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  מסעמסע  יומןיומן  בתוךבתוך  רושםרושם
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  תסתובבתסתובב  אלאל
  להיותלהיות  יכוליכול  תמידתמיד  זהזה  כיכי
  הלבהלב  אתאת  לךלך  שידליקשידליק  זהזה
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  מסעמסע  יומןיומן  בתוךבתוך  רושםרושם

  
  תפילותתפילות  ונושאיםונושאים  למעלהלמעלה  מביטיםמביטים

  שוכחיםשוכחים  כשבינתייםכשבינתיים
  לחיותלחיות  שהמשמעותשהמשמעות

  ולענותולענות  השאלותהשאלות  אתאת  לשאוללשאול  היאהיא
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 ,יקיריי

 אני בה, אוחזים שאתם הנאה החוברת של בפתחה מילים כמה לכם לכתוב בבואי

 עומדים אתם אליו המסע של משמעותו מה הרף... ללא מתחבט עצמי את מוצא

 ישראלים, – בהם אוחזים שאתם הזהויות שלל במסגרת עומד הוא היכן לצאת?

 תלמידים...? חברים, משפחה, בני יהודים,

 לא גם הוא חיים. משנה או מכונן אירוע בהכרח, להיות, אמור לא לפולין המסע

 בוודאי והוא הרגשיים, צרכינו על לענות מנת-על נלחץ עליו הכפתור להיות וראמ

 ניצחון ותחושת לאומנית בגאווה כולנו נחוש סביבו השבט מדורת להיות אמור לא

 עצמו, את שם הפסיד כולו האנושי המין פולין. אדמת על "ניצח" לא איש קולנית.

 צומו.בעי עדיין זוועה שנות מאותן שלנו השיקום ומסע

 ממנה תרבות אל מאיתנו, גדול חלק של ההיסטוריה אל מסע הוא לפולין המסע

 ולהתבונן ולנסות מרכאות, ללא בהיסטוריה, לגעת ניתן שבו אירוע הוא צמחנו.

 אפילו ואולי פילטרים, ללא בוחנות, בעיניים היהודי מהעם שליש השמדת בזוועת

 מילים. ללא –

 לנסות האווירה, את לספוג המסע, במהלך הרף ללא ללמוד אתכם מזמין אני

 מרגישים, שאתם מה את ולחבריכם לעצמכם לכתוב ההבנה, חוסר עם ולהתמודד

 ומשמעותם, החיים, לכם. שיש מה כל את ולהעריך החיים, את לאהוב להתרגש,

 באמצעות לחייכם, העניקו רבה. לב תשומת דורשים והם מאליהם, מובנים אינם

 להפיק מחדש, יום בכל ונסו, ראויים, הם להם הלב מתתשו את לפולין, המסע

 המירב. את ממנו

 

 שלכם,

 

 לס אורי

 הגימנסיה מנהל
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 יקרים, תלמידים

 זאת ?רחוקה היסטוריה היא השואה םשמבחינת יםנער אצל זיכרון בונים איך

 המלחמה, שאחרי פולין אותה לא כבר היא פולין - שהרי השאלות. שאלת היא

 המוצגים בין מפרידים זכוכית קירות למוזיאונים, ממזמן והפכ נקומייד אושוויץ

 השואה. זיכרון את לשמר מתאמצים לא כבר עצמם והפולנים והמבקרים,

 ומתמעטים, הולכים ההיא, מהתופת שורדים אותם הראיה, עדי שבה במציאות

 אותה ומבצבצת צפה ושוב כרון.יז של ומכופלת כפולה מצווה עלינו חלה אז דווקא

 קיימים אינם שכבר מראות כלפי אמפתיה רגש, מעוררים איך - עיקשת שאלה

 הנחיתה שמרגע משום בכדי, ולא "טיול" ולא "מסע" מכונה לפולין הנסיעה  עוד.

 מעתה מקבל תםשמע או יתם,רא תם,שקרא מה כל משתנה. הכל פולין אדמת על

 והכליה אובדןה את ולהבין לקלוט מנסה השכל אחרת. תחושה ...אחרת משמעות

 גורלו סיפור דרך להתחבר מנסים אתם ברירה ובלית הצלחה ללא היהודי העם של

 אילו הרגיש, הוא מה עשה, יהודי אותו מה לדמיין מנסים אחר, או זה יהודי של

 היותו משום רק חייו את שקיפח לפני בודדים רגעים במוחו התרוצצו מחשבות

 ינוהאלו ה' ישראל "שמע החרישית קתוזע כשנשמעה ירהוהאו היתה מה "יהודי",

 מדפי שואה מהי שיודע הדור אתם יוסף, את ידע שלא הדור אתם .אחד" ה'

 הקהילה של ההיסטוריה נבכי אל תציצו בלבד אחד שבועב בלבד. ההיסטוריה

 היסטוריים, באתרים תבקרו עוד. ועודנה ושגשגה שפרחה קהילה בפולין. היהודית

 .םבאיב ושנקטע ולעולם לדור חיבור של סיוןינ ...דההשמ מחנותבו במוזיאונים

 עתיק ציווי אותו כרון,יז של מטריפה שאלה אותה עולה שוב הזו בנקודה ודווקא

 לשכוח! ולא לזכור עשורים, משבעה יותר של

 בשריפה, בדליקה, מלחמה, במדורות"

 הדם, של סוערים ימים בין

 הקטן פנסי את מבעירה הנני

 ".אדם בן לחפש לחפש,

 מזרחי אלי שלכם,

   המנהל סגן
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  היקרים, תלמידיי

 במסגרת הספר בית ממשלחת חלק להיות הזכות בחלקי נפלה בגילכם כשהייתי

 עת ובאותה הרוע, של הענקיים דיומימ לנוכח שנדהמתי זוכרת אני לפולין. המסע

 התקופה, באותה במקביל, התקיימו ששניהם האנושית, החמלה בהתגלמות גם

 גיאוגרפי.... אזור באותו

 יהודים של ההמוני ברצח לנאצים סייעו המקום שבני המדינות אחת היא פולין

 של קטן מיעוט גם קיים שסייעו אלו שבצד לשכוח לנו אל אבל אחרים, ומיעוטים

 השמדה. של בים אנוש צלם על ששמרו שונות, בדרכים שעזרו עולם אומות חסידי

 כל של והלמידה מההתפתחות כחלק לפולין למסע יוצאים אתם תורכם, הגיע כעת

 ידע היהודי העם שלנו. העם של במסע פרק להכיר יוצאים אתם מכם. ואחד אחת

 להיחשף עומדים אתם .ומוות גוויעה של ימים גם אך אירופה, במזרח צמיחה ימי

  האנושות. בימי והאפילות השחורות התקופות לאחת

 ויגיב יחוש ואחד אחת כל זאת עם ויחד ללב, ולא לעין לא קל, יהיה לא המסע

 שתדעו בטוחה ואני חבריכם, את ולחבק לנחם לתמוך, עליכם יהיה שונה. באופן

 היקרים, מידייתל מכם, מבקשת אני הראוי. הלב בגודל זו במשימה גם לעמוד

 ולמחשבות שותגלר ללמידה, קשובים היו סביב. ולהסתכל במסע קשובים להיות

 שחוו כדי תוך שכתבו מה את לקרוא לנו נותר שרק אלה ושל חבריכם של שלכם,

 ואחד אחת כל עבור משמעותי יהיה שהמסע תקווה כולי .השואה של התופת את

 למדינה, שלי המחויבות פנמתבה לי שתרם כשם אחריו, הרבה וגם במהלכו מכם

 לקחים המסע חוויות מתוך לקחת שתשכילו מקווה אני מדינתנו. שהיא מדינה

 חיה. אנושית כרקמה ולאנושות כעם לעמנו אישית, לכם וטובים חיוביים

 

 אמן! – עולם" ועד מעתה ובואכם צאתכם ישמור "השם

 

 ,ולאחריו מסעה כל לאורך ואתכם שלכם         

 סמואל זהבית                            

 השכבה רכזת                           
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 היקרה! פולין משלחת

 לקטוע. איימה שהשואה היהודי, הקיום בשרשרת חוליה אנו

  להבטיח, מנת על לשואה מבעד הביטו

 לשורשיו. יוכל לא העץ, את לגדוע שקם שזה

  שצמח. הפרי ואתם ישראל, מדינת את הקמנו שנותר העץ מענף

 גורי: חיים שכתב כפי היהודי, העם של המסר את הזיכרון, נר את העבירו

 ייתמו". לא לנצח אשר חיים גלעד גלעד, פה הקמנו השרוף "לגטו

 עוולה. לתיקון לתקווה, לחיים, מחויבים אנו שלנו ישראל במדינת כאן

 קיימים. לנצח היהודי העם שורשי כי תקווה, נאבד לא לעולם

 היותכם על מכל ויותר יהודים היותכם על גאווה תחושו אתם זה מסע בתום

  ישראלים.

 עליכם לשמור מנת על שמחה מספיק לנו שתהיה הלוואי – מכל והחשוב

 מנת על תקווה ומספיק אנושיים אתכם לשמור מנת על צער יקמספ ,יםאופטימי

  .יםמאושר שתהיו

 יהי! לו שנבקש כל

 

 ומרגש, למדמ פורה, מסע לכולנו מאחלים

 

 המסע, לאורך אתכם המלווה המורים צוות

 לב.-בר ויהודה גלדי עופר קמחי, ציפי דונסקי, ליזי
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 המסע תוכנית

 
  71.33.32 חמישי יום  – למסע הראשון היום

 בקטוביץ. נחיתה ן,וגורי בן תהמשד" המראה

 .""בוסקו תיכון - הפולני ביה"ס תלמידי עם מפגש

  קרקוב.

 

  71.33.32 שישי יום  – למסע שניה היום

 גורה. זביליטובסקה

 שוב.אפל

 .קז'ימיז' ברובע במלון שבת קבלת – קרקוב

 

 71.33.32 שבת יום  – למסע השלישי היום

 קז'ימיז'. רובע בקרקוב: רגלי סיור

 פודגוז'ה. גטו

 ניצה.יסוק

  פולני. פולקלור ערב

 

 71.33.32  ראשון יום  – למסע הרביעי היום

  בירקנאו.-אושוויץ ההשמדה מחנה

 ז'שוב.
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 72.33.32  שני יום  – למסע החמישי היום

 .לובלין חכמי ישיבת

 ידנק.ימ ההשמדה מחנה

 רשה.וו

 

 71.33.32 שלישי יום  – למסע השישי היום

 טרבלינקה.

  טיקוצ'ין. וכיכר הכנסת בית – טיקוצ'ין

 לופוחובה. יער

 לוורשה. חזרה

 

  71.33.32 רביעי יום   – למסע האחרון היום

 אוקופובה. העלמין בית רשה:ובו רגלי סיור

 התרבות. ארמון

 זלוטה. וברח

 וליצוב. רחוב

 .אומשלגפלץה רחבת

 הגבורה. מסלול

  רפפורט. אנדרטת

 לארץ. המראה
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 לפולין המסע מפת

 ןטיקוצ'י

 לופוחובה

 טרבלינקה

 לובלין

 מיידנק

 וורשה

 קרקוב

 ויץואוש

רקנאויב  

 הגבול מעבר

 כיה'לצ

 גורה הזביליטובסק

 קז'ימיז'

 ז'שוב

 בוסקו
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 וקרקוב "בוסקו" – למסע הראשון היום - 71.00.02
 יהודיות חנויות הוחרמו ,לבוסקו הגרמנים שנכנסו לאחר שבוע ,9191 בספטמבר

 מצד ואלימות התעללות ממעשי סבלו היהודים הכיבוש. רשויות לניהול והועברו

  גרמנים. צבאיים שוטרים

 ממנו ולצאת להמשיך יכלו היהודים פתוח. גטו בבוסקו הוקם 9199 באפריל

 הכפרים בין חופשי באופן לנוע היתר קיבלו יהודים סוחרים פרנסתם. לצורכי

 אותם שהבדיל ירוק, בצבע מיוחד שרוול סרט לענוד נדרשו אך באזור, והעיירות

  היהודים. משאר

 ואוקראינים גרמנים של משמרות . בוסקו קהילת על הקץ בא 9191 באוקטובר

 קרוב איסוף. למקום אותם והובילו מבתיהם היהודים את פינו הגטו, את הקיפו

 לינדז'ייב. לעיירה שעות 5 במשך הוצעדו סקובבו אז שנמצאו יהודים לאלפיים

 ההשמדה למחנה גורשו ורובם קיילצה באזור עבודה למחנות נשלחו חלקם

 .טרבלינקה

 

  .שבהן העתיקות ומן  בפולין בגודלה השלישית עירה

 ראשוני .באירופה ביותר החשובות היהודיות הקהילות אחת הייתה בקרקוב

 מדיניותו אירופה. ודרום ממערב פליטיםכ 91 -ה במאה כבר הגיעו היהודים

 היהודית, הקהילה של ושגשוגה גידולה את אפשרה הגדול קז'ימיז' של האוהדת

 השכנה, לעיר עברו רובם העיר. מן היהודים גורשו 95 -ה המאה בסוף אך

 נפרד. ברובע חיו כאן האוהד. המלך שם -על שנקראה קז'ימייז',

 מיליון כרבע )מתוך יהודים  06,666-כ בה חיו יההשני העולם מלחמת פרוץ ערב

  בלז'ץ. ההשמדה למחנה רובם נשלחו 9191 במהלך .ם(תושבי

 פלאשוב העבודה למחנה נשלחו מהאנשים חלק סופית. הגטו חוסל 9199 במרץ

 לאושוויץ. נשלחו והיתר

 לגטו, מחוץ הגרמנים על התקפות של במדיניות שנקטה אי"ל, מחתרת פעלה בגטו

 שנת עד ונפלו נתפסו המחתרת חברי בור הגטו. שישבו היהודים את לסבך לא כדי

9199.  
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OSKAR  SCHINDLER 

 

 אזור היום(, )צ'כיה במורביה נולד שינדלר אוסקר

 .9191 באוקטובר השלישי לרייך שסופח

 שלטון מינהל ידי על 9191 בשנת לקרקוב נשלח הוא

 מבעליהן שנלקחו חברות שתי לנהל הגרמני, הכיבוש

 הכיבוש שלטונות עם הטובים וקשריו מעמדו היהודים.

 העסקתם ידי על יהודים מאות להציל בידו סייעו

 בברינליץ' גם יותר ומאוחר בקרקוב שניהל, במפעלים

  הסודטים. שבחבל

  נשים 966-כ להעביר שינדלר הצליח הנאצי, השלטון בשנות במינו יחיד במבצע

 זכו שם במפעלו, לעבודה אושוויץו רוזן-גרוס מחנות דרך יהודים גברים 166 -ו

  ותרופות. מזון של שוטפת אספקה וקיבלו ,אנושי לטיפול

 בשנת עולם. אומות כחסיד ושם יד ע"י שינדלר אוסקר הוכר 3112 יוליב 31 -ב

 הלטיני העלמין בבית גופתו נטמנה צוואתו פי ועל ,בפרנקפורט שינדלר נפטר 9199

   בירושלים. ציון שבהר
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 – למסע ניהש היום - 71.00.02
 ופלאשוב גורה זביליטובסקה

 

 הנאצי. הכיבוש קורבנות לזכר אנדרטה  ניצבת גורה  בזביליטובסקה היער בקצה

 אזרחים 96666 -כ וקברו הנאצים רצחו ההריגה( )גיא הקברות בית במסגרת

 . 9-96 בגילאי יהודים ילדים 166 -כ ובהם ויהודים פולנים

 טארנוב מגטו יהודים של המונים רציחות הגרמנים ביצעו 9191 ביוני 99 -מה החל

 נאצית.-האנטי למחתרת להשתייכות דחש בגין אסורים שהיו פולנים של וכן

 בבית עינויים מסכת לכן קודם שעברו רבים אסירים בוצ'ינה ביער רצחו הגרמנים

 השטח כולו. האזור מרחבי הכלא לבית הובאו אלו אסירים בטארנוב. הרהסו

 משטחים רחוק יער היה מסביב לגרמנים. מאוד התאים אלו רציחות לביצוע

 רבים שיחים הדונייץ', עמק בכיוון שיורדות ואדיות מספר במקום יש יים,בנו

 אבטחת על הקלו אלה כל – וטחב אזוב האדמה על אין אך ,במקום צומחים

 הרציחות.

 ביום פעמים מספר להסיע אפשרה למקום  טארנוב העיר של קרבתה לכך פרט

 המקום. אל קורבנות עמוסות משאיות
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 הזה במשלוח כאן

 חוה אני

 בני הבל םע

 הגדול בני את תראו אם

 אדם בן קין

 שאני לו תגידו

 (פגיס דן / החתום בקרון בעיפרון כתוב)

 

 )אמצע בקראקוב גטוה פרוק ועם יהודים, 1,566 -כ במחנה רוכזו 9199 מרץ עד

 אחרוני למחנה הובאו 9199 בקיץ נוספים. יהודים 96,666 -כ למחנה הועברו (9199

 בסידור עסקו אז שעד היהודים(, טריםוהשו )היודנראט בקראקוב היהודים

 מיוחד מקום המחנה בשטח הוקם 9199 ביולי הגטו. פרוק לאחר היהודי הרכוש

 נפרד. למחנה הפך קצר זמן שלאחר פולנים לכליאת

 נשלחו זו למחנה ריכוז. למחנה כפייה לעבודת ממחנה הפך המחנה 9199 ינוארב

 .סלובקיהומ הונגריהמ המזרחית, ומגליציה מבוריסלאב יהודים קבוצות

 כנגד פשעיו על למוות ונידון לדין הועמד המחנה, מפקד גט, אמון המלחמה, לאחר

 האנושות.

 את מצאו שמתוכם יהודים 311,111 -כ קיומו זמן במשך עברו פלאשוב מחנה דרך

   יהודים.  11,111-כ מותם
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 ופודגוז'ה ז'יקז'ימ – למסע לישיהש היום - 00.0257.
 

 'ימיז'קז הפולני המלך של שמו על נקרא בקרקוב קז'ימיז' העתיק היהודי הרובע

  רבות. זכויות ליהודים נתן ואשר יהודים אוהד , הגדול

 בה ישבו 99 -ה המאה בסוף כבר קרקוב. העיר מן לחלק קז'ימיז' היתה 9915 מאז

 יע" נבנה אשר ,הישן הכנסת בית – שול האלט הכנסת יתב את הקימו הם .יהודים

 יותר מאוחר . 99 -ה  המאה בסוף קז'ימיז'ל שברחו בפראג הגדול הפוגרום פליטי

  ומאיטליה. מגרמניה יהודים בה להשתקע החלו

 גם בשעתו ושנקרא 99 -ה במאה עוד שראשיתו ',קז'ימיז הישן היהודי ברובע

 היהודית קרקוב של הארכיטקטוניים המונומנטים רוב נמצאים היהודית", "העיר

 לבנייה ביותר הקלאסיות הדוגמאות אחת הגבוה", הכנסת בית" גם וביניהם

 הרנסנס. בסגנון

 ענקב התפילה שאולם משום "גבוה" )נקרא 90 -ה המאה בסוף נבנה הכנסת בית

 הם היחידים שקישוטיו שלו, הצנוע החוץ תחת הבניין(. של השנייה בקומה

 פנים, הסתתר הגבוהים, החלונות וכן האדירים המגן( )קירות ה"שקרפים"

 האולם של הגבוהה כיפתו קרקוב.  של העתיקים הכנסת שבבתי ביותר מהיפים

 עיטוריםו עמודים, על הנשענות מקבילות חגורות ידי על שדות למספר חולקה

 אלה. חגורות קישטו הרנסנס בסגנון פלאסטיים

 בתי של הקודש ארונות רוב במתכונת מחושל, ברזל העשוי שלו הקודש ארון

 ושימש הברזל של הפיתולים קווי בעדינות הצטיין הנודעים, הקרקוביים הכנסת

 של האלמונים הרנסנס  אמני למלאכת נאה דוגמה

 עם נמנה גבוה"ה הכנסת "בית .90 -ה במאה קרקוב

 קיר בציורי שקושטו בפולין הראשונים הכנסת בתי

 נח, תיבת יצחק, עקדת כגון: תנכיים, נושאים על

  אדם. בני דמויות מתוארות היו ושבהם
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–
 היהודים את לסגור מתכננים שהגרמנים שמועות, רווחו 9196 שנת בראשית

 להם שניתנת ליהודים, הגרמני העיר ראש הודיע במאי 91 -ב בגטו. מיוחד, ברובע

 ואכטר, המחוז, מושל הוציא 9199 במארס 9-ב העיר. את לעזוב אחרונה הזדמנות

 עד אליו לעבור היהודים חייבים לפיה יהודי", מגורים "אזור הקמת בדבר פקודה

 זה. יום לפני קרקוב את עזבו בגטו להיכלל רצו שלא היהודים, מקצת במארס. 19

 של השלטון ומנקודות העיר ממרכז מרוחק היהש, פודגוז'ה בפרבר הוקם טוהג

 של מטרתם את שירת וזה הוויסלה, נהר של השנייה גדתו על ושכן הנאצים,

 מגבולותיהם. להתפרץ, שעלולות המגפות ואת המראות את להרחיק הגרמנים

 יםשהגרמנ לתנאים הסניטריים ובתנאיו שלו במבנה התאים הרובע לזה מעבר

 שימושים להם והיו הוסבו ברובע שהיו המפעלים אף ליהודים. לאפשר שאפו

 לעצמם חיפשו היהודים שאר לגטו. להיכנס הותר יהודים 95,666 - לכ רק שונים.

 יתומים,-בבתי לגטו, מחוץ נותרו יהודים 1566 בסביבה. ובעיירות בכפרים מסתור

 הגטו, נסגר 9199 במארס16 - ב גרמניים. במפעלים ובצריפים זקנים במושבי

 רחוב ע"י לשניים מחולק מטר, 066 על 966 רק היה הגטו שטח וגדר. חומה מוקף

 מן המגורשים ובכללם בגטו, הכלואים מספר היה 9199 שנת בסוף לימאנובסקי.

 9-5 שהייתה הצפיפות, הייתה ביותר החמורה הבעיה נפש. 91,666 – כ הסביבה,

 הגטו הועבר 9191 מיוני החל ירודים. סניטריים םלתנאי וגרמה אחד, בחדר נפשות

 היהודים הוצאו מאז והס"ס. הגרמנית המשטרה מפקד של הבלעדית לסמכותו

 הגטו את כללית. בהשמדה להתחיל יכלו הגרמנים עתה ולמשפט. לחוק מחוץ

 הבריחו שלפעמים חשמלית, חצתה

 דואר. או מזון הגטו לתוך בה

 טוהג את לעזוב אסור היה ליהודים

 המשטרה של מיוחדת רשות ללא

   היהודית. או הפולנית הגרמנית,
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 – למסע הרביעי היום - 71.00.02
 וז'שוב בירקנאו אושוויץ

 

 ומחנות הריכוז מחנות  166 -כ מבין הגדול והשמדה ריכוז מחנה היה אושוויץ

 היהודי העם השמדת למטרות ביותר הגדול והמחנה הנאצים, של העבודה

 הגרוע הנאצי הריכוז כמחנה אושוויץ נודע מהרה עד בגזים. המתה באמצעות

  בשם נקראש ,למחנה שני אגף להקים היטלר ציווה 9199 במרס ביותר.

 היה הריכוז, מחנות ברשת ביותר המאוכלס שהיה זה, אגף בירקנאו. - 1 אושוויץ

 בעיקר היו בירקנאו מחנות אסירי בתנאיו. ביותר אנושי והבלתי האכזרי גם

  וגרמניים. פולנים יהודים,

 , וחצי למיליון בקרוב נאמד בירקנאו של הגזים בתאי שנרצחו היהודים מספר

  וטף. נשים גברים,

 

–
 ריכוז מחנה שימש הוא "אושוויץ". במחנות המרכזי המחנה היה 9 אושוויץ

 השמדה בו הייתה לא אך שונות, למטרות רבים אסירים נוצלו בו  ענק, ועבודה

 סיריםא של הםחיי אורךו האסירים של החיים רמת בברקנאו. כמו המונית

 .בבירקנאו יםאסיר של מזה בהרבה יםגבוה והי בממוצע

 החוצה נדחפו הקורבנות בבירקנאו, התחנה לרציף ברכבת הגיעו מגורשים רבבות

 לנוע אמורים היו אלה טורים בנפרד. ונשים גברים טורים: בשני לעמוד ונצטוו

 "סלקציה", מכונה שהיה מה את הס.ס. קציני ערכו שבהן לנקודות במהירות

 למחנות - והשני הגזים, תאי לכיוון – האחד הצדדים, לשני הקורבנות את וכיוונו

 לשמש נבחרו אלו קורבנות יהודים. של קטנה קבוצה נבחרה להם פרט עבודה.

 יוזף עמד אלה ניסויים שערכו הרופאים בראש רפואיים. ניסוייםב סיוןינ שפני

 מאושוויץ". "השטן הכינוי את שקיבל מנגלה,

 ".בלוקים" נקראוש עצומים, בצריפים שוכנו הגזים לתאי נשלחו שלא הקורבנות

 העבודה במחנה ממוצע אסיר של החיים תוחלת אסירים. 9,666-כ חיו בלוק בכל

  חודשיים. כמה ארכה

ת ר ר ח ש מ       ה ד ו ב ע ה  
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 שונות. בצורות התנגדות האסירים גילו ביותר והקשים החמורים התנאים אף על

  .ההדדית העזרה ההיית ביותר השכיחה רההצו

 כל אחד. גזים תא לפחות והרסו קומנדו-הזונדר אסירי מרדו 9199 באוקטובר 9-ב

 והימלר הגזים בתאי הרצח נבלם המרד לאחר מיד בקרב. פלונ המרד משתתפי

 המשרפות. את להרוס פקד

 

 החלו הנאצים ואושוויץ. קרקוב יווןבכ סובייטית מתקפה החלה 9195 בינואר

 ב"צעדת אושוויץמ נשלחו יהודיים, רובם אסירים, 51,666 -כ חפוזה. בנסיגה

 את צאתם לפני כבר נרצחו םאחרי הצעדה, ךבמהל נספו הצועדים רוב המוות".

  המחנה.

 נמצאו השחרור יוםב אושוויץ. לתוך האדום הצבא חיילי נכנסו בינואר 19-ב

 כוחות. ובאפיסת חולים אסירים 9,056 אושוויץב
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 לוין אייל/הקשת שער

 בו נכנסו שמיליונים ,הקשת בשער להיכנס

 לעולם. עוד שיצאו מבלי
 

 אדם קורבן עמוסי שקרונות ,הרכבת מסילות על ללכת

 שבים. אין ממנה דרך אל עליהן והתגלגל
 

 עם. של גורל קבע מנגלה יוסף של אגודלו שבו הרציף על לפסוע
 

 יהודים לכמה עזר בהן שהוזרם שהחשמל ,הגדרות את לחצות

 קיצם. את לקרב
 

 הקרמטוריום חורבן על בעברית קדיש לומר

 אבדון. אל בו צעדו שמשפחות
 

 ולדעת
 כל על ואף שלמרות

 .כאן אנחנו
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 קופר רבקה / אושוויץב שבת נרות

 (אייכמן במשפט עדות מדברי)
 אלה היו בירקנאו,ב לבלוקים אותנו הכניסו ,9199 בינואר 91-ב לשם בבואנו

 אחד לשכב. לישון, עלינו היה שעליהם עץ, מדפי קיבלנו לשעבר. סוסים אורוות

 בין מכרים למצוא היה אתי, שהגיעו וחברותי אני שעשינו הראשונים הדברים

 הראשונים הדברים אחד ומצאנו. אושוויץ.ב שהסתובבו אסירים שנשארו, אלה

 העליון המדף על התאספנו שישי בליל נרות. של זנבות שני היו מהם, שביקשנו

 הגמור בחושך נשארנו. זמן הרבה לא בנות. 91 עד 96 אז היינו שלנו. בבלוק

 שהכניסו סניטריים, תנאים ושום רצפה לא באושוויץ, בכלל אז היה ולא הדלקנו,

 מסונוורים היינו שבת. שירי בשקט לשיר והתחלנו הנרות את הדלקנו בסוף.

 בכי שמענו קטנה הפסקה אחרי מסביב. נעשה מה ידענו אול הנרות, של מהאור

 זעזע אותנו, הבהיל הבכי קודם אותנו. שסובבו המדפים כל מעל מסביב, חנוק

 יהודיות נשים - למדף ממדף לעבור אפשר והיה - המקומות שמכל נתברר אותנו.

 הקשיבו השכנים, המדפים על סביבנו התאספו שנים, ואפילו חודשים שישבו

  .הנרות על לברך להן שנרשה וביקשו שירדו אחדות היו .לשירה

 שבת ערב שבכל התרגלו בבלוק שהיו אלה כך אחר מזעזע. ראשון מקרה זה היה

 הנרות את אבל לשתות, מה היה לא לפעמים לחם, לנו היה לא נרות. הדלקנו

 אכלנו לא אמנם באושוויץ. כיפור ביום צמנו החגים. בכל וכך איכשהו. השגנו

 וכך חלקי, באופן מזון מנות לאסירים מסרנו השנה במשך אבל בפסח, ותמצ

 תאכל לא :המצווה את לקיים שנוכל כדי בפסח אדמה תפוחי לעצמנו הבטחנו

  .בפסח חמץ
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 רוזין: דוניה הנערה של יומנה מדפי קטע
 שמילים חפצי אדיר אך זו, מלחמה תום עד בחיים אשאר שלא ובטוח סמוך "ליבי

 יזכירו אדם -שבני רצוני אחרי. יחיו מפחד, רועדת ביד הנייר על מעלה אניש , אלה

 שחלף. כסיוט זו זוועות תקופת

 יבואו הניצחון, יבוא  יבוא, כזה שיום מובטחני אך הדבר, יהיה מתי יודעת אינני

 מאלה. טובים ימים

 אני רוצה מותי לאחר גם כי  מוכרחה, לכתוב, אני מוכרחה אבל מילים. אני חסרה

 יקשרוני אלו שמילים אני רוצה כבר, שנגאלתם האדם -בני אתכם  אתכם, לשוחח

 המתים. את תשכחו שלא לבקשכם אני רוצה כם.יאל

 העולם אותו שיראה ציון  השמים, עד שתגיע מצבה לנו, יד שתקימו אני רוצה

 באמונה מאמינה אני כי טובים. ממעשים אלא , מאבן ולא משיש לא פסל כולו,

 לא ואז יותר, טוב עתיד ולילדכם לכם להבטיח עשויה כזאת מצבה שרק ה,שלמ

 לגיהינום." החיים את והפך העולם, על שהשתלט רשע אותו ישוב
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 זוהי כיום .קרקובל ממזרח ק"מ 956-כ ת,המרכזי גליציה במרכז עיר היא ז'שוב

 .נפש אלף 991 -כ מונה סייתהואוכלו  ,פולין מזרח-בדרום ביותר הגדולה העיר

 ,רייסן לנסיכות השתייכה היא הימים באותם עיר. ז'שוב היתה 99 -ה במאה כבר

 הגדול, רקאז'ימי המלך סיפח 9996 -ב פולין. לבין רייסן בין הגבול נקודת והיתה

 עיר נשארה וזו אצילים; של לבעלותם העיר את והעביר ,לפולין כולה הנסיכות את

 .91 -ה המאה סוף עד פרטית

 מידי אישיות פריבילגיות קיבלו יהודים מלאכה ובעלי בעיר התיישבו יהודים

 שהשתייכו המלאכה בעלי חיי את שניהלו מקצועיות אגודות וייסדו ,לךהמ

 סוחרי בעיר היו בתוצרתם, שעסקו וסוחרים המלאכה לבעלי בנוסף אליהם.

 חיו 90-ה המאה בתחילת .וויסלוקה נהר דרך הונגריהל בייצוא שעסקו בהמות

 משמעותי, כלכלי כוח היהודים היו כבר מאה אותה בסוף יהודים; 966-כ בעיר

 בנייתו הסתיימה 1617  בשנת העיר. בהכנסות חשיבות הייתה ששילמו יסיםולמ

 רובם התרכזו והיהודים השנייה(, העולם מלחמת עד שרד אשר) כנסת בית של

 אולם ובכוחה, בעיר כלכלית נסיגה חלה 91-ה המאה בתחילת .היהודים ברחוב

 במספר ולגידול כלכלית לפריחה הביאה העיר דרך הרכבת מסילת סלילת

 מלחמת ערב יהודים.  5,820 ובהם תושבים, 99,900 בעיר גרו 9116-ב התושבים.

 ם.חסידי רובם יהודים, 1915 מתוכם תושבים 19,011 בעיר חיו הראשונה העולם

 אוכלוסייה מתוך יהודים, 91,666-כ בעיר חיו ראשונהה העולם מלחמת בתום

 מרזח בתי חכירתמ ,צורפיםכ התפרנסו העיר יהודי תושבים. 15,666-כ אז שמנתה

 .מלאכה וכבעלי סוחריםכ ,שיכר לותמבשו

 לימודים ללמוד שנסעו ז'שוב יהודי בין גם היו היהודית ההשכלה תנועת בעידן

 ד"ר ,טורטלטאוב וילהלם מחזאיוה רופאה שבהם המפורסמים בין כללים.

 אפלבוים ואבא הולצר יצחק ,גשווינד דוד משה סופריםה ,הניגסמאן אוסבלד

  .הירשהורן אפרים עיתונאיוה

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%94_(%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%A7&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-18
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%96%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%96%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%97%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99
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 "ציון חובבי" ףסני נוסד למחצה מחתרתית ציונית פעילות לאחר 1891  בשנת

 נציגים ושלחו ציון", ל"אהבת מז'שוב ציונים פעילים הצטרפו 9110-ב המקומי.

 התנועה התפתחה השנייה העולם מלחמת שעד יםהשנ במהלך .הציוני קונגרסל

 חודש באותו עודו1939  בספטמבר 96-ב ז'שוב את כבשו הגרמנים בעיר. הציונית

 הגרמנים .נהרסו וחלקם הוחרמו, המדרש ובתי הכנסת בתי הגזירות. החלו

 הוקם חודש כעבור הכיבוש. חיל שיכון לטובת עשירים יהודים של דירות החרימו

 יהודים גורשו העיר אל .גבוה בסכום כופר הגרמני לשלטון לשלם שנדרש ,יודנראט

 ,ז'שוב גטו הוקם 1941 בדצמבר 99-ב פולין. במערב ומערים הסביבה מכפרי

 מאות מתו ובו ז'שוב, את סובביםה והכפרים מהערים יהודים נשלחו שאליו

 מתוך ז'שוב: בגטו סלקציה נערכה 1942 ביולי 9-ב .רעבוב במחלות יהודים

 רודנה, יער של הירי בורות אל 1,666 נשלחו בגטו, כלואים שהיו היהודים 19,666

 נשלחו נוספים 99,666-כ מראש; שהוכנו הבורות תוך אל ביריות חוסלו שם

 נשים של בעיקר לבלזץ, שני משלוח נעשה באוגוסט 1-ב .בלז'ץ ההשמדה מחנהל

 הגטו אוכלוסיית הצטמצמה המשלוחים לאחר .שלישי משלוח ובנובמבר וילדים,

 אלו גם נשלחו הזמן במהלך ומשפחותיהם. כפייה עובדי רובם נפש, 9,666-לכ

 הצליחו בודדים במקום. שנרצחו או בירקנאו-אושוויץל ,שבנייה הריכוז למחנה

 שני .האדום הצבא ידי על העיר לכיבוש עד שם והמתינו הסובבים ליערות להימלט

 כבית היום משמש מהם האחד - בוזניצ'ה ברחוב נותרו יםעתיק כנסת בתי

 .עירייהה

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94_%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%A8%D7%90%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%A8%D7%90%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/1941
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%D7%98%D7%95_%D7%96%27%D7%A9%D7%95%D7%91&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/1942
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9C%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%99%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C%D7%96%27%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C%D7%96%27%D7%A5
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A5-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94
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  – למסע החמישי היום - 01027210

 וורשה ידנקימ לובלין,

 ממזרח שנמצאת זו, בעיר להתיישב ליהודים הותר 99-ה המאה מאמצע החל

 האנטישמית המדיניות מן סבלו פולין, יהודי כשאר לובלין, יהודי לפולין.

 נחשבו רבניה פוריים. וחברה תרבות חיי לנהל הצליחו עדיין אך שונות, בתקופות

  לובלין". "חכמי - וחכמיה ,דפולין" "ירושלים לכינוי: זכתה לכן הדור, גאוני

 מייסד 16-ה המאה בראשית באירופה. החסידות למרכז הופכת לובלין 9166-ב

 פולין. בישיבות הגדולה – לובלין" חכמי "ישיבת את שפירא מאיר ר'

  יהודים. 91,666-כ  בלובלין ישבו השנייה העולם מלחמת ערב

 מהבתים, הפינויים החלו ומיד ,9191 בספטמבר 91-ב העיר את כבשו הגרמנים

 מסע של הקורבנות ראשוני בין היו לובלין יהודי הכפייה. ועבודות התקיפות

  ליום. איש 9566 של בקצב 9191 למרץ 90-ב התחיל הגירוש ההשמדה.

 אך בלובלין, התיישבו ,מרוסיה פליטים רובם יהודים, אלפי המלחמה, תום עם

 בידי שנעשו והרציחות האנטישמיות גילויי עקב 9190-9156 בשנים ותהא עזבו

 .מלובלין היהודים אחרוני יצאו 9101 שנתב המקומיים.

 

 
 כמחנה בתחילה ושימש 9199 סתיוב הוקם ,לובלין העיר שליד ,ידנקימ מחנה

 או ת,במחלו ברעב, מתו המלחמה שבויי רוב סובייטים. מלחמה שבויי עבור מעצר

 תנוריםבו בגז השמדה מתקני בו הותקנו 9191 באביב .הסמוך ביער בירייה חוסלו

 פולין יהודי למחנה להגיע החלו השנה אותה בקיץ .)קרמטוריום( הגופות לשרפת

 ביערות האנשים נקברו קויהספ כשלאו ,ולילה יומם עבדו המשרפות בהמוניהם.

 הסמוכים.

 להורג הוצאו אחד ביום כאשר ,9199 ברבנובמ לשיאה הגיעה ההמונית ההשמדה

  .יהודים 91,966

 ,איש מיליון כחצי עברו ידנקימ במחנה ברור. היה סופו למחנה שהגיע מי

 .(יהודים 711,111 -ל 371,111 בין מתוכם) איש אלף 111-כ נספו ומתוכם
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 ,בחיים הושארו אסירים של בודדות מאות רק המחנה בשערי העוברים מבין

 .קומנדו"-ה"זונדר ידתליח והועברו
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 דנקיימ ניצולת בירנבאום, הלינה של עדותה מתוך

 פיסת על :הכל על לחםילה צורך היה במיידנק"

 על שמיכה, על בלילה, להתמתח כדי בצריף רצפה

 טיפת לקבל היה אפשר יא שבלעדיה חלודה קערה

 למאבק. מסוגלת הייתי לא ואני ,סרפדים מרק

 האסירות למראה אותי מילאו ודחייה פחד

 רצפה פינת של פיסה על במאבק המתקוטטות

 רעבה המומה, מרחוק בהן הסתכלתי פנויה.

 הייתי מזוהה, בלתי אבק פירור כמו הייתי .ונחרדת

 עבור למבט אפילו ראויה לא מזוהה. בלתי אבק חלקיק כמו ואפור, זעיר פירור רק

 גדולה, לא לשריפה. בשר רבתו גם בעיניהם כלום הייתי  שמאלה... או ימינה מיון

 האחרונה בשורה חמקתי אישה. ולא נערה לא ילדה, לא במיוחד, רזה לא יפה, לא

 לדבר. ראויה הייתי ולא לא, הענשה. לנקמה, רצון שנאה, רוגז, תגובה, לעורר בלי

 ולא שנותר אבק של חלקיק  שווה... לא כלום מראש, נדונה צבע, ללא אחת סתם

 אני היום ליטה?לק ?להרשמה סליל רק יהיית אולי א.הנור הטיהור בעת עבר

 ,פירור של כוחו את שיערו לא נאציםה רגילה. בלתי בעצמה פתוח כמספר מספרת

 !!"זיכרונה את שערו לא ,מעונה יהודיה ילדה של כוחה-מבוטל חלקיק של

 

 

ֶּה ַעל" ה ֲאִני ֵאל  ה ֵעיִני ֵעיִני בֹוִכי ָּ ִים יְֹרדָּ ַ י מ  ַחק כ ִ נ ִ  רָּ ֶּ  ְמַנֵחם יִממ 

יב י ֵמש ִ יו   ַנְפש ִ ַני הָּ ֹוֵמִמים בָּ י ש  ַבר כ ִ  ."אֹוֵיב גָּ

 (ט"ז א', איכה )מגילת     
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 הדרי ישראל אבי/ את חיפשתי

 .אבי את לחפש נקדיילמ באתי

 .אבי את חיפשתי עצמות, לבור אפר מבור לצריף, מצריף

 .פה אני ,לאבי אמרתי פה, אני

 .פניו את ראיתי ואני ,אותי שמע והוא

 .האקציה ביום נפרדתי מהם הפנים אותם

 .שלו המגפיים את  חיפשתי הנעליים אלפי בין

 .נעל שהוא  המגפיים את זוכר שאני בוודאי

 ,ובכיתי בכיתי ,וחיפשתי חיפשתי

 .מצאתי לא המגפיים ואת

 :ואמרתי שלי הנעליים על הסתכלתי

 .תייא שאתם מקרה רק ,מקרה רק

  ,נקלמייד בטרנספורט ההשור באותה דנועמ הרי

  תי,יא אתם החוצה אותי שדחף אבי בזכות ורק

 .הנעליים של הענק במצבור מתים אבי ונעלי

 .שלו הכובע את חיפשתי

 

  

  - הכובע אותו את כובע חבש תמיד אבי

 .אפור הוא אף כפתור, ובאמצעה אפורה מצחייה

  ,בערמה עמוק קבור הכובע גם

 .הענקית האפר כיפת תחת אבי ואפר

  :הזמן כל ומלמלתי שם עמדתי ואני

 ......אבא אבא,
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 פרוץ עם הויסלה. נהר גדות על שוכנת בעריה, והגדולה פולין בירת היא וורשה

 העיר. מתושבי כשליש יהודים, 919,156 -כ וורשהב חיו המלחמה

 למבני כבדים נזקים נגרמו  קשות, הופצצה וורשה השנייה העולם במלחמת

 9191 בספטמבר 10-ב מתושביה. רבים ונפצעו נהרגו וכן ,ציבור למבני מגורים,

 הנאצי. השלטון והחל וורשה נכנעה

 

 היהודים כי הגרמני הרדיו הודיע ,9196 באוקטובר 91 תש"א, הכיפורים ביום

 העיר, משטח 1.9% שתפס בשטח שבועות. שישה תוך הגטו לתחום עבורל צריכים

  .אחד בחדר דיירים 0-9 של נוראית בצפיפות חיו אשר העיר מתושבי 96% שוכנו

 בחסכונותיהם, השתמשו רכושם, את מכרו הגטו יהודי -  בגטו שלט הרעב

 ארוחה קיבלו ,הכפייה לעבודות שיצאו ,העבודה פלוגות מתמיד. באופן והתרוששו

 311,111-מ יותר נספו 3117 קיץ עד למשפחותיהם. אוכל להביא יכלו לאו דלה,

 יהודים.
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 אנילביץ. מרדכי של בפיקודו )אי"ל( הלוחם היהודי הארגון הוקם 9191 בתחילת

 מזוינת התנגדות לקראת הלוחמים נערכו הגטו וחיסול הצפוי הגירוש לקראת

 הלוחמים הכינו במקביל .אפשרי מקור מכל נשק וכלי מזון ףלאסו והחלו ,בנאצים

 לתמיכת כלל הזכ לא היהודית ההתנגדות ארגון  הגטו. ברחבי בונקרים

  לגטו הנאצים באו כאשר .וורשהב הפולנית המחתרת לתמיכת או ה"יודנראט"

 הופתעו לטרבלינקה, היהודים של "המשלוח" את לאסוף ,9199 בינואר 91-ב

 להיענות סירבו ,הבתים בחצרות להתייצב שנקראו ,היהודים .גדותבהתנ להיתקל

 מול אל פנים קרבב פתחו זאת לעומת היהודים הלוחמים .והתחבאו לקריאות

 ערב באפריל, 91 -ב לגטו חזרו ההמומים הנאצים .הנאצים החיילים עם פנים

 בונקר נפל לחימה של שבועות שלושה בורכע בתותחים. מלווים כשהם פסח,

 .המרד של סופו הגיע בכךו ,במאי 1-ב מפקדהה
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 השואה. מלפני וורשהב ששרד היחיד הוא העיר, שבמרכז ,נוז'יק ע"ש הכנסת בית

 אחרי אבל ,וורשה גטו בתחומי תחילה נכלל הכנסת בית הנאצי, הכיבוש בימי

 והוחרם. המבנה חולל 9199 סתיוב בחוץ. הכנסת בית נותר הגטו שטח שצומצם

  למספוא. ומחסן סוסים אורוות בתור בו השתמשו הגרמנים

 נפתח 96-ה שנות ובסוף תיקונים, הכנסת בבית ערכו השנייה העולם מלחמת בסוף

 ישראל. ובמועדי יום מדי נערכות תפילות  המתפללים. לקהל מחדש

 

 

 יהודית למשפחה גולדשמיט הנרי בשם 9191 בשנת נולד ורצ'אקק יאנוש

.מתבוללת  

 .ילדים לרופא הפך הרפואה לימודי את סייםש לאחר

 מזמנו גדול חלק הקדישו כעיתונאי, בדע לימודיו ךבמהל

  וסובלים. עניים יתומים, בילדים לטיפול

 יהודים לילדים יתומים בית לנהל קורצ'אק החל 9199-ב

 עם ילדים של "רפובליקה" עיןמ שם הקים הוא בוורשה.

 החינוכית משנתו ועיתון. משפט בית נבחרים, בית

 למערכת להחדיר ביקש אותם אחדים רכיםבע הסתכמה

 אלא אדם, להיות פעם שעתיד מי איננו הילד כי הילד, את "כבד :ביניהם ,החינוך

 יודעות את לכבד שצריך אדם ודרישות, לו צרכים אשר עכשיו, אדם הוא

 האדם" את אוהב ואינו הספר את האוהב מורה לילד לתת "אסור ,והשקפותיו"

 .ועוד

 אך רבה, לפופולאריות זכתה אשר הפולני ברדיו תוכנית הגיש 96-ה שנות בתחילת

  אנטישמיים. חוגים של בלחצם בוטלה

 מחניכיו רבים ופגש (,9190-וב 9199-ב) פעמיים ישראל בארץ לבקר הספיק הוא

 ה.ארצ שעלו

  חניכיו. עם יחד עבר וקורצ'אק ,לגטו לעבור היתומים בית אולץ 9196 -ב
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 העובדים מסגל וחלק היתומים בית ילדי את לקחת הגרמנים באו 9196 באוגוסט

 לו ואפשרו ,ממוות חנינה לקורצ'אק הציעו הגרמנים בלינקה.רט ההשמדה למחנה

 ברגעיהם חניכיו עם להישאר ובחר ,ההצעה את דחה קורצ'אק אבל בגטו, להישאר

  האחרונים.

 

 

 
  

 עמיר אנדה/האחרונה דרכו

 שקט, כה לפניהם הלך הוא

 צעדיו, כוון הוא לחג כמו

 "?כעת נלכה זה אן - "אנה

 ילדיו. ותמהים שואלים

 

 לחופשי. יוצאים "אנחנו

 לרווחה. נפתח השער ראו,

 לשיר! רק לבכות! לא

 "שמחה! של ושירים חג שירי

 

 מרבד כמו התפרש והרחוב

 יחפים, ילדים לרגלי

 ,"לבד "איננו השרים

 ים.היפ לנופים צועדים

 

 יעזוב לא הוא הדוקטור, כי

 כולם, כאן הולכים ילדיו,

 הסוף, עד -הולך אתנו הוא

 .לעולם לעד, אתנו הוא



44 
 

 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 



45 
 

 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

  



46 
 

  – למסע השישי היום - 10010287

 ולופוחובה טיקוצ'ין קה,טרבלינ

 מבצע במסגרת שהופעלו המחנות משלושת אחד היה טרבלינקה ההשמדה מחנה

   הסמוך. בכביש העוברים מעיני מוסתרו מיוער היה המקום  רינהרד.

 עבודות וע"י גרמניות בנייה חברות בידי 9191 מאי בסוף החלה המחנה הקמת

 יהודים, אסירים 9,666-ל 966 בין חזקוהו במחנה יהודיים. אסירים של הקמה

 כל את לעשות אולצו הם להשמדה. שהובאו המשלוחים מתוך הוצאו אשר

 לצורכי הבעבוד עסקו וכן ההשמדה, תהליך ובכללן במחנה, הפיסיות העבודות

 או ימים רק השונות ודותבבע הוחזקו האסירים והאוקראיני. הגרמני לסגל שירות

 אחרים יהודים באו ובמקומם הגזים, לתאי נלקחו כך ואחר אחדים, שבועות

  מהמשלוחים.

 ומקימי אליו. באו אשר לקורבנות שיצר האשליה ביצירת נודע טרבלינקה מחנה

 על המורים מוארים  בשלטים המחנה, של היפה במראהו רבה השקעה השקיעו

  וכדומה. חולים בית גטו, רכבת, תחנת

 

 בהגיעם הקליטה. בשלב כבר החל טרבלינקה במחנה וההשמדה ההמתה תהליך

 האדום" "הצלב שדגל לצריף והילדים הזקנים הנכים, החולים, הועברו למחנה

 בפתח עמד ,ההמתנה חדרל כנסםיבה חולים. בית של אשליה ויצר ,מעליו התנוסס

 .לפניהם הניצב לבור אותם הפילו בעורפם בנכנסים ירהש ס.ס. איש

 שערות .שלהם הערך וחפצי כספם רכושם, כל את למסור ונצטוו ורוכז השאר

  הגזים. לתאי ערומים הובלו ומשם נגזזו, ראשיהם

 גוויות הושלכו ולבסוף ,הקורבנות בפי שנותרו הזהב שיני כל נעקרו ההמתה לאחר

 היהודיים. האסירים בידי הענק לבורות הקורבנות
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 ככל  יותר, קלות הבריחה אפשרויות היו המחנה לקיום הראשונים בחודשים

 לברוח ניסו או ברחו אנשים מאות יותר. קשה הבריחה נעשתה הזמן שחלף

  להורג. והוצאו עונו נתפסו, המכריע רובם אך טרבלינקה, ההשמדה ממחנה

 רבים במקרים הבריחה. יעד הייתה הבורחים בפני שניצבה הבעיות אחת

 לידי הבורחים את מסרו או הרגו שדדו, המחנה בקרבת המקומיים התושבים

 הבריחה לאחר בו להסתתר מקום או מקלט מקום עדריה הגרמניים. השלטונות

 הרחיק שברח( אחד כל על אסירים 96 להורג הוציאו שהנאצים הידיעה )לצד

 מהמחנה. בריחה על מחשבה כל מרבים
 

 עמד שבראשה ,המחנה אסירי בקרב מחתרת קבוצת התארגנה 9199 בתחילת

 חיסול גם שמשמעותו המחנה, וחיסול הגוויות שריפת לסיום סמוך בלוך. ז'אלו

 המרד, מועד את עוד לדחות לא המחתרת מפקדי החליטו הנותרים, האסירים

 של הנשק ממחסן נשק להוציא תכננה המחתרת .9199 באוגוסט 1-ל נקבע והוא

 ליערות לברוח ולהורסו, המחנה על להשתלט המחתרת, חברי את לחמש , .ס.סה

 966 -כ אסירים. 156 -כ השתתפו בטרבלינקה במרד  לפרטיזנים. ולהצטרף

 96 -כ רק במהומות נהרגו השאר לברוח, הצליחו במרד שהשתתפו מהאסירים

  .המרד אודות עדויות לספר ויכלו השואה, את שרדו מהבורחים

  נפש. 121,111 בטרבלינקה נרצחו הכל בסך
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 שוסטרמן בתיה / טרבלינקה
  טרבלינקה

 אבנים של ים

 הסוגים מכל אבנים

 מרובעת אבן

 מעוגלת אבן

 מחודדת אבן

 משותף האבנים לכל אך

 תשכח אל זועקת אבן כל

 חיים סיפור היא אבן כל

 יהודים אותם את מסמלת אבן כל

  טרבלינקה

 אבנים של ים
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 פרץ - פלק סמדר / בטרבלינקה , שם

 בטרבלינקה – שם
 חרוש שדה מעל מרחפות נשמות אלפי

 בטרבלינקה – שם
 השלוחות ידיהן את הירוק הדשא מכסה

 בטרבלינקה - משם
 לי קראו הן

 ישראל-ארץ לרגבי עד הגיע זעקתן וקול
 ברזל-בכבלי אותי ומשך

 יץוושאו ידנק,ימ טרבלינקה, אל שם, אלי
 לובלין...

 םהרגבי אל ללכת
 הקרקע לפני מתחת הקבורים בחיים לחוש

 בעקבותיהם, לנגוע
 במבט ללטף

 בטרבלינקה – ששם ולמרות
 וירוק חרוש השדה

 שם שוררת מוות שאפילת למרות

 באחי, בהם, חשתי אני
 אלי שזעקו נשמותיהם ובאלפי

 הצעירים הרגבים מתוך
 בטרבלינקה – שם וכשנגעתי

 הזועקת באדמה המיוסרת, באדמה
 שלי, האדמה את להעריך יידעת פתע

 ישראל-ארץ אדמת את
 בטרבלינקה – שם כן,

 היא. מה מולדת אהבת למדתי
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 נוסד שם היהודי והיישוב יהודים, של מועט מספר ין'בטיקוצ חיו קדם ימי מאז

 בקרב ומפורסמת חזקה יהודית קהילה להיות הפכה טיקוצ'ין קהילת .9551 שנתב

 לארץ השתייכה היא הארצות". 9 "ועד פעם לא בה תכנסושה כך כדי עד היהודים

 יהודים 1,566כ בערך בטיקוצ'ין היו לשואה הקרובה בתקופה ליטא. – החמישית

 היהודי לישוב קשות פגיעות היו לא המלחמה בתחילת בעיר. הרוב את שהיוו

 את וכלאו ין'בטיקוצ גרמניות צבא יחידות עברו ספטמבר בחודש כבר אך ,בעיר

 בזזו הכליאה ובזמן קשים, ובתנאים מים או אוכל ללא בכנסייה היישוב תושבי כל

 חמישה בעיר הופיעו 90.1.99-ב הפולנים(. של )כולל הקהילה רכוש את הגרמנים

 בית בית עברו העיר תושבי את שולל להוביל כדי בהתחלה .גרמנים ז'נדרמים

 לפקודה בנוסף אך ז,שנבז רכוש להחזרת צו והוציאו הפרעות על סליחה ביקשו

 הופצה ואף העיר, את לעזוב יהודים על שאוסרת ,נוספת פקודה הגיעה זאת

 לכפר בדרכו נורה סוראביץ" הירש "דוד תיהיהוד הקהילה מתושבי שאחד הידיעה

 בית ואה ין'טיקוצ בעירה ביותר םהמפורס היהודי ההמבנ מזון. מעט בשביל השכן

 במיוחד, מפואר היה הוא .הקהילה של ההתכנסות מקום שהיה הגדול, הכנסת

 את שרד הגדול הכנסת בית .מהתנ"ך תוביםוכ חיות של איוריםב מעוטר והיה

 הכנסת בית משמש כיום לנאצים. נשק כמחסן שימש כי היום( עד )ועומד השואה

 הבארוק ממאפייני אחד הספרדי. הבארוק בסגנון מעוצב הכנסת בית מוזיאון.

 הציור, הנוף, עיצוב אדריכלות, של צירופם כלומר ,האומנויות כל איחוד הוא

 ולהדר. לפאר כמותו שאין מכלול ליצירת מחשבת ומלאכת הריהוט הפיסול,

 הפאר כל של ראוותנית בהצגה והצלחתה סיונהיבנ מתאפיינת הבארוק ופתתק

 הכנסת בית קירות שעל נהוג היה התקופה באותה כנסת בבתי אפשריים.ה וההדר

 )ומכאן בטיקוצ'ין הכנסת תבבי אך התנ"ך, מן וקטעים פסוקים מצוטטים יהיו

 הקירות על נכתבו מהתנ"ך, מצוטטים קטעים כתובים שיהיו במקום יחודו(

 ואין כך, כל ברורים אינם הכתובים הדברים אבל ,התורם של מחלומותיו קטעים

 ישירות ולא נושאים בכמה עוסקים החלומות ישיר. קשר הכנסת בית ובין בינם

  הכנסת. בבית
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 ,טיקוצ'ין יהודי "כל  :הכרוז של וקול נשמע בערב שש בשעה 1941 באוגוסט 19-ב

 שש בשעה באוגוסט, 15 מחר, יתייצבו מום, ובעלי לחולים פרט וטף, נשים אנשים,

  השוק". בכיכר בבוקר

 את לקחו ק,ענ במשאיות מצוידים גסטאפוה אנשי הגיעו בבוקר 9:66-ב למחרת

 נכלאו הם שם ,בדז לכפר אותם והצעידו לנמוך, מהגבוה אותם סידרו הגברים,

  .לופוחובה הסמוך, ליער במשאיות בקבוצות נלקחו הם משם מקומי. ספר בבית

 הניחו היהודים .בורות שלושה לחפור הגסטאפו אנשי עליהם פקדו ליער בהגיעם

 על הועמדו החפירה, סיום םע .ודלק טנקים הסתרת לצורך נדרשים שהבורות

 הנשים מכן לאחר הגברים, תחילה .מותם אל ירייה במכונת ונורו הבור שפת

 הגרמנים הגרמנים. בהשגחת מקומיים פולנים בידי הבורות כוסו בלילה והטף.

 לקבורה. המובאות מלחמה חללי של גופותיהם שם שמונחות לפולנים סיפרו

 היא וכי המתים, מפרפורי זזה דמהשהא סיפרו הבורות את שכיסו הפולנים

 .מהדם אדמדם גוון קיבלה

   .היום באותו נרצחו יןוצ'טיק מיהודי 3,111 מעל

 
  

 הכנסת יתב

 בטיקוצ'ין
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 גונטאר אברהם / לאהל'ה

 ,ראשה את הרימה הצחקנית ולאהל'ה

 .רוצה היא לדעת חול עליה שופך מי

 :מעל לגרמני לאהל'ה אומרת ,פונה

 "?בכלל יעיני לתוך תשפוך חול מדוע דוד, הי,"

 

 ,לשפוך הרבה ועוד הלז ה"דוד" בצחוק געה

 !זוך עיניה ועל  לאה על לי אוי לי, אבוי

 

 .קומות זקופי עצים ,ראו זאת את עצים שלושה

 .עצמות של בור על צמרתם ינידו עתה

 ,תום-בני זאטוטים העיר מתוך לכאן הובאו

 .עורם תכלית עדי גופיפיהם והופשטו

 

 ,כבר זה מוכן יכהח כולם בשביל חפור ובור

 .הבינה לא היא דבר הקטנטנה ולאהל'ה

 

 .בד כל עלי דם ,העצים מן נוטף שרף לא

 .לעד אתם חיים ,זכות יונים שלי, בני

 

 

 (31 ',ד )בראשית
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 :יוסלבסקה רבקה של עדותה מתוך

 רק שאלה חשבנו עדיין מופשטים. עירומים, אנשים ראינו למקום כשהגענו"

 והסתכלתי הסתובבתי בטוחה. להיות להיוודע, לראות, זאת לבכ רציתי .עינויים

 ראיתי .לי ונודע נתחוור וזה בבור. בשוחה, מה במה, לאותה תל, לאותו מתחת מה

 .שם היו אנשים עשר-כשנים למוות, נורו אשר אנשים של שורות כמה שוכבים כבר

 לי הלבשת מדוע אמא, בגטו: עוד לי אמרה שילדתי כאן, להזכיר רוצה עוד ואני

 אמרה: הבור ליד וכשעמדנו אותנו; מובילים ולמוות ליריות הרי השבת, בגדי את

 אך לברוח, וביקשו ניסו אחדים וצעירים נברח. הבה ומחכים, אנו עומדים מדוע

 קשה היה .והרגום בהם ירו במקום בו אחד. צעד לא אף להתרחק, צליחוה לא

 ילדי ונשאו ילדיהם את נשאו אנשים התחלפנו. סבלו. הילדים בהליכה. מאוד

 הילדים. של העינויים קץ את לדחות הקץ, את לדחוק כדי ידיהם על אחרים

   ...מילדיהם לשלום נפרדים היו והאמהות ההורים

 משקל איזה כובד, איזה מרגישה שאני הרגשתי דבר. הרגשתי ולא לבור נפלתי 

 הרגשתי משהו. רגישהמ אני מותי, כל עם זאת, בכל אבל מתה, שאני חשבתי עלי.

 מתנועעת. התחלתי טובעת. שאני הרגשתי אנשים. עלי נפלו כי נחנקת, שאני

 עוד היריות. את שומעת אני נחנקת. אני .חיה שאני לנוע, יכולה שאני הרגשתי

 אני פתאום והנה כוחות. לי היו לא איחנק. שלא ונאבקתי נאבקתי אבל נופל. אדם

 אנשים רואה אני לאחרים. מעל וממתומתר עולה אני זאת שבכל מרגישה

 בשארית אני זאת, בכל למעלה. אותי מושכים שורטים, נושכים, סוחבים,

 ".מעלה כלפי עולה ,כוחותיי
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 מזרח ןבצפו ביאלסטוק במחוז טיקוצ'ין מהעיירה ק"מ 95-כ נמצא חובהולופ יער

 יהודי שואת בעצם היהש לופוחובה ביער שארע הטבח .טיקטין( גם )נקראה פולין

  .היהודים בעיית את לפתור שבאו ראשוניות השמדה מצורות חלק היה טיקוצ'ין

 יםפולנ לעשרות והורו גרמניים ז'נדרמים חמישה לעיר הגיעו לאוגוסט 90-ב כך

 חשבו וחלק ,רעות יבאנ זה מהיהודים לחלק לופוחובה. ביער ענקיים בורות רוחפל

 מעל ריחפה המוות סכנת . דומהוכ דלק אגרימ או טנקים להחביא טחב שזה

 אוגוסטב 19 -ה ראשון ביום .נשארו רובם אך ,ברחו מעטים ,היהודים של ראשם

 חולים כולל )לא וטף נשים גברים, :טיקוצ'ין יהודי לכל שהורה בעיר כרוז הסתובב

 פגישה קוימה מיד השוק. בכיכר בבוקר שש בשעה למחרת להתייצב מום( ובעלי

 נודע היה זה שדבר מפני אפשרית הייתה לא וניתהמ בריחה .הקהילה ראשי של

 בבוקר למחרת .להתייצב הוחלט לכן עיירה,ב שנשאר מי על ומאיים לגרמנים

 ,התמלאה הכיכר בהתאם. ומצוידים לבושים העיר כיכר אל הגיעו משפחות מאות

 אחרי כשעה בערך האזור. את הפולנית המשטרה סגרה הגסטאפו אנשי ובהוראת

 הפולנים התנהגות וקשישים. נוער מלאכה, בעלי קבוצות: 9-ל הנוכחים מוינו זה

 מכיכר חמקו ומעטים ,ייתההש האשליה קמצוץ שארית את ניפצה והגרמנים

 של קניהן נראו שמחלונותיה ומכונית משאיות שבע הופיעו שבע בשעה השוק.

  המסורתי יוןהמ ונערך השוק את הקיפו הגסטאפו אנשי . הירייה מכונות

 הוליכו הגברים את אחר. בצד וגברים אחד בצד וקשישים ילדים נשים, – הגרמני

 אנשי פקודת ולפי ,אסתטי( שיהיה )כדי גבהים של בסדר ישרות ברביעיות

 נשפך יהודי דם עוד כל :ופירושו הגסטאפו אנשי שלמדום בשיר פצחו הגסטאפו

 למוות נורה הרגלית בהליכה יגרפ או מעמד החזיק שלא מי ניצח. מהבמלח היטלר

 בבניין נכלאו הכפר אל כולם כשהגיעו במשאיות. הובילו השאר את הוכה. או

 ויעבר שהם לנכלאים נאמר  אמנם סוהר. ביתל גם לפתע הפךש המקומי י"סבב

 את שהובילה משאית הגיעה דקות עשר  כל קרה. לא כך אך ,בור-צ'רבוני לגטו

 -גדולים שניים :בורות לשלושה כולם הגיעו ךכ לופוחובה. ליער ה"נוסעים"

 שהאנשים לאחר יותר. קטן אחד ועוד , מ'  ועומקם מ' 9 רוחבם , מ' 91 אורכם

 מבורות שניים אל אחד אחד סולהיכנ להתפשט הורו הם המשאיותמ הורדו
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 יהודי 9966-מ למעלה נטבחו היום באותו הירייה. מכונות ע"י רוססו שם  ,המוות

 הגרמנים בהשגחת הבורות כוסו בלילה העקבות, את לטשטש מנת על.  טיקוצ'ין

 ,לקבורה המובאות המלחמה חללי גופות שאלו להם שסופר מקומיים פולנים ע"י

  הגוססים. של מפרפורם הבור מעל האדמה זזה  הבורות שכוסו שלאחר למרות

 שלא אלה כל את להוציא מנת על לבית מבית והגרמנים הפולנים עברו למחרת

 את ועברו ,ליער נלקחו ,משאיות על כן גם הועמסו הם איש(. 966-)כ קודם הגיעו

 גם כוסה שנותר הבור . לפני יום לקהילה היהודיים  חבריהם שעברו תהליך אותו

 איש 1966-כ שמנתה בטיקוצ'ין היהודית הקהילה נמחתה לאוגוסט 10 -ב כך הוא.

 עיירותב ולהסתתר  נצלילה  הצליחו מהיהודים 956-כ . האדמה פניל מתחת אל

   לרשויות. הוסגרו או נתפסו רובם אבל ,באזור והכפרים

 

 

 

  



56 
 

 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 



57 
 

 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

  



58 
 

 וורשהב סיור – למסע השביעי היום - 78100102

 אשר ,פולין בירת ,וורשהב וולה שברובע אוקופובה ברחוב היהודי הקברות בית

 מהגדולים ואחד בפולין בגודלו השני יהודיה רותהקב בית הוא ,9160 בשנת נוסד

 אשר אורתודוקסית חלקה חלקות: למספר נחלק הקברות בית .בעולם ביותר

 ,קונסרבטיבית חלקה ,גניזה וחלקת גברים חלקת נשים, לחלקת היא גם נחלקת

  .הגטו מתי נקברו שבה והחלקה צבאית חלקה ם,ילדי חלקת

 בין הפרדה תוך הדתי נוהגה לפי וורשהב העלמין בבית קברו רבות שנים במשך

 השונות. בחלקות המינים

 צעירים עצים שתילם, אריות, כמו: סמליות בדמויות להבחין ניתן המצבות על

 – מים כד לכוהנים, – ידיים כפות צעיר, אדם היה הנפטר כאשר – גדועים

 ללווים...

 ה"אוהלים" מושכים מיוחדת לב תשומת לירושלים. מזרחה  פונו המצבות רוב

 הקברים נגמרים בו במקום מפורסמים. וצדיקים רבנים  של קבריהם על הוקמוש

 בדירות ותומחל קור מרעב, שנספו לאלה  אחים קבר נמצא לחומה עד הבנויים

  ברחוב. סתם או עזובות

 יהודי ובכללה פולין יהדותש לאחר בצמחייה, מהקברים רבים מכוסים כיום

 לפעול, הפסיק שבמהלכה ,השנייה העולם מלחמת לאחר .שואהב הושמדה וורשה

 הקטנה הקהילה את ומשמש פעיל, עוד ממנו קטן חלק .ונפתח הקברות בית שב

 .בעיר שנותרו היהודים של

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A7%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%A8%D7%91%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A7%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%98%D7%95_%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
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 הגטו שטח את לחלק נהוג .וורשה למרכז מצפון גדול שטח על התפרש וורשה גטו

 מעל מדרומו. הקטן והגטו זלוטה מרחוב צפונה הנמצא הגדול הגטו חלקים, לשני

 ניבנה זה גשר לצד. מצד לעבור היהודים יכלו שדרכו עץ גשר ניבנה זלוטה רחוב

 כיום קיים אינו זה גשר זלוטה. ובברח הרכבות לתנועת יפריעו לא שהיהודים כדי

 נמצא הגטו לחומת היחיד השריד כיום .הרחוב בסוף אנדרטה נבנתה ובמקומו

  .וזלוטה סיינה הרחובות בין בניין של פנימית חצר בתוך

 
 

 במאות מאוכלסים שהיו בניינים, שלושה שרדו וליצוב רחוב של המזרחי בצידו

 שלנגל ולדיסלב המשורר גר הקטן בגטו 99 ליצובו ברחוב הגטו. בתקופת יהודים

 כתב 9191 בשנת  בגטו. הקיומית למציאות הד שהיוו רבים שירים בפולנית שכתב

 שברחו מאנשים שקיבל ידיעות סמך על טרבלינקה", התחנה "כאן היצירה את

 .וורשהל מטרבלינקה
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https://picasaweb.google.com/105078582842432086017/IySEXE
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 זמנהוף הרחובות בפינת  העיר, של הפולני לחלק וורשה גטו שבין בגבול מגרש זהו

 מאות רוכזו זה במגרש צפונה. שהובילו הרכבת פסי הגיעו זה למקום עד וניסקה.

 .המוות ולמחנות הריכוז למחנות ברכבות שולחו ומשם יהודים אלפי

 של הרשמי ההובלה נתיב ץאומשלגפלה היה 9191 בקיץ הגדול הגרוש לתקופת עד

 מהגטו. המגורשים

 כבית שימש כן שלפני נטוש בנין עמד וובמרכז ,גבוהה גדר ףמוק היה אומשלגפלץה

 חולים.

 ללא בצפיפות קרון בכל איש  966-916 -כ דחסו יום, מדי שהגיעו המשא לרכבות

 ועליהם הבניין רצפת על החצר בתוך המגורשים הוחזקו הרכבת בוא לפני נשוא.

 היהודית. והמשטרה הפולנית העזר משטרת אס",-ה"אס שמרו

 ביותר הנוראה והאימה השבר זירת הגרוש מתחילת היה רבים בפי אומשלגפלץה

 לפני ממש האחרונה התחנה שהיה משום ,וורשהב היהודית הקהילה של בטרגדיה

 הגרמנים שביצעו וה"אקציות" וורשה מגטו הנורא הגירוש את וסימל המוות,

 ם.ביהודי

 יום. בכל איש 5666-9666-כ ה"אקציות" תחילת עם לשם לזרום החלו המגורשים

 מבית הילדים 166 "אומשלגפלץה" אל נלקחו אוגוסט של הראשון בשבוע

 קורצ'אק. יאנוש של היתומים

 הריכוז למחנות הופנו 9199 ובמאי באפריל אומשלגפלץמה שיצאו המשלוחים

 ההשמדה למחנה לרוב, ומשם, ובודזין, דנקמי טרווניקי, פונטיאטובה, והעבודה:

 אושוויץ.
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 ההתנגדות את המסמלים ארגונים או אישים לזכר הגבורה נתיב של ראשיתו

 .9191 בשנת שהוקמה הרשמית, לאנדרטה כהסמוה בראשית באנדרטת בוורשה,

  הלוחמים שרידי "יע שהוקמה הראשונה המצבה הייתה בראשית אנדרטת

 במצבת להבחין אפשר הגבורה לאנדרטת משמאל  "ב". האות ציון עם 9190 -ב

 מכאן, הנמשך הגבורה", "נתיב הנקראת אבנים בסדרת הראשונה זוהי גדולה. אבן

 ארגון או דמות של שמה את נושאת אבן כל  .אומשלגפלץל ועד מילא, רחוב דרך

  רשה.ווב תנגדותהב חלק שלקחו

 

 

 את הזמינו הבונקר תושבי וורשה. בגטו התחתון העולם שילאנ שייך שהיה בונקר

 שם באש. עלתה 11 אמיל שלהם שהמפקדה לאחר אליהם להצטרף א.י.ל מפקדת

 וחלק 1.5.99 -ב הלוחם היהודי הארגון מלוחמי גדול חלק של חייהם הסתיימו

 הארגון. מפקדתמ

 שלחו ים,ויהסיכ שאפסו מאחר הבונקר את הגרמנים הקיפו 9199 במאי בשמונה

 פנימה. שהוטלו הגז מהפצצות שהורעלו ביניהם ויש ,בנפשם יד רבים לוחמים

 מותם. את בו מצאו המרד, מפקד- אנילביץ מרדכי ובהם לוחמים ממאה למעלה

 עם .מועטים קורבנות היו זה יום עד ו.הגט בקרבות מפנה חולל במאי השמונה

 הלוחמים גופות זו. הצלחתו על לממוניו שטרופ הס"ס גנרל ווחדי הבונקר כיבוש

 השחרור אחרי דבר. נותר לא מהבונקר היום. עד המפולת תחת קבורות נשארו

  .הבונקר היה בו במקום גלעד הוקם
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 שיפר  - רופאייזן אלה / 81 ממילא פרידה
 עם הארי לצד תצאי הלילה לה,א ואמר: מרדכי אליי ניגש מאיב בעההש "בצהריי

 הפעם! גם תצליחי אולי לנצלו. הצלחת את רקש ארי מראה לך יש אנשים. קבוצת

 הסוף. עד כאן אתכם להישאר רוצה אני עניתי, מרדכי, אולם-

 תפקידך. זה אבל איש, נכריח לא נא, שמעי-

 לוטק. עם אתייעץ אמרתי, טוב,-

 ברישיון רק היו והכניסה היציאה הבונקר. של הראשי בפתח בשמירה עמד לוטק

 ושאלתי: לוטק ליד הרצפה על ישבתי ה.השמיר על האחראי

 ? מרדכי אתי דיבר מה על לך ידוע האם-

 יודע. אני-

 דעתך? ומה-

 לצאת. חייבת תא כי-

 הסכימה לא מירה כי יודע אתה הלא הסוף. עד אתכם להישאר רוצה אני אולם-

 . נשארת והיא לצאת

 . הארי בצד ניסיון לא וגם ארי מראה אין למירה-

 שאשאר? ךל חשוב לא האם-

 ללכת. חייבת את אולם לי, קרוב הכי האדם את מאוד. חשוב-

    אלך." טוב חנוק, בקול עניתי

  

 על ההנצחה אתר

 תהחורבו תל

 מהבונקר שנותר

 81 במילא
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 .וורשהב היהודי גטוה במרכז וניצבת הגטו, גיבורי לזכר הוקמה האנדרטה

  : צדדים לשני מתייחסת אנדרטהה

 יהודים מתארו ,יודנרטה בניין ממוקם היה בו לכיוון פונה זה חלק – השואה .א

 התורה וספר הזקן עם המאמין היהודי את לזהות ניתן .למוות הולכיםה

  .היהודי והסבל הרוח גבורת הוא הנושא כולה. התהלוכה את כמוביל שנראה

 עליו חקוקה הגטו חומות את המסמלות אדומות לבנים קיר רקע על - המרד .ב

 מתוך הפורצות דמויות 9 מופיעות (,0 ט"ו, )יחזקאל, חיי" "בדמיך הכתובת

 דמות כל .בנשק שאוחזים נעורים בני כולם הגבולות. לפריצת כסמל הלהבות

  .הרואי באופן מוצגים וכולם גדולה מאוד נראית

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%A8%D7%98
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 / חיים גורי התנגד
  לחם כיכר ריחשהב   מי  התנגד

 בחשאי שלמד   מי  התנגד

 אשליות וקרע הזהיר ,הפיץו שכתב   מי  התנגד

 תורה ספר שהגניב   מי  התנגד

 תעודות זייףש   מי  התנגד

 לארץ מארץ שהבריח   מי  התנגד

 וגנזם הקורות את שכתב   מי  התנגד

 עזרה שהושיט   מי  התנגד

 ונשק וראותה והבריח הנצורים את שקישר   מי  התנגד

 וביערות בהרים ,עיר של ברחובה נשק עם שלחם   מי  התנגד

 במחנות שהתקומם   מי  התנגד

 .מכל הנואש במרד נופלים קירות בין בגטאות שמרד   מי  התנגד

 

 

  



66 
 

 

_____________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 



67 
 

 

_____________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________



68 
 

  

 

 

  אירופה. מזרח במדינות הגדולה

 בהיבט גם מאידך. ורוסיה מחד גרמניה ידי על סופחה ההיסטוריה כל לאורך

 הפרוטסטנטיות בין ליותקתו של טריז מהווה הדתי. בהיבט וגם חברתי הלאומי

  הרוסית. דוכסיהלאורתו הגרמנית

  ולרע. לטוב וצבאי, תרבותי מסחרי, צומת מהווה – אירופה במרכז – מיקומה

  נפש. מיליון 91.5 תושבים: מספר

  עירונית. האוכלוסייה רוב מיעוטים. 9% פולנים; 19% האוכלוסייה: הרכב

  קתולית. נצרות הדומיננטית: הדת

 קמ"ר. 991,015 שטח:

  .וורשה הבירה: עיר

   הבלטי; והים רוסיה בצפון: וסלובקיה; צ'כיה בדרום: גרמניה; במערב: גבולות:

  ליטא. ביילורוסיה, אוקראינה, ובמזרח: 
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 .פולין יסודי  :לספירה 111 -

 "קזימיז' נקרא זו בתקופה הבולט השליט מעצמה. פולין   :31-32-ה מאות -

 .הגדול"

 מאז בפולין. הביניים ימי וקץ הרנסנס תרבות ירתחד :31-ה מאהה ראשית -

 .האצילים( מועצת היו )אז  ה"סיים" ידי-על המלכים נבחרו

 זיגמונד המלך, ידי על לוורשה מקרקוב עוברת הבירה עיר :31-ה המאה סוף -

  השלישי. וואזה

  מגדולתה. פולין ירידת :31-ה מאהה -

  ואוסטריה. פרוסיה ה,רוסי בין פולין חלוקת : 3221 שנת -

 מהמפה לחלוטין נמחקת פולין ה.יהשני בפעם פולין חלוקת : 3221 שנת -

 .9191 שנת עד המדינית

 הראשונה. העולם מלחמת סיום עם פולין עצמאות הכרזת : 3131 שנת -

 ב"חוק בתמחוי  פולין .9191 עד לאומית-רב עצמאית כמדינה מתנהלת

 זכויותיהם. לשמירת המיעוטים"

 גרמני. כיבוש תחת פולין : 3111-3111 שניםה בין -

 הקומוניסטי. מהגוש חלק פולין  : 3111-3111 השנים בין -

 לרפובליקה הופכת פולין "סולידאריות". ארגון מהפכת  : 3111 שנת -

 .דמוקרטית

 

 ופרלמנט נשיאותי משטר בה יש . מחוזות עשר משישה כיום מורכבת פולין

 ומהסיים. מהסנאט המורכב
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 בפולין. יהודים התיישבות : 33-ה הבמא -

  ובטחון. מעמד להם שהעניק החסות, לכתב זכו היהודים : 31-ה במאה -

 לפולין. )גרמניה( מאשכנז עבר היהדות של רוחני-הדתי המרכז : 31-ה במאה -

 והן מספרית הן העולמית היהדות למרכז הפכה פולין : 32-ה במאה -

 תרבותית.

 בה עוצבה בהמשך החסידות. תנועת נוצרה וברוסיה בפולין : 31-ה במאה -

  היהודית. ההשכלה

 הלאומית התנועה ההשכלה תנועת לצד נוצרה ובפולין ברוסיה : 31-ה במאה -

 מגלי פולין יהודי סבלו תקופה באותה היהודים. המוני של הציונית

  ולאומי. דתי חברתי, כלכלי, רקע על האנטישמיות

 הגדול המיעוט את היהודים היוו העולם מלחמות שתי בין : 71-ה במאה -

 והגרמנים. הבילורוסים האוקראינים, לצד בפולין

  האוכלוסייה. מכלל 96% יהודים, מיליון 9.5 בפולין חיו : 3111-ב -

  הסופי". "הפתרון לביצוע מרכז פולין שימשה המלחמה במהלך :3111-3111 -

 השלטון על המאבק רקע על לפולין. שבו יהודים מיליון כרבע :3111-3112 -

 מאלימות השבים היהודים סבלו לקומוניסטים הלאומנים בין בפולין

  ישראל.-לארץ בעיקר הבריחה, תנועת את עורר זה דבר אנטישמית.

 כיום היגרו. רובם השנים במהלך יהודים. אלף 16-כ בפולין נותרו :3111-ב -

  יהודים. 96,666 - כ בפולין חיים
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 .1-ה מלה"ע תחילת פולין:ל גרמניה פלישת -  9.1.9191

 בפולין ויודנראטים גטאות להקים היידריך הוראת - 9191 ספטמבר

 הכבושה.

 בפולין. לראשונה ליהודים היכר סימן הנהגת - 9191 אוקטובר

 יהודים. של היכפי עבודות בדבר פקודה - 

 פיוטרקוב. בעיר בפולין הראשון הגטו תהקמ - 9191 נובמבר

 בלודז'. הגטו מתהק על הודעה - 9191 דצמבר

 לגטאות. לעבור יצטרכו היהודים שכל הוכרז - 

 לובלין. גטו הקמת - 9196 תחילת

 באושוויץ. ריכוז מחנה הקמת בדבר הימלר הוראת - 9196 אפריל

 וורשה. גטו פתיחת - 9196 נובמבר

 קרקוב. גטו הקמת - 9199 מרץ

 ות.הגטא את שיעזבו יהודים נגד מוות דין פסקי הנהגת - 9199 אוקטובר

 (.1 אושוויץ) בירקנאו מחנה הקמת - 

 ההשמדה. והתחלת לודז' ליד חלמנו מחנה פתיחת - 9199 דצמבר

 אירופה. יהדות להשמדת התכנית עיבוד -ואנזה ועידת - 9191 ינואר

 בלז'ץ. במשרפות ההשמדה ראשית - 9191 מרס

 רוב גורשו אפריל עד לובלין. בגטו האקציה תחילת - 

 היהודים.

 האנשים את לסמן מהיודנראטים עיםתוב הנאצים - 

 למשלוח.

 טרבלינקה. מחנה פתיחת - 9191 יוני

  וורשה. בגטו הגדולה האקציה ראשית - 9191 יולי
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 וורשה. בגטו הלוחם היהודי הארגון הקמת - 

 קרקוב. בגטו הלוחם" היהודי "הארגון של פעולות - 9191 דצמבר

 וורשה. בגטו השנייה האקציה - 9199 ינואר

 וורשה. בגטו ינתהמזו ההתנגדות ראשית - 

 קרקוב. וגט חיסול - 9199 מרץ

 .9199 מאי עד וורשה גטו מרד פרוץ - 9199 אפריל

 בפולין. הגטאות של הסופי החיסול על הימלר פקודת - 9199 יוני

 בטרבלינקה. המרד - 9199 אוגוסט

 בסוביבור. המרד - 9199 אוקטובר

 בלין.לו באזור העבודה מחנות חיסול - 9199 נובמבר

 לודז'. גטו חיסול - 9199 אוגוסט

 באושוויץ. הזונדרקומנדו מרד - 9199 אוקטובר

 המוות. מצעדי ותחילת אושוויץ פינוי - 9195 ינואר

 

 

 ת"א, אוני' "שואה", מהספר שמואל קרקובסקי – תאריכים" "לוח מתוך:

 ושם. יד בתיעוד", "השואה וע"פ
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 הנאצים. בפי ודיםהיה של תואר אדם", "תת -אונטרמנשט

 

 הצבא ליחידות שנתלוו והס.ד. הס.ס. של ניידות יחידות -גרופן-איינזצ

 לברית ובפלישה 9191 בספטמבר לפולין בפלישה הגרמני

 לחסל הרשמיים תפקידיהן .9199 ליוני 11-ב המועצות

 המועצות בברית מדינה. מסמכי ולתפוס פוליטיים מתנגדים

 יהודים. ברצח וחדובמי המונים, ברצח בעיקר עסקו

 

 מנת על ותבגטא לרוב מצוד( )גרוש, היהודים נגד פעולה -אקציה

 להשמדה. ולשלחם לרכזם

 

 השטחים ללא פולין, של הכבוש לשטח הגרמנים שנתנו השם -גוברמן-גנרל

 לרייך. סיפחו אותם

 

 הנאצית. בגרמניה החשאית המשטרה -גסטפו

 

 .9111 -ב נוסד הנאצי. םהנערי ארגון היטלר", "נוער -יוגנד-היטלר

 

 גרמניה. של החמושים הכוחות -ורמכט

 

 אסירים. לרציחת רשמי נאצי כינוי מיוחד", "טיפול -בהנדלונג זונדר

 

 אולם איינזצגרופן. או ס.ס. יחידת -לרוב – מיוחדת" ידה"יח -קומנדו-זונדר

 במחנות יהודים של העבודה לקבוצות גם ניתן השם

 או למשרפות הנרצחים פותגו בהעברת שעסקו ההשמדה

 ההמונים. לקברי
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 שהוקמה יהודים אישים של מועצה היהודים". "מועצת -יודנראט

 הכבושים. באזורים הנאצים בפקודת

 לאחר לישובים בכניסה שנתלו שלטים מיהודים". "נקי -יודנריין

 להשמדה. גורשו היהודים שתושביהם

 

 ריכוז. ותמחנ על לשמירה ס.ס. יחידות -גולגולות יחידות

 

 מאפיסת או מרעב מוות סף על לאסיר הריכוז במחנות כינוי -מוזלמאן

 כוחות.

 

 המפלגה שהקימה חומים במדים יחידות סער". "יחידות - .ס.א

  .9119-ב הנאצית

 

 .9195-ב שהוקמו היטלר של האישי המשמר יחידות במקורן - ס.ס.

 המפלגה של עלית ליחידות הימלר אותן הפך 9191-ב

 אצית.הנ

 

 .9191-ב הוקם  הס.ס. של הביטחון שרות - ס.ד.

 

 ואלה לעבודה אליה ונשלחו למחנה, שהגיעו יהודים מיון -סלקציה

 בירקנאו,-ואושוויץ מיידאנק מחנות: בשני התקיימה למוות.

 המלחמה. של האחרונים בשלביה בסוביבור וכן

 

 במחנה העובדים האסירים על משגיח ראש. מאיטלקית: -קאפו

 יכוז.ר

 

 למחנות הבאים הורדו ברמפה רכבת. בתחנת רציף בפולנית: -רמפה

 והריכוז. ההשמדה
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 Tak טק כן  Prosze פרושה בבקשה

 Nie ניאה לא  Dzienkuie ז'ינקויה תודה

 Pan פאן אדון  Dzien Dobry דוברה דז'ין טוב בוקר

 Pani פאני גברת  Dodranoc דובראנוצ' טוב לילה

 Dobry וויאצ'ור דוברי טוב בער

Wieczor 

 Chcialbim חצ'יאובים רוצה 

 Jajko ייקו ביצה  Ja Chce Pic פיצ' חצ'ה-י לשתות רוצה אני

 Ja Chce ישצ' חצ'ה-י לאכול רוצה אני

Yeszc 

 Herbata חרבטה תה 

ניאבספיאצ'נס סכנה
 טוו

Niebezpiecz

enstwo 

 Mleko מלאקו חלב 

 Kawa קאווה קפה  Uwaga אווגה זהירות

 Chlep חלפ לחם  Potrzebuie פוטשבויה צריך/ה

 Woda וודה מים  Moze מוז'ה אולי

 Mienso מיאנסקו בשר  Dien Dobry דוברי ג'ן שלום

 Do ז'ובצ'ניה-דו להתראות

Zobaczenia 

 Woda Sodowa סודווה וודה סודה 

 Prytki פריטקי צ'יפס  Wjescie וייסצ'יאיה כניסה

 Aklep סקלפ חנות  Wjescie וייסצ'יאיה יציאה

 Kasa קאסה קופה  Bybasz Mi ויבצ'מי לי  סלח/י

Przeprasza פשפרשם סליחה

m 

 Co To Yest יאסט? טו צ'ו זה? מה 

 To Yest מויה יאסט טו שלי זה

Moie 

 Informacja אינפורמאציה מודיעין 

 Musze מושה מוכרח/ה  Szpital שפיטאל חולים בית

     Restauracja רסטאוראציה דהמסע

     Policja פוליציה משטרה
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