של השוטר ריבשטי  הס.ד העביר לפורט א
(הם ניסו להכניס משאית קמח לגיטו). הנשים והילדים הוצאו להורג עם  הגדר, שנעצרו

 הנאשמים. התרגשות רבה בגיטו.

 10 בדצמבו 1942

ד ן הגיטו לפורט התשיעי ושם הוציא אותו מי ת המוסיקאי גיסט מ ד הוביל א ץ מהס.  שטי
 להורג.
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 קטע שני

 ״האקציה הסטלינגרדיוג״
 בימים הראשונים של חודש פברואר החלו הגרמנים לאסור נשים וגברים יהודים מהגיטו,
 שנתפסו בעיר ב״פשעים״ קטני־ערך: קניית כיכר לחם מליטאים, קניית עיתון, פגישה
 עם ליטאים במקומות העבודה וכדומה. ״העצבנות וחוסר הביטחון שאפיינו את ימי
 הגיטו הראשונים, פקדו שוב את הגיטו״, כתב אברהם תורי ביומנו ב־4 בפברואר
 1943, ״אתמול הזמין אליו קומנדט הגיטו את ראש המשטרה היהודית ואת שלושת
 המפקדים של תחנות המשטרה. הוא הודיע להם, כי עליהם לעצור ולהביא היום
 עד השעה 8 בבוקר, למשטרת הגיטו, את משפחותיהם של שמונה עצירים יהודים
 הנמצאים בס.ד. זה ימים אחדים... הוא ציין כי בני המשפחה כוללים בעל או אישה,
 הורים ילדים וההורים של הבעל והאישה... היום השכם בבוקר, באנו לאלטסטנראט. לא
 היה אפשר לשבת בבית. בשעה 30:9 בא שטיץ [האחראי על הגיטו מטעם הגיסטפו] לגיטו.
 הרמן, המנהל של משרד העבודה הגרמני, היה כבר במקום. הוא התווכח עם שטיץ על
 כל אדם — ״היימאן הוא נפח מצויין, עזוב אותו. ״כף׳ — אמר שטיץ - ״אך
 אשתו כבר חוסלה הבוקר. יש לו שלושה ילדים. מה יעשה עתהי הוא בין כך לא יוכל
 לתרום הרבה. מוטב שילך״ וכך היה גם עם היתר. היום הוצאו להורג 12 היהודים
 שהיו בס.ד. ביחד עם 6 היהודים מבית־הסוהר העירוני. עתה הוא בא לקחת לידיו
 את 27 היהודים מן הגיטו... העצורים נתבעו לעלות על המשאית, שהיתה מכוסה בבד
 מכל צדדיה... מזעזעת היתה עלייתן של הנשים למשאית. הללו החזיקו בידהן תינוקות,
 בני גילים שונים. הן עטפו אותם שוב ושוב בסותרים, כדי שלא יצטננן בדרך. במשאית
 היו ארבעה שוטרים ליטאיים. כאשר זזה המשאית ממקומה, הם ציוו על הנוסעים לפשוט
 את רוב בגדיהם. המשאית נוסעת לפורט התשיעי ומתקרבת לבור. הנוסעים מורדים לתוכו

 ומטח יריות שם קץ לחייהם.
 היה זה ב־4 בפברואר 1943, יום אחד אחרי שהגרמנים הודו רשמית במפלתם על
 יד סטאלינגראד. משום כך קראו יהודי הגיטו ל״אקציה״ הזאת בשם ״האקציה

 הסטאלינגראדית.״

 קטע שלישי

 חזית מהפורט
 רוב היהודים שנלקחו ״בתקופת השקט״ לפורט התשיעי נרצחו שם. אף על פי כן במהלך
 התקופה היו מקרים בהם חזרו יהודים מ״מצודת המוות״ בעקבות מעשי שתדלנות אצל

 הגסטפו -

 18 ביולי 1942

 חמש נשים שנעצרו חזרו מהפורט לגיטו.

 12 באוגוסט 1942

 ןינקלשטיין יהודי ממריאמפול, שוחרר מהפורט התשיעי.
 19 באוגוסט 1942

 מורין שוחרר מהפורט ה־9.

 29 בספטמבר 1942

 כץ וזיו שוחררו מהפורט.



 ג. סבלנות ואורן רוח

 בסוף 1942 הגיע לאוזניו של ישראל השמועה כי בגיטו פועל ארגון מחתרתי המבצע
 פעולות חבלה במקומות העבודה השונים. איש לא ידע מי הם חברי הארגון, אולם
 חשדות הועלו בעיקר כלפי מי שנודעו כפעילים לשעבר במפלגה הקומוניסטית. שמועות
 אלה עוררו חששות כבדים בקרב תושבים רבים בגיטו. בשיחות שניהל ישראל לא פעם
 עם חבריו לעבודה, הועלו טענות קשות כנגד הבודדים המסכנים את קיום הגיטו כולו.
 דוגמא לכך הם הדברים הנוקבים שהשמיע אחד מתושבי הגיטו באוזני מכרו, שצידד
 בפעילות המחתרת: ״מן הראוי, שישרור כאן שקט, שיהיה שקט מוחלט. כאשר אני מעיף
 עין על הנשים, הילדים והישישים, אני משוכנע עוד יותר בכך, כי נישקנו היחידי הוא
- סבלנות ואורך רוח. הודות לכך, חלק מאיתנו יעמוד בשבר ויזכה לישועה. שיוותר,
 לפחות, שמץ של נבט שממנו העם יתחיל בצמיחתו החדשה... ברם אם נלך בדרך ההתנגדות
 הגלויה יושמדו כולם. אומר אתה - המדובר בגאוות אדם, בכבודו של עם, ולפיכך שומה
 להתנגד. אך כלום יש בכוחו של זבוב להתמודד עם פיל? ועל אחת כמה וכמה כאשר
 המדובר בזבוב כבול. הרי זה פשוט מגוחך. והרי היו אלה חכמינו שקבעו: ״טוב הכלב
 החי מהארי המת״. על כן אומר אני: סבלנות, אורך רוח ושתיקה, שתיקה! אסור גם
 לשכוח כי מדובר כאן באחריות קיבוצית. תן למרצחים רק תואנה כלשהי - וכולנו
 אבודים. כלום פרח מזכרונכם, כי בשל חרב מדומה, שנמצאה אצל איזה בחור, משפחתו

 וכל שאר דיירי הבית שילמו ביוקר? אכן בגיטו כולם משלמים בעד האחד.״6

 6מאיר ילין, דם ונשק, תל־אביב, 1985, עמ׳ 76

 הנחיות
 א. קרא את הקטע שלפניך והסבר על
 מה התבססה עמדתם של ישראל
 וחבריו בי ״נישקנו היחידי הוא

- סבלנות ואורך רוח״
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 ד, בפורט ה־9

 כשהובאו האסירים אל הפורט ה־9 הם הועמדו בשורה בחצר המצודה והאחראי עליהם,
 הפוליציי־מייסטר השמיע באוזניהם את הנאום הבא:

 ״כאן היה בית־הקברות שהשאירו הרוסים. הם רצחו כאן אוכלוסים אזרחים, ליטאים,
 גרמנים, מזרחיים, וכן מבני עמכם. מזה נתקלקלו המים בסביבה. כדי למנוע מגפות, הכרח
 לחסל זאת. הגוויות יוצאו מן האדמה ויישרפו. לכם לא יעונה כל רע... העיקר - כאן
 צריך לעבוד. אם תעבדו היטב - לא אקמץ! תקבלו אוכל טוב. אני עוד אשפר את
 האוכל, תקבלו גם סיגריות ואפילו יי״ש. וכאשר תסיימו את העבודה, תקבלו פרס מיוחד

 ותחזרו לגיטו.״7
 על ההבטחה להשיב את האסירים אל הגיטו לאחר שתסתיים העבודה חזרו אנשי הס.ס.
 הגרמניים בכל הזדמנות והיא אכן נפלה על אוזניים כרויות. ישראל וחבריו האמינו כי
 שהותם במקום היא זמנית בלבד וכי לבסוף יזכו לשחרור ויוחזרו אל הגיטו. בטוחים היו
 כי הובאו בטעות לפורט שהרי אין הם פרטיזנים ואינם חשודים בקומוניזם. הם היו
 אף משוכנעים היו שמוסדות הגיטו משתדלים למענם אצל הגרמנים וכי אלה ישתכנעו
 לבסוף לשחררם. תקווה זו חוזקה על ידי אנשי הס.ס. הגרמנים, אשר הבטיחו לאסירים
 בכל הזדמנות, כי אם יבצעו את העבודה נאמנה לא יעונה להם כל רע ולבסוף יחזרו אל

 הגיטו.

 הנחיות
 א. קרא את הקטע שלפניך.
 בהסתמך על השאלות הקודמות
 שבהן עסקת, נסה להסביר
 את תגובת הברי קבוצתו של
 ישראל - החטופים מהגיטו

- ל״הבטחה״ הגרמנית.
 ב. מה היתה לדעתך השפעתה של
 ה״הבטחה״ על עמידתם של
 חברי הקבוצה בזוועות ״מצודת

 המוות״?

 אסירים יהודים נאלצים לבצע את טשטוש עקבות הרצח
 ההמוני בפורט התשיעי. צו״ר בפורט התשיעי ב-1943 עי״
 שבוי המלחמה היהודי אנטול׳ גארניק. ארכיון מוויאון

 ״הפורט התשיעי״

 יצבי בראון ודב לוין, תולדותיה של מחתות, ירושלים, תשכ״ב, עמ׳ 158.
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 E9 ב
 מבוא

 אנשי המחתרת

 הנחיות
 המסע ליערות אוגוסטובה, אשר
 במהלכו נתפסו מיכאל וחבריו היה
 אחד מנקודות השיא בפעילותה של
 המחתרת הלוחמת בגיטו קובנה.
 הוא יצא אל הפועל לאחר תקופה
 ארוכה של התחבטויות וחיפושי דרן
 שאפיינו את דרכן של התנועות

 הפוליטיות השונות.
 א. הקטעים שלפניכם מהווים
 נקודות ציון מרכזיות בדרכם של
 מיכאל וחברי המחתרת בגיטו
 קובנה.קראו בעיון את הקטעים
 השונים ובסיום כל קטע ציינו את
 הדילמות שבפניהם ניצבו חברי
 התנועות השונות בקביעת דרכה

 של המחתרת.
 ב. מה היו לדעתכם מכלול הסיבות
 והנסיבות שהניעו את מיכאל
 וחבריו לעזוב את הגיטו ולצאת

 למסע ליערות אגוסטובה.

 פלוגת האסירים היהודים, אשר עליה נכפה בסתיו 1943 לעסוק בשרפת הגוויות בפורט
 התשיעי, היתה מורכבת בעיקר משלוש קבוצות:

 א. 28 שבויי מלחמה סובייטים, כולם יהודים, בינהם גם שלושה שבויים ששרדו במצודה
 מתקופת ״האקציות״ בסתיו 1941.
 ב. 14 יהודים שהובאו מהגיטו.

 ג. 14 חברי המחתרת בגיטו, שנתפסו בדרכם ליערות אוגוסטבה.
די בן 16 ות מהגיטו, נער יהו די  פרט לאסירים אלה, הובאו לפורט גם שלוש נשים יהו
 שהתחבא במשך שנתיים ביערות, שלושה אחים רוסים מסביבות יאנובה (נאמר שהתנגדו
צא פולני, שהואשמה בקשר  לגרמנים שבאו לקחתם לעבודות כפייה), ורופאה נוצריה ממו

1  עם הפרטיזנים. בסך הכל מנתה הקבוצה שעסקה בשרפת הגוויות 64 אנשים.
רים דפוסי התמודדות  מהעדויות השונות מתברר כי ״במצודת המוות״ אמצו האסי
וצא  שונים נוכח המשימה הנוראה שהוטלה עליהם. דפוסים אלה היו במידה רבה פועל י
 של הארועים וההתנסויות שחוו בתקופה שחלפה מאז החלה הפלישה הגרמנית לברית

 המועצות.

 סיפורו של מיכאל
ן 24. נולד בוארשה למשפחה דתית. בגיל צעיר הצטרף לתנועת ״השומר הדתי״  מיכאל הוא ב

ץ המלחמה זכה ים לפני פרו  וכשהיה בן 16 יצא ל״הכשרה״ לקראת עליה לארץ. כחודשי

ר עליה לארץ, אולם חלום העליה נגוז עם הפלישה הגרמנית לפולין בספטמבר  מיכאל באישו

ר השליטה ו דו לעבור משטח הכיבוש הגרמני לאז מן קצר לאחר כיבוש פולין עלה בי  1939. ז

 הסובייטי, וכמו חלוצים ציונים אחרים החליט מיכאל לברוח לליטא, שהיתה עדיין מדינה

כאשר פלשו הגרמנים נכנס  חופשית, כדי לנסות ולעלות ממנה לארץ. כך הגיע לקובנה, ו

א הועסק על־ידי הגרמנים בעבודות שרות שונות די העיר. הו ל הגיטו עם אלפי יהו  א

ת תקופת ״האקציות״. במקביל דו ״לעבור בשלום״ א  בתחנת המשטרה בעיר וכך עלה בי

ו השתייכו חברים ן ציוני מחתרתי שאלי ו ן בני־ציון״, - ארג  פעל מיכאל בשורות ״ארגו

כאל לקבוצה של חברי מחתרת שיצאו  מתנועות נוער שונות. בנובמבר 1943 הצטרף מי

זנית. בדרך נלכדו על ידי ליטאים  ליערות אגוסטובה, כדי להקים שם בסיס לפעילות פרטי

די הגסטפו. מיכאל עבר עינויים קשים בבית הסוהר ים והוסגרו לי יינים ואכרים מקומי ו  מז

רט ה־9. שם התברר לו כי הובא למקום ל פו  בקובנה ואחר כך הובל עם חברים נוספים א

ויות הנרצחים. ת העבודה הנוראה של שרפת גו  כדי לבצע א
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 החצר הפנימית במצודת המוות ה״פורט התשיעי״.
 צולם בפורט התשיעי דצמבר 1991. ארכיון ״משואה״.

 קטע ראשו!

 ביקורה של אירנה
 ב־28 באוקטובר התבצעה בגיטו ״האקציה״ הגדולה. 9000 יהודים הועברו לפורט ה־9
מן קצר אחר כך לם ז ואשים ומפוחדים. או  ונרצחו שם. בגיטו נשארו 17,400 יהודים מי
ם ימלאו ות״ לא ימשכו א  הודיעו מפקדי הס.ס. לחברי המועצה היהודית כי ״האקצי
ת חובת העבודה, בעיקר בשדה התעופה. ותר א  היהודים בקפדנות ובדייקנות החמורה בי
ות ההמוניות לא חודשו במהלך 1942 ובקרב היהודים הלכה וגברה ההכרה  ואכן האקצי
י מעתה ביכולתו לספק כוח עבודה על פי דרישות הגרמנים. מו של הגיטו תלו ו  כי המשך קי
 אלפי יהודים עבדו עבור מכונת המלחמה הגרמנית במפעלים ובסדנאות בתוך הגיטו

ד קובנה.  ומחוצה לו ובעיקר בשדה התעופה שהוקם לי

מת הפורט ה־9 היתה לחלק בלתי  אולם החשש מפני חידוש ה״אקציות״ לא נמוג. אי
ד שמועות שונות מחרידות, יו של היהודי בגיטו קובנה. בגיטו נפוצו תמי  נפרד משגרת חי
וממים גזרות ב עומדים הגרמנים לערוך ״אקציות״ או שהם ז  שלמרות כל הבטחותיהם, שו

 ונגישות חדשות.״1
 מהי כוונתם האמיתית של הגרמנים כלפי היהודים ששרדו בגיטוי האם יאפשרו לגיטו
ום ו י ו ות אלה שלי ומי  להמשיך ולהתקיים בזכות העבודה עבור הצבא הגרמני! שאלות קי
ו כמו גם די הגיטו, עמדו גם במרכזם של דיונים נוקבים שערכו מיכאל וחברי ת יהו ום א  י
ניסטים וציונים כאחד שהחלו להתארגן לפעילות חשאית.  שאר חברי תנועות הנוער, קומו

 'לייב גרפונקל, קובנה היהודיה בחורבנה, ירושלים, תשל״ט, עמי 119.
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די ההכרה שהיהודים שהוצאו מהגיטו אינם עוד ו לי  בסוף 1941 הגיעו כבר מיכאל וחברי
0 ניתן לקבוע א ן חברי התנועות לגבי השאלה: ה ן נתגלו חילוקי דעות בי ף על פי כ  בחיים. א
ן מקום י אי  בודאות מוחלטת כי נחרץ גם גורלם של היהודים ששרדו בגיטו. היו שטענו כ

ת שחיטת ההמונים  לאשליות בנוגע לעתידו של הגיטו כולו. אבל אחרים סברו כי א
ו  שבוצעה עד כה יש להבין על רקע המלחמה ״בין הגרמנים לקומוניזם״. מיכאל וחברי
 במחתרת כמו שאר תושבי הגיטו לא ידעו על ההשמדה ההמונית שהתבצעה ברחבי ברית
 המועצות. בתקופת ״האקציות״ ובראשית 1942 הגיעו אומנם לגיטו שמועות על רציחות

 בקהילות יהודיות נוספות בליטא, אולם לא היה זה מידע בדוק.
ת שאישה די  ביולי 1942 נתקבלה בקרב ראשי התנועות הציוניות שבמחתרת ידיעה סו
ר ידיעות חשובות.  אחת, פולנייה, באה לקובנה מוארשה והיא רוצה להיכנס לגיטו כדי למסו
ודע שמץ של דבר לגרמנים ו  בזהירות ובחשאיות רבה הובאה הפולניה לגיטו כדי שלא י
. עוד לפני המלחמה ך בי ה אדמו מ י אף לא לציבור היהודי. שמה של האישה היה א  ו
וארשה התקרבה לחברי תניעת הניער  בהיותה מדריכה בכירה בתנועת הצופים הפולנית בו
ף ידיעות ר לעיר בפולין כדי לאסו ץ המלחמה החלה לנסוע מעי  ״השומר הצעיר״. לאחר פרו

 על חייהם של היהודים בגיטאות.
ה עם נציגי התנועות השונות בגיטו קובנה וגוללה בפניהם את מ י ום שלם ישבה א  י
 מגילת עינויי היהודים בעריה השונים של פולין. ב־8 ביולי 1942, בעקבות בואה של אירנה

:  לקובנה, כתב אחד המשתתפים בפגישה ביומנו
ות בערי המחוז שבפולין הכבושה. בלובלין נרצחו 42  ״...מפסח ועד היום היו אקצי
 אלף יהודים... ברוביישוב היה גיטו ובו נמצאו כמה אלפי יהודים. 3000 נרצחו... בבלזיץ
י ד לובלין] - מרכז ידאנק לי ידאן [מחנה ההשמדה מי - מרכז הרצח. בסוביבור ובמי

2 יליץ.״  השמדה... כל היהודים בטארנוב ובמי
 בעקבות ביקורה של אירנה התחזקה בקרב התנועות הפוליטיות שבמחתרת ובעיקר
ת נקודת הכובד של של  בקרב חברי תנועות הנוער הציוניות הדעה כי יש להעתיק א

 פעילות המחתרת מתחום התרבות והחינוך לתחום ההתגוננות.

 2תורי, אברהם תורי, גיטו יום יום, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל־אביב, תשמ״ח, עמי 95.



י נ ע ש ט  ק

 שאלת האחריות הקולקטיבית
 השפעה רבה על המשך התארגנותה של המחתרת המזויינת בגיטו קובנה היו לידיעות
 שהגיעו בראשית 1943 לגיטו על התבוסה הגרמנית בסטלינגרד. בגיטו נפוצו שמועות על
 פרטיזנים סובייטים הפועלים ביערות ליטא ובאותה תקופה אף החלו מטוסים סובייטים
 להפציץ מטרות צבאיות בקובנה. הארגונים השונים ובעיקר אנשי המחתרת הקומוניסטית
 — החלו בנסיונות להבריח נשק לגיטו ואף בפעולות חבלה בסדנאות ובמפעלים שבהם

 עבדו יהודי הגיטו עבור הצבא הגרמני.
 תושבי הגיטו לא ידעו כמובן פרטים על פעולות אלה, אולם בקרב רבים גבר החשש
 כי פעילות חשאית עלולה להמית חורבן על הגיטו. חשש זה הובע בשיחות שונות שנערכו
 בגיטו ובמקומות העבודה. דוגמא לכך הם הדברים הקשים שהשמיע אחד מתושבי הגיטו

 באוזניו של חבר המחתרת ״הארגון האנטי־פשיסטי״:
 ״מן הראוי, שישרור כאן שקט, שיהיה שקט מוחלט. כאשר אני מעיף עין על הנשים,
 הילדים והישישים, אני משוכנע עוד יותר בכך, כי נישקנו היחידי הוא - סבלנות
 ואורך רוח. הודות לכך, חלק מאיתנו יעמוד בשבר ויזכה לישועה. שיוותר, לפחות, שמץ
 של נבט שממנו העם יתחיל בצמיחתו החדשה... ברם אם נלך בדרך ההתנגדות הגלויה
 יושמדו כולם. אומר אתה - המדובר בגאוות אדם, בכבודו של עם, ולפיכך שומה להתנגד.
 אך כלום יש בכוחו של זבוב להתמודד עם פיל? ועל אחת כמה וכמה כאשר המדובר
 בזבוב כבול. הרי זה פשוט מגוחך. והרי היו אלה חכמינו שקבעו: ״טוב הכלב החי מהארי
 המת״. על כן אומר אני: סבלנות, אורך רוח ושתיקה, שתיקה! אסור גם לשכוח כי
 מדובר כאן באחריות קיבוצית. תן למרצחים רק תואנה כלשהי — וכולנו אבודים. כלום
 פרח מזכרונכם, כי בשל חרב מדומה, שנמצאה אצל איזה בחור, משפחתו וכל שאר דיירי

 הבית שילמו ביוקר׳ אכן בגיטו כולם משלמים בעד האחד.״3
 שאלת האחריות הקולקטיבית עוררה דיונים נוקבים גם בקרב חברי תנועות הנוער
 ורבים מבין חבריו של מיכאל טענו שיש להמנע מכל פעולה העלולה לסכן את קיומו
 של הגיטו. ״[חשבו] שצריכים להציל עד כמה שאפשר, כדי שיהיה עתיד לעם. [דעה זו]
 היתה אולי יותר חזקה, מאשר להתנגד ללא שמץ של הצלחה... [חשבו] שזו תהיה שחיטה
 המונית״.4 לעומת זאת סברו חברים אחרים ובעיקר בקרב חברי המחתרת הקומוניסטית.
 כי יש להמשיך את הפעילות למרות הסכנה. העיד על כך אחד מחברי ״הארגון האנטי־
 פשיסטי״ שהשתתף מאוחר יותר יחד עם מיכאל במסע ליערות אגוסטובה: ״העברת
 נשק היתה אסורה, מסוכנת. היה ויכוח גדול, חשבו כי אם יתפסו את מישהו עם
 נשק תהיה שחיטה גדולה בגיטו. דעתי היתה אחרת. את יהודי הגיטו ממילא ישחטו
 אם נביא נשק או לא. הגיטו לא נוצר בשביל היהודים. הוא נוצר בשביל הגרמנים על מנת

 לחסלו.״5

 3מאיר ילין, דם וגשק, תל־אביב, 1985, עמי 76

.E/369 ,עדות מאשה גאיל, ארכיון יד ושם' 
 5עדות אלתר פייטלסון, ארכיון משואה, ע/28.



 קטע שלישי

 גיטו או יער
 בסוף 1943-1942 הגיעו אל חברי תנועות הנוער בגיטו, שהחלו אז בצעדים הראשונים
 לקראת הקמת מחתרת מזויינת בגיטו, ידיעות על פעילותם של פרטיזנים סובייטים
 ביערות ליטא. ידיעות אלה עוררו בקרב חברי תנועות הנוער ויכוח נוקב שליווה את
 המחתרת לאורך כל תקופת פעילותה בגיטו. הויכוח נסב על השאלה: האם להוציא
 את חברי תנועות הנוער שבמחתרת אל היערות כדי שיצטרפו למאבק כנגד הגרמנים
 במסגרת תנועת הפרטיזנים הסובייטים, או שמא מוטל עליהם להשאו בגיטו עם שרידי
 יהדות קובנה ולהתגונן כאשר תתחיל ה״אקציה״ הסופית בגיטו. הויכוח הגיע לשיאו סביב

 פרשת היציאה ליערות אגוסטובה.
 ראשיתה של הפרשה בספטמבר 1943 עת הגיעה לגיטו שליחה ממוסקבה בשם גסיה גלזר
 (״אלבינה״) שהוצנחה בליטא. השליחה ממוסקבה נפגשה עם ראשי המחתרת וניסתה על פי
 ההנחיות שקבלה ממוסקבה להניע את המחתרת כולה להוצאה מיידית של כל הלוחמים
 ליערות ולסיפוחם לתנועה הפרטיזנית הסובייטית. תגובת התנועות השונות להנחיה
 ממוסקבה הושפעה מאוד מהידיעות שהגיעו אליהם על כוונת הגרמנים להפוך את הגיטו
 למחנה ריכוז ולפנות ממנו חלק גדול מהעובדים למחנות עבודה. בקרב ראשי המחתרת
 גבר החשש כי הפיכת הגיטו למחנה ריכוז מהווה למעשה שלב ראשון בחיסולו הסופי

 והמוחלט של הגיטו. חשש זה החריף את הדילמה המוסרית לגבי שאלת עזיבת הגיטו.
 הקומוניסטים תמכו באופן חד משמעי ביציאה אל היער. הם טענו כי על הלוחמים
 היהודים להצטרף למאבק הכללי שמנהלת ברית המועצות כנגד הגרמנים במסגרת ארגון
 הפרטיזנים ברוח ה״סולידריות בין העמים״ - בין כל הלוחמים האנטי־פשיסטים. לעומת
 זאת רבה היתה ההתנגדות בקרב רבים מחבריו של מיכאל בתנועות הנוער הציוניות. הם
 טענו כי ״תוכנית אוגוסטובה״ מהווה כיתרון רק למעטים - צעירים חבוי התנועות
 ואילו סכנת חיסול צפויה לאלפי יושבי הגיטו, וקודם כל למשפחות המטופלות בילדים.
 לכן סברו כי הארגון אינו רשאי לנקוט קו, שיחייב את חבריו לנטוש את בני משפחותיהם
 בעת צרה. רבים אף טענו כי לחימה בשורות הפרטיזנים הקומוניסטים, שלא יהיה בה כל
 מקום ליחוד לאומי יהודי, אין בה כדי להצדיק את נטישת הגיטו. הם ראו בבנית מקלטים
 תת־קרקעייס - ״מלינות״ את התשובה לאפשרות חיסול הגיטו. כך לא יאלצו להפקיר

 את משפחותיהם, והאירגון לא יתכחש לאחריותו הציבורית לגורל הגיטו כולו.
 מיכאל חלק על עמדת רוב חבריו. הוא וחבר אחר מתנועתו, הכריעו בעד היציאה ליער.
 כעבור שנים סיפר מיכאל על הרקע להחלטתו: ״היתה אצל רוב היהודים האמונה שהם עוד
 ינצלו מכל העסק הזה וזה לא ימשך עוד זמן רב... הנה הרוסים בכל אופן התגברו
 וזה עוד יהיה אחרת. אנחנו עוד נגיע ונזכה להגיע לגאולה... וכאלה שלא היו נאיבים
 וראו את הכל כפי שזה באמת, ולא רצו לרמות את עצמם, אז ראו שהגורל שלנו
 הוא מוות... היו כאלה שחשבו שבתוך הגיטו יש מקום למאבק... אני במובן זה ראיתי
 דבר אחד כאפשרות - לצאת החוצה. ובחוץ לא להסתתר, אז אפשר לעשות הרבה

 יותר, כי אתה חופשי ואם יקרה משהו אז יקרה רק לך והגיטו לא יסבול ואתה לא
 תגרום סבל סתם לאנשים החושבים שהכל עוד יהיה בסדר וטוב.״6

 6עדות מיכאל יצחקי, ארכיון יד ושם, 033/375.
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 קטע רביעי

 בפורט ה־9
 לאחר שעברו עינויים קשים בבית הסוהר בקובנה הובלו מיכאל וחבריו אל הפורט ה־9.
 רגליהם נכבלו בשרשראות והם נשלחו אל הבורות כדי להתחיל מיד במלאכת הוצאת
 הגוויות. אולם לפני שנשלחו אל הבורות הם הועמדו בשורה והמפקד הגרמני השמיע

 באוזניהם את הנאום הבא:
 ״כאן היה בית־קברות שהשאירו הרוסים. הם רצחו כאן אוכלוסים אזרחים, ליטאים,
 גרמנים מזרחיים, וכן מבני עמכם. מזה נתקלקלו המים בסביבה. כדי למנוע מגפות, הכרח
 לחסל זאת. הגוויות יוצאו מן האדמה ויישרפו. לכם לא יאונה כל רע... העיקר - כאן
 צריך לעבוד. אם תעבדו טוב לא אקמץ; תקבלו אוכל טוב. אני עוד אשפר את האוכל,
 תקבלו גם סיגריות ואפילו יי״ש. וכאשר תסיימו את העבודה, תקבלו פרס מיוחד ותחזרו

 לגיטו...״7
 על ההבטחה להשיב את האסירים אל הגיטו לאחר שתסתיים העבודה חזרו אנשי

 הס.ס. הגרמניים בכל הזדמות.
 כיצד הגיבו חברי המחתרת למציאות הקיום הנוראה בפורט ה־9 ו״להבטחה״ הגרמנית?
 מיכאל העיד כי כבר ביום הראשון אמר לאחד מחבריו ״כי בהזדמנות הראשונה אאבד
 את עצמי לדעת.״ אולם איש מחברי הקבוצה לא התאבד. הם המשיכו לבצע את הוראות
 הגרמנים. בקרבם התגבש רעיון נועז - לברוח. רעיון זה, העיד מיכאל, צץ ועלה מיד
 לאחר בואם: ״משה שהיה תמיד מלא מרץ, לא התייאש גם עכשיו והוא אמר לי: ״מכאן
 נוכל לברוח! אני בטוח שהוא עצמו לא האמין בכך, אולם המילים האלה נחרתו עמוק

 בזכרוני, ואני מאמין שהודות לו אני ועוד אחרים נצלנו.״8

 הנחיות
 א. קרא את הקטע שלפניך.
 בהסתמך על השאלות הקודמות
 שבהן עסקת, נסה להסביר
 את יחסם של מיכאל וחבריו
 ל״הבטחה״ הגרמנית ואת
 תגובתם למציאות המחרידה של

 החיים במצודת המוות.
 ב. מה היתה לדעתך השפעתו של
 רעיון הבריחה על עמידתם של
 חברי הקבוצה בזוועות ״מצודת

 המוות״!

 האסירים היהודים עליהם (בפה לבצע את העבודה הנוראה
 של טשטוש עקבות הרצח ההמוני ב״פורט התשיעי״ היו

 יצבי בראון ודב לוין, תולדווויוז של מחמומ, ירושלים, תשכ״ב, עמ׳ 158.
 8עדות מיכאל יצחקי, ארכיון יד ושם, 033/375.
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 שבויי המלחמה הסובייטים

 הנחיות
 הקטעים שלפניך עוסקים
 בקורותיהם של השבויים היהודים
 בפורט עד תחילת ״מבצע טשטוש
 העקבות״ ובמפגש שהתקיים בסתיו
 1943 בינם לבין אנשי המחתרת

 היהודית מגיטו קובנה.
 א. מה היתה תגובתם של וולודיה
 וחבריו השבויים ששרדו במצודה
 למציאות הנוראה שנכפתה

 עליהם על ידי הגרמנים?
 ב. מה היתה השפעת המפגש בין
 השבויים לבין אנשי המחתרת
 על יכולת העמידה של השבויים

 באתר ההשמדה?

ו 1943 לעסוק בשרפת הגוויות בפורט רים היהודים, אשר עליה נכפה בסתי  פלוגת האסי
 התשיעי, היתה מורכבת בעיקר משלוש קבוצות:

 א. 28 שבויי מלחמה סובייטים, כולם יהודים, בינהם גם שלושה שבויים ששרדו במצודה
ו 1941.  מתקופת ״האקציות״ בסתי

 ב. 14 גברים יהודים שנחטפו על ידי הגרמנים שעה שיצאו משער הגיטו בדרכם למקום
 עבודתם הקבוע בקובנה.

 ג. 14 חברי המחתרת בגיטו, שנתפסו בדרכם ליערות אוגוסטבה.
די בן 16 רים אלה, הובאו לפורט גם שלוש נשים יהודיות מהגיטו, נער יהו ט לאסי ר  פ
ם מסביבות יאנובה (נאמר שהתנגדו סי  שהתחבא במשך שנתיים ביערות, שלושה אחים רו
צא פולני, שהואשמה בקשר  לגרמנים שבאו לקחתם לעבודות כפייה), ורופאה נוצריה ממו

 עם הפרטיזנים. בסך הכל מנתה הקבוצה שעסקה בשרפת הגוויות 64 אנשים.
דדות רים דפוסי התמו  מהעדויות השונות מתברר כי ״במצודת המוות״ אמצו האסי
צא ו ו במידה רבה פועל י  שונים נוכח המשימה הנוראה שהוטלה עליהם. דפוסים אלה הי
ז החלה הפלישה הגרמנית לברית א  של הארועים וההתנסויות שחוו בתקופה שחלפה מ

 המועצות.

 סיפורו של וולודיה
ייס לצבא האדום, והוצב לשרת א בן 32. בן למשפחה יהודיה מהעיר לנינגרד. גו ולודיה הו  ו

מן קצר לאחר הפלישה הגרמנית לשטחי ברית המועצות, ביוני 1941 נפל  על אדמת ליטא. ז

ו במחנה שבמים שהןקם על ידי כז ו לנשק בשבי הגרמנים. הם רו ולודיה עם רבים מחברי  ו

ד קובנה. כעבור כמה שבועות נערכה ״סלקציה״,וולודיה  הגרמנים בשטח הפורט השישי שלי

 וחיילים יהודים אחרים הופרדו משאר השבויים (במקרים רבים בעקבות הלשנה של

די י בקובנה. עם תחילת הרצח ההמוני של יהו  חבריהם לשבי), והובלו לבית הסוהר המרכז

ת חפצי הנרצחים. כך נודע לוולודיה ולחבריו לשבי ן א י יים למי  קובנה נלקחו חלק מהשבו

 על ההרצח ההמוני שהתרחש בפורט התשיעי. בחורף, כמה חודשים לאחר שנפל בשבי,

דים נוספים לפורט. הצעירים היהודים היו בטוחים כי ולודיה יחד עם שבויים יהו  הובל ו

 הם מובלים אל מותם. אולם עם בואם לאתר ההשמדה התברר להם, כי הובאו למקום

י בורות המוות.  כדי לבצע עבודות שרות שונות באתר ההשמדה ובעיקר לעסוק בכיסו

ר ההשמדה, שהיה מורכב כולו ממשתפי ת  עבודות אלה נעשו בפיקוח סגל הפיקוד של א

 פעולה ליטאים.
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 השבויים בתקופת הוצח ההמוני
 בחודשי הקיץ והסתיו של 1941 הובלו אלפי יהודים מקובנה ואף מקהילות יהודיות
 בארצות אחרות אל הפורט התשיעי. גם במהלך 1942 ובראשית 1943 נורו במקום קבוצות
 ויהודים בודדים מגיטו קובנה. הרצח במצודה בוצע על ידי משטרת הביטחון הגרמנית
 ומשתפי פעולה ליטאים. קבוצות קבוצות נלקחו היהודים אל בורות ענק שהוכנו באתר
 ההשמדה, חשופים למעשי התעללות של שומריהם הליטאים. משהיגיעו אל שפת הבור
 אולצו לרדת לתוכו והם נורו על ידי הגרמנים והליטאים. חלק מהקרובנות נקבר בעודו
 בחיים בתוך בורות המוות. בשעות הערב והלילה נרצחו האנשים שנותרו בחיים בתוך

 הבורות בידי השומרים הליטאים שבפורט.
 וולודיה וחבריו השבויים לא חזו בהוצאות להורג. גם המפגש בין השבויים לבין
 הקורבנות היה מוגבל ביותר. בעת ביצוע הרציחות הוכנסו האסירים לתאיהם, והם לא
 ראו על פי רוב את אלפי היהודים שהובאו מקובנה אל המצודה. אף על פי כן עלה
 בידי השבויים היהודים לקיים מדי פעם שיחות חטופות עם המוצאים להורג. מפגשים
 אלה התקיימו בפרקי זמן קצרים, כאשר הגיעו קבוצות ראשונות מ״משלוח״ חדש אל שער
 המבצר או בעת שפגשו באנשים מעטים שעלה בידם לצאת מבורות המוות במהלך כסוי

 הבורות באתר ההשמדה.
 במהלך כיסוי הבורות היו השבויים עדים למעשי זוועה שבוצעו על ידי הליטאים לאחר
 הרציחות ההמוניות. על מעשים אלה העיד כעבור שנים אחד השבויים היהודים ששהה

 עם וולודיה בפורט התשיעי בעת מבצעי הרצח ההמוניים:
 ״לפנות ערב ניתנה הפקודה להוציא אותנו, חשבנו שהנה גם אותנו מוציאים להורג.
 הוציאו אותנו בצורה כל כך ברוטלית. כאשר עברנו את המשמר של המבצר, נתנו
 לנו אתים - אתי חפירה. כאשר התקרבנו אולי כ־200 מטר ראיתי את הטרגדיה.
 מחזה זוועה, שטח של כמה מאות מטרים מרובעים היה מכוסה גוויות. ילדים בגיל
 רך בכו והשאוליסטים* דקרו אותם בכידונים וזרקו אותם לבורות. המקום היה מלא
 מדם הקורבנות - פשוט היינו דורכים בבוץ של דם. על האדמה היו פצועים קשה...
 היו שזחלו על ארבע ברצותם להציל את עצמם... הספקתי לראות כמה מכונות משא ובהן

 העמיסו את הבגדים שהחרימג״י־

 * כנוי לאנשי ״משטרת העזר״ הליטאית שסייעו בידי סגל המחנה של הפורט בחיסול הנותרים בחיים באתר
 ההשמדה.

 יק. שרגא, בגיא צלמוות, סיפורו של הבורח מהפורט ה־9, משואה, תשל״ח, עמ׳ 201-178.
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 חייהם של השבויים בפורט התשיעי
 במהלך השנתיים בהם שהה וולודיה בפורט התשיעי, הגיעו לאתר ההשמדה כ־700
 שבויים יהודים. רובם המוחלט מתו ביסורים קשים במהלך התקופה. הם שוכנו ב־14
 התאים שבמבצר בתנאי טחב וקור. העבודה הקשה באתר ההשמדה שלוותה במעשי
 התעללות, המגע עם הגופות וחוסר היכולת לשמור על תנאי הגיינה מינימלים גרמו
 למותם של רבים בתוך שבועות ספורים. בכל יום הוציאו השבויים שנותרו את המתים
 מתאי המאסר וקברו אותם בבורות שבאתר ההשמדה. אחד השבויים הבודדים שהצליח
 כמו וולודיה לשרוד באתר הרצח העיד כי: ״לא נתנו לנו מים להתרחץ. החלו להתפשט

 בינינו הכינים. יום יום מתו אחדים, שלושה ארבעה נפלנו למצב של יאוש.״2
 אסיר יהודי מהגיטו, שנכלא באביב 1942 כחודש ימים בפורט התשיעי ושוחרר סיפר
 עם שובו לגיטו למועצת הזקנים כי עם בואו לפורט מצא שם 64 שבויי מלחמה יהודים.
 הלחם שקבלו, ״היה עשוי במיוחד בשבילם והוא מעורב בנסורת של עצים. הלחם המיוחד

 הזה מתפיח את הבטן וגורם למוות מהיר.״3
 וולודיה והשבויים המעטים היחידם שהצליחו לשרוד תקופות ארוכות יחסית היו עובדי
 השרות והאחזקה שהועסקו על ידי הליטאים בתוך שטח המבצר. שבויים אלה היו חשופים
 פחות למחלות שפקדו את העובדים בבורות המוות ובאמצעות קשריהם עם הסגל הליטאי

 עלה בידם להשיג מעט מזון.
 וולודיה והאסירים המעטים שהצליחו לשרוד במצודה, היו מנותקים כמעט לחלןטין
 מידיעה על המתרחש מחוץ לחומות המצודה. הם נתפסו לאדישות ולתחושת חוסר מוצא.
 כך תאר אחד השבויים את האווירה בקרב האסירים ששרדו במצודה בקיץ 1942 : ״הביאו
 עוד שבויים יהודים, אנשים מתו, זרקו אותם, נותרנו מעטים בלבד... עבדתי כמו רובוט.

 היו אומרים לי לכסות אנשים - עשיתי את מה שאמרו לי. לא היתה לי כל תוכנית.״

 2עדות קולקטיבית של בורחי הפורט התשיעי - חיי היום יום, ארכיון משואה, ע/28.

 3סקירה של קיידאן לאלטסטנראט, בתוך: אברהם תורי גיטו יום יום, תל־אביב, 1988, עמ׳ 88.

 יק. שרגא, שם, עמי 193.

 אתר בורות המוות בפורט התשיעי, מולו• נשקפת גבעה
 מיוערת בה הוסתרו מכונות הירי.

 צולם בפורט התשיעי, דצמבר 1991, ארכיון ״משואה״-

39 



 נסיונומ בריחה
 מבנה המצודה, אמצעי השמירה הקפדניים בתוכו ומחוצה לו וריחוקו מכל מקום ישוב
- הקשו מאוד על אפשרויות הבריחה של האסירים היהודים שהועבדו באתר ההשמדה.
 בתקופה שקדמה ל״טשטוש העקבות״ בסתיו 1943, נעשו שני נסיונות בריחה של שבויים

 יהודים ממצודת המוות.
 באביב 1942 הצליחו 5 אסירים לברוח לאחר שהתגברו על השומר ליטאי שהופקד
 עליהם באתר כריית הכבול שלייד המצודה. בעקבות פרשה זו הוטל עונש קולקטיבי על
 פלוגת אסירי העבודה - 30 שבויים מן התאים שבהם גרו חמשת הבורחים נרצחו בזריקות
 רעל. 11 השבויים היהודים ששרדו קברו את חבריהם. ״עם עלות השחר העירו אותנו...
 העבירו אותנו לתא הקיצוני. היו שם כ־30 איש, היו בינהם מתים וחצי מסוממים. אמרו
 לנו להביא אלונקות ומי שמת ומי שעוד חי, אמרו לנו לזרוק לבור. כל אלה שקבלו
 את הזריקות. היו כאלה שבקשו להשאירם בחיים, להצילם, קראו בשמות שלנו, מה

 יכלנו לעשות... זרקו אותם לבורות.״5
 באביב 1943, עלה בידי השבוי הותיק ביותר במצודה, חברו הטוב של וולודיה, להמלט
 מהמבצר. לאחר תכנון מדוקדק יצא מבעד לפתח שהכין בארובת המטבח. וולודיה

 והשבויים האחרים שמעו את הדי היריות שליוו את הנמלט מייד עם צאתו.
 בעקבות ניסיון הבריחה הקודם ובעקבות ניסיון זה רווחה ההנחה בין שרידי השבויים
 שנותרו בפורט כי בריחה מהמקום אינה מציאותית וכל ניסיון עלול לקרב את קיצם. העיד
 על כך וולודיה כעבור שנים: ״אנחנו היינו קבוצה קטנה שנשארה והבטחנו אחד לשני
 שלא נברח לבד. השמירה היתה מאוד קפדנית. התאים היו מסורגים ובקצה המסדרון
 ישב יום ולילה שומר ליד שולחן. לא יכולנו אפילו לחשוב על בריחה... אני יכולתי לברוח
 לא פעם לבד - כאשר שלחו אותי להביא עצים, אבל לא ידעתי ליטאית ולא הכרתי

 ׳־ו׳11הממ» מס«מ״. את הסביבה. ביננו היו הרבה מבוגרים וחולים.״6
 צולם ב״פורט התשיעי״ בדצמבר 1991, ארכיון ״משואה״
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עי ע רבי ט  ק

 המפגש עם חבוי המחתות
די הפיקוד הגרמני י הסגל הליטאי לי ד  בספטמבר 1943 עבר הפיקוד על הפורט ה־9 מי
 — משטרת הביטחון והס.ד. משימתם העיקרית של הגרמנים היתה טשטוש עקבות הרצח
 ההמוני. לשם ביצוע העבודה הנוראה — פתיחת הקברים ההמוניים הוצאת, הגופות,
י עבודה, שהורכבה מקבוצה ר ר אפרן, הוקמה פלוגה חדשה של אסי ו ז פי  שריפתן, כתישתן ו
 של יהודים מהגיטו שנתפסו בדרכם לעבודה! חברי המחתרת היהודית מקובנה שנתפסו
 בדרכם ליערות וקבוצת השבויים הסובייטים. מ־500 השבויים היהודים שרדו עשרה
 שבויים בלבד. עם תחילת ״מבצע טשטוש העקבות״ הובאו למצודה עוד 24 שבויים. זמן
ך הכל מנו השבויים  קצר אחר כך נורו שישה שבויים מבוגרים וחולים על ידי הגרמנים. ס

 הסובייטים עם תחילת טשטוש העקבות 28 אנשים.
 וולודיה ששהה באתר ההשמדה כבר שנתיים מספר בעדות שמסר כעבור שנים על

 ההשפעה העצומה שהיתה למפגש עם חברי המחתרת על השבויים ששרדו במחנה:
ת אנשי המחתרת  ״הפעם הראשונה בה נפגשנו עם יהודים מקובנה היתה בעת שהביאו א
ו ילדים ואנחנו רחמנו עליהם... זה היה משב רוח מרענן.  שנתפסו בנובמבר 1943 - הם הי
י מספר שנים בפורט היינו מדוכאים ו אנשים צעירים ונראו טוב. אנחנו אחר  הם הי
ית ועל התנועה ץ והביאו לנו ידיעות על המתרחש בחז ר ו בעלי מ  ומלוכלכים. הם הי
ומה של מחתרת בגיטו,  הפרטיזנית... הם ספרו לנו דברים שלא ידענו. הם לא ספרו על קי

7 נים.״ ז ומם של פרטי ק דברו באופן כללי על קי  ר
רים לשהות משך שעתיים בכל ערב מי העבודה המפרכים הורשו האסי  בערבים לאחר י
יים לקיים באופן חופשי דור המצודה עד כליאתם בתאי המגורים. כך התאפשר לשבו ז  בפרו
רים נרקמו י בין האסי  שיחות עם אנשי המחתרת מהגיטו. מהעדויות השונות מתברר כ
י חברתי משותף. על המפגשים עם השבויים הסובייטים ו אף נוצר הו ים ו  קשרים אישי

 העיד מיכאל אחד מחברי המחתרת מקובנה:
זדור, שם עמד י תנור שהפיץ חום בסביבתו. פחם להסיקו לא ישבים בפרו  ״היינו מתי
ו ממש רעבים, ושבים סביב ושרים. השבויים היהודים מהצבא האדום הי  חסר. היינו י
רים קלאסים י יהודי - לשמוע ספו ו י תקופה כל כך ארוכה שהם היו מנותקים מהו  אחר
דיש ן האי ו  מהספרות היהודית משל שלום עליכם ופרץ... כמי שהיה פעם שחקן תיאטר
ישבים בכל ערב ואני הייתי  בליטא, ידעתי הרבה ספרים קלאסים בעל־פה וככה היינו מתי

ת הספורים...״8  מספר להם א

 'עדות וולודיה פנקץ, שם.
 "עדות קולקטיבית של בורחי הפורט התשיעי - על חיי היום יום, ארכיון משואה, ע/28.




