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מבוא
התופעה של כתיבת יומנים בעת השואה הייתה כה רווחת ,עד שיש
המצביעים על כך כעל הסוגה (הז'אנר) הנפוצה ביותר בתקופה זו.
יומנים רבים אבדו ,ואלו אשר שרדו הם עדים ליומנים שאבדו עם בעליהם.
עמנואל רינגלבלום ,שכינס ושימר כתבים בגטו וורשה בחסות כינוי-הצופן
"ארכיון עונג שבת" ,כתב" :ידוע שאנשים רבים בוורשה ניהלו יומנים.
מסתבר שאך מעט מכל זה יגיע לציבור הרחב .מבול הגירוש שוטף ומציף
את הכל .משמיד הכל .אינו משאיר זכר .לשווא נשלחו אנשים לדירות
המגורשים כדי לחפש את הכתבים שנותרו ,לא מצאו מאומה ,כי הכל
הושלך לאשפה ,הושלך ונשרף" 1.גם אופן גילוים של היומנים  -שהיה מקרי
בדרך כלל  -עומד בפני עצמו כ"סיפור בתוך סיפור" של השואה .הם נחשפו
במקומות מסתור ובעליות גג ,בערמת אשפה עירונית ובמרכולת של
פולנים ,על משקוף דירה ישנה ובארכיון עירוני .לכל מחברת  -מסע נדודים
משלה.
כל אחד מיומני השואה הוא פיסת חיים שנרשמה בשעות הרות גורל
בזמן אמת .בקוראנו את היומן אנו עוקבים אחר עולמו של היחיד  -הנער
או הנערה ,המורה או הרב ,ששוטחים ביומן לא רק את האירועים אלא
מכניסים אותנו לד' אמותיהם הפנימיים ,לרגשות ,להגיגים ,לפחדים
ולתקוות.
ביומני השואה של הצעירים אנו נוגעים בדיאלוג בין המציאות הקשה לבין
עולם החלומות ,המשאלות והרגשות הסוערים של אלו שספינתם כבוגרים
אך יצאה לדרך.
היומן מאפשר להסיר את מסך האנונימיות וליצור חיים ודמות למספר
הבלתי נתפס "שישה מליון" או "מיליון וחצי ילדים".
כל אחד מן הכותבים הוא בן אנוש כמוני וכמוך ,בעל אישיות עצמית
ורגישות חברתית-משפחתית גבוהה שכה אופיינית לגיל זה .כל אחד מהם
גדל באחד מן הזרמים או התרבויות היהודיות שהתגבשו בין המלחמות,

 .1עמנואל רינגלבלום ,כתבים אחרונים (כרך ב) ,יד ושם ובית לוחמי הגיטאות ,ירושלים,
תשנ"ד ,עמ'  .33-34כפי שניתן לראות מדבריו ,הוא וחבריו ב"עונג שבת" עסקו בין היתר
באיסוף יומנים שנכתבו בגטו וורשה ,מתוך תחושת חשיבותם לדורות.
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ונמצא בתהליך הפנמתה או עיבודה.
ביומני גטו ורשה מתוארת מציאות החיים שהלכה והחמירה מיום ליום.
למרות היותם קרובים לעין ,קשה היה להבין את פשרם ,והכותבים מרבים
להעלות השערות על האכזריות חסרת התקדים שהתרחשה לנגד עיניהם.
ככל שהמצב החמיר ,בולטת ביומנים גם ההתלבטות ,האם יש טעם להמשיך
בכתיבה.
חיים אהרון קפלן כתב :יש מידידי וחברי שסוד יומני ידוע להם ,יעצוני
ביאושם לחדול מלכתוב :למה? ולאיזה צורך? התזכה לפרסמו? האם הד
דבריך יגיע לאוזני הדורות הבאים? כיצד? באיזה דרך?  ...ואף על פי כן  -אין
אני שומע להם .אני מרגיש שהמשכת היומן עד הרגע האחרון ליכולתי
הפיזית והרוחנית היא שליחות היסטורית שאין לזלזל בה .עוד מחשבתי
ערה ורעננה; עוד כוח היצירה שבי טרם נשתתק אף כי זה חמישה ימים
שכמעט לא בא אוכל אל פי; ולכן  -ליומני לא אחריש!"
אל היומנים צרפנו קטעי זיכרונות של ניצולים שרשמו את זיכרונותיהם
לאחר השואה .הסיפור האישי המתואר בחוברת זו נכרך בסיפור הכללי,
שאותו למדתן בחוברת "עין לוורשה".
הקטעים נבחרו כהמשך ללימוד הקודם ובהקשר לחידון המיוחד על גטו
ורשה.
מטרת העיון ביומנים ובזיכרונות האישיים אינה ידע כרונולוגי ואינה קשורה
בתאריכים ,אלא בחייו של הפרט ,בדרך בה מתוארות העובדות ,בפרשנות
שנתנו לאירועים ובמראות שראו במו עיניהם.

אסתר פרבשטין,
ראש המרכז ללימודי השואה
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קטעים מיומנו של חיים אהרון קפלן
חיים אהרן קפלן נולד בפולין בעירה ליד ברנוביץ ,וגדל
באוירה עברית מסורתית .בילדותו חונך בבית המדרש.
קפלן שימש כמורה בבית ספר ,ויסד גם 'חידר' בו
לימדו עברית בהברה ספרדית ,חידוש שהיה מהפכני
ועורר פולמוס והתנגדות.
בהשקפותיו היה ציוני נלהב ושאף כל ימיו לעלות
לא"י .את בנו ובתו שלח לארץ כי לא ראה עתיד
לנוער בגולה .בשנת  1935ביקר בארץ והתלהב ביותר
ממראה עיניו ,בדק אפשרויות להשתקע אך התאכזב
מאפשרויות להתפרנס .כמו כן גברה בו ביקורת
למראה "דור עברי חפשי המנותק ממצוות הגלות
מרוחניותה וממידותיה הטובות".
אהבתו לארץ לא פגה אך הוא חזר לגולה ובה נשאר.
הוא כתב מאמרים בענייני חינוך והוציא לאור ספרי לימוד בשפה העברית.
שאיפתו לעשות לו יד בספרות העברית לא התממשה ,אך לכך זכה יומנו.
היומן נכתב משנת  1933ועד  4באוגוסט  .1942קפלן ציין כי הוא רואה
בכתיבתו שליחות ,והוא מועיד את היומן להיסטוריון העתיד.
בתחילה נכתב היומן בעיקר מנקודת מבט אישית ,אך עם פרוץ המלחמה
באו לידי ביטוי גם זוית ראיה של הכלל והעם.
יומנו של קפלן משמש ראי נאמן לחיים בגיטו ,לא רק בתיאור העובדות
הנוראות אלא גם ביכולת הניתוח המדיני והחברתי .ביומן גם סממני הומור
ושנינות יהודיים ,לעיתים הומור "שחור" שאיפיין את התקופה .זהו אחד
מהיומנים היחידים שנכתבו בעברית בגטו.
ב ,1942כשטבעת החנק התהדקה סביב הגטו ,מסר קפלן תשע או עשר
מחברות מיומנו לרובינשטיין ,פועל ניקיון שעבד מחוץ לגטו ,רובינשטיין
מסר את היומן לולדיסלב וויצ'יק (פולני שהיה נשוי ליהודיה) שסייע לכלואי
הגטו בקשרים מחוץ לחומות.
בשנת  1952נמצא אוצר גדול מארכיון רינגלבלום בחווה של אביו של
וויצ'יק ,ובו גם שש מחברות מיומנו של קפלן  .שלוש מחברות נוספות
נמצאו בפח ריק של בנזין שהיה חבוי ברפת בחווה של משפחת וויצ'יק.
החלק הראשון נמסר למוזיאון היהודי בוורשה ,והשני נרכש על ידי הספריה
העברית באוניברסית ניו יורק .לאחרונה נתגלו עוד חלקים אחדים של היומן
ופורסמו על ידי ד"ר חוה דרייפוס.
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14.9.39
אתמול בין שעות  5-7לפני ליל התקדש חג ראש השנה היתה התנפלות אוירית על הרובע
הצפוני המאוכלס ברובו הגדול יהודים .זכיתי להיות עד לכל האסונות שהתנפלות רצחנית
זו הביאה לתושבים השקטים שבעוניים ודלותם הכינו את עצמם לקבל את פני החג.
16.9.39
ערב ראש השנה ת"ש היה יום פורענות ביחוד לישראל .לכבוד החג עשו בנו שליחי היטלר
הרג ושמות...עשרות משפחות יצאו נקיות מנכסיהן ונשארו בלי גג מעל ראשן.
23.9.39
ביום הכפורים גבר כוח האויב .לא נתן לנו מנוחה אף לשעה שלימה .התותחים הכבדים
ממטירים אש וברזל על ראשינו .רעמי התותחים מרעימים ביתר עוז וכל יריה מחריבה בית
הומה וממיתה עשרות איש.
 30.11.39יסורין של יום אחד
המאורעות הנוראים בבחינת "עוד זה הולך וזה בא" ,אינם פוסקים .כמהלומות גרזן מידי
רוצח הן יורדות על ראשינו.
...ביום אחד ובאיחור זמן הגיעונו שתי גזירות :גזירת "מגן דוד... ",בחבל ורשה נתפרסמה
הגזירה ביום השלושים לנובמבר עם תוקף חוקי מיום הראשון לדצמבר.
מובן מאליו שהחומר הנחוץ טרם הוכן .יתכן שעשו את זה בכוונה ,שיתפסו הרבה יהודים
בעוון מרד ...איך שהוא הכובש הופך אותנו ליהודים על כורחנו .אין לקפח שכר כל בריה:
סימן אותנו בצבעינו הלאומיים ,שהם גאוותנו.
(בורשה היה הסימון סרט לבן רחבו  10ס"מ ובו מגן דוד בצבע כחול גדלו  8ס"מ).
ובזה נבדלנו מיהודי לודז' ...עליהם הדביקו את "הכתם הצהוב" של ימי הביניים :כשאני
לעצמי אשא את זה בסיפוק נפשי.
...ושוב באותו יום :כל חנות וכל עסק יהודי מחוייבים לסמן מיום הראשון לדצמבר 1939
את בעלותם היהודית .מחויבים הם להדביק במקום נראה ובולט לעין שלט עם "מגן
דוד".
3.12.39
הפסקה של יום אחד ואם אבוא לכתוב את כל מאורעותיו לא אספיק.
צבעינו הלאומיים ידגלו בכל עיר הבירה.
לא היה די פנאי להכין את הפסים ,אבל מפחד המות לא החמיצו אף לרגע אחד ,וכולנו
על נשינו ובנינו ובנותינו למעלה משתים עשרה שנה ,מצויידים הננו ומכוסים בלבוש החרפה
לפי דעת הכובש ולפי דעתנו בלבוש הכבוד .אמרו מה שתאמרו ,אין צבעים יותר נהדרים
מצבעינו הלאומיים.
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12.8.40
אור לתשעה באב ת"ש .אף בזמנים כתיקונם לא נתנו חיינו הלאומיים אותותיהם כלפי
חוץ .אבל היה לנו בית מקדש מעט בו התפללנו ,שפכנו שיח ,בכינו ..לא כן עתה.
בתי כנסיותינו ובתי מדרשינו סגורים .אין בית מועד לשכינה ואין תפילה בציבור.
כאנוסים דמינו .מידי בוקר תראו צללים שחוחים וכפופים שעיניהם מפיקות אימה
ומבטיהם בוהים לכל צד ,מתגנבים לאיזו פינה אפלה בכדי לשפוך שיח לפני קונם בגניבה
ובצינעה .תפילה בציבור לעת מסוכנת כזאת היא חתיכה דאיסורא ...ואף על פי כן...
יהודים באים להתפלל בציבור באיזה חדר צדדי המפנה כלפי החצר כשתריסי חלונותיו
מוגפים.
8.10.40
..אין חקר לטרוף דעתו של הנאצי :פראנק גזר :ביום הכיפורים תש"א מחויבים יהודי
קראקא לפתוח את חנויותיהם ולעשות מסחר וקניין .יום אחד בשנה הוא מתיר ליהודים
לעשות מסחר וקנין -בכדי לפייסם.
12.10.40
בראש השנה התפללנו שלא כדין .איסור התפילה בציבור עוד במקומו עמד .בצנעה
ובחדרים צדדיים שעל יד בתי התפילה האפלים הסגורים ,קראנו לאלוקי ישראל ממש
כאנוסים במאה ה.15-
14.10.40
...לא היה לנו עוד יום מר ונמהר כהיום! ...סוף סוף נוצר גיטו לעדת ישראל בורשה.
(הפקודה על הקמת הגיטו בורשה נמסרה ברדיו הגרמני בעצם יום הכיפורים בצהרים).
17.11.40
את אשר יגורנו בא לנו .היתה לנו הרגשה מוקדמת שנכונים לנו חיי גיטו ,חיי צער ועוני ,חיי
בושה ושפלות ,חיי רעב וכפן .אבל איש לא האמין שהשעה הגורלית תקדים כל כך לבוא.
ופתאום -הפתעה מחרידה! באור ליום שבת קודש פרשת וירא תש"א ,י"ד למרחשון עלינו
על מיטותינו למנוחת לילה ולמחרת בבוקר קמנו לגיטו יהודי סגור.
15.2.41
ילדי ישראל לומדים במסתרים .בעודם קטנים הם טועמים טעם של אנוסים ...בבתי
הספר לשעבר נפתחו בתי תמחוי ,או שהושכרו לדיירים פרטיים .היודנראט נתחייב על פי
דין לפתוח בתי ספר למתחילים לילדי ישראל ,אף גם לכלכלם ,אלא שמפני "המחלות
המדבקות" שנגוע בהן הגטו ,אין הכובש מרשה לפתחם .אין זו אלא אמתלא ושקר
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מוחלט ...הכובש הפראי נהנה מזה ,ובטוח הוא שהולך וגדל דור פרא ,ללא תורה וללא
חינוך .אבל אין זו אלא שמחת שווא .ילדינו לומדים ,אבל בצנעה .דורות שלמים בישראל
הורגלו לתורה בצנעה ,ואין לכלוא את הרוח של עם שלם .במקום בתי ספר לגליים ,נוצרו
קומפלטים ביתיים ,קומפלטים שמספר תלמידיהם מגיע עד עשרה ,ובאיזה חדר צדדי ,על
ספסלים ארוכים ,על יד שולחנות כמנהג מלמדינו משכבר הימים ,יושבים תינוקות של בית
רבן...
בשעת סכנה הילדים למודים להצניע את ספריהם .וילדי ישראל פקחים הם ...כשהם
הולכים ללמוד תורה אסורה הם מצניעים את ספריהם ומחברותיהם על בטנם( ,תוחבים
אותם ברווח שבין מכנסיהם לבטנם) ,ורוכסים את כפתורי מעיליהם ובגדיהם .זהו אמצעי
בדוק ומנוסה .מין הברחה שאינה נוחה להיתפס.
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מיומנו של ד"ר ראובן בן שם-פלדשווה
ראובן פלדשווה נולד בפולין ,הצטרף לתנועה
הציונית ועלה לארץ ב ,1919-עם ראשית העליה
השלישית .בין היתר היה פועל חקלאי ושומר
במושבה יבנאל והיה ציר בועידת היסוד של
הסתדרות העובדים .הוא השלים את השכלתו
באירופה כד"ר לפילוסופיה ,ושימש כמרצה
בוורשה .שם נולדה גם בתו יוסימה ,שבהגיעה
לגיל  11כבר היתה פסנתרנית מחוננת .פלדשווה
היה פעיל בזרם הרביזיוניסטי בפולין ,ממיסדי
תנועת בית"ר וממפקדיה והשתתף כציר בארבעה
קונגרסים ציוניים.
גם בגטו היה פעיל בתנועתו .אשתו ובתו נספו.
ב 1945-עלה שנית לארץ בתור מארגן ופותח את
עליית המעפילים והמשיך בפעילות לאומית-ציבורית כחבר שלטון בית"ר
ונציבות בית"ר בארץ ,שימש בתפקידים ציבוריים שונים והמשיך בפעילות
חינוכית.
ביומן שנכתב בגטו תיאר את הגטו בתמונה חיה ואוטנטית והתייחס לנושאים
שונים ,כגון :תמותה ,קבורה ,הברחות ,פערים חברתיים והידרדרות מוסרית,
פני הגטו ,חיי תרבות ,יחסי יהודים פולנים ,צילומים בגטו ,הידיעות על
ההשמדה ,האקציות וההתנגדות .היומן נמצא בארכיון יד ושם וטרם ראה אור.

10.6.1941
הופעה חדשה ומעניינת ,בעלת ערך הומאני רם-דרג בגטו .ספרים .קונים ספרים לאלפים
ומוכרים ספרים לעשרות .בכל רחוב ובכל פינה עומד יהודי ולפניו שטיח או שק ועליו
ספרים שונים :עבריים ,פולניים ,אידישאיים ,גרמניים ,רוסיים ושפות זרות אחרות .פה
תוכל לראות בעליל כמה עושר היה ל"יהודים" במובן הזה.
אחד הרוכלים סיפר לי כי בעיקר הוא מוכר ספרי ישראל מקדמת דנא .תלמוד בבלי
ופוסקים ,ספרי קבלה וחסידות.
פה תוכל להיווכח אילו ספרים נתחבבו על העם.
תוכל לראות כי השל"ה ,האר"י והבעש"ט ,וכן יצירות תלמידיהם ,מפרשיהם ומאמיניהם,
תופסים מקום בראש הספריות היהודיות בגולת פולין... .ישנם כמה רחובות בהם התרכזו
מוכרי ספרים ,כמו בנובוליפקי וסביבתה .שם לאורך הרחוב תמצא שולחנות ,כיסאות,
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מיטות ברזל ,גם ארונות ,גם מגירות  -ועליהם ספרים .לידם מספר קונים רב .אמת,
שמחיר הספרים אינו גבוה ,אבל הקניה רבה מאד.
לא פעם ראיתי כיצד יהודי ,שיכול אני להישבע שאין לו מזון כדי סעודה אחת ,עומד
ומעלעל בספר תוך שהוא נושא ונותן עם המוכר" ,גביר" כמוהו ,בדבר המחיר .וניכר בו
בקונה ,שזו שאלת-חיים בשבילו להשיג את הספר הזה.
את כל עיתותי החופשיות אני מבלה ליד שולחנות הספרים הללו ואיני יכול שלא להתפעל
לעושר הספרים ודמות הקונים.
6.1942
מגרמניה באה להקה-ארטיסטים ,טכניקים ,מהנדסים ,פוטוגרפים ,רזיסורים [מחזאים],
פנו לקהילה שתאפשר להם לצלם את כל חיי היהודים בגטו ...והביאו רשימת תמונות,
שהקהילה מוכרחה להכין עבורם .כל עיוור ומוכה סנוורים ראה ,שדברים בגו.
על הקהילה להכין :ברית מילה ,חופה וקידושין ,שבת וחג ,מלוה מלכה .מחזות
בתיאטרונים יהודים ...קבורת מתים ,הצלת-חולים ,חיי בית-החולים ,חיי הפקידים
בבתיהם ...שבת בבית-הכנסת ומאידך בית-החיים ,חיי הגבירים בבתיהם .כל זה הראה
על כוונה מיוחדת ובולטת.
25.10.1942
אין עצה אחרת ,להודיע לכולם את האמת ולצאת כולם היערה לברוח להסתתר ולהתכונן,
ללחום ,ללחום .ביוקר נמכור חיי כולנו ...למסקנה כזו הגיעו בשאפים אחרים וגם בגטו,
אלה שנשארו.
אחרי שנודע תוכן החוזר הזה ונוכחו שאין הצלה ,קיבלו דעה אחת ללחום ,למות לא
כפחדנים ,כפגרים המעוררים לעג וקלס .למות מות גיבורים .יהרוג כל אחד וייקח איתו
לקבר פגר גרמני אחד וידע כל העולם וידעו הדורות לחמו שרידי העם עבור קיומו ונצחו.
חבל רק שהחוזר לא הגיע לידי ישראל קודם לכן ,עת היה בוארשה חצי מיליון יהודים
והיו כולם מתקוממים כאיש אחד ,מי יודע במה הייתה נגמרת מלחמה זו .היו הורגים
רבבה ,שתי רבבות ,חמש ,עשר ומהם היו נהרגים אלפים .מי יודע אם לא היו מפסיקים
את הרצח .כעת נשארנו רבבות ,פזורים ,מוקפים חומה ,יחידים ,יחידים ,יסובבונו ,ויגמרונו.
ומה בכך! מלחמה עד האיש האחרון .וארגון נחוץ ,קשר הדדי ,נשק וסדר.
החלטנו להתאסף ,למשוך בעבודה  3-2מהפועלים האמיצים והתקיפים ובעלי הכרה
ולגשת למימוש התכנית שלנו .מלחמה וארגון ולקשר את הקבוצות התמימות-דעה אתנו
בזה.
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15.11.1942
הננו דנים בפרובלמה עתיקה-חדשה.
קידוש השם או מלחמה אקטיבית.
המותר לנו לשבת בחיבוק ידיים עד שיבואו לקחת אותנו לטרבלינקה או עלינו להזדיין
ולהתקומם ויהיה מה.
קשה להאמין שכעת כבר תשרור מנוחה ואותנו ישאירו פה לעבוד .לא לשם זה נוצר
טרבלינקי ,שחלק היהודים יישאר .רצונם וחשקם בהתאם לחוזר ,לגמור את כולם והצפייה
מאיתנו רק סימן מורא ומורך לב.
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מיומנו של אדם צ'רניאקוב ,ראש היודנראט בוורשה
צ'רניאקוב נולד ב 1880-בוורשה למשפחה
מהמעמד הבינוני וחונך ברוח ההתבוללות בתרבות
הפולנית .בהשכלתו היה מהנדס תעשייה.
צ'רניאקוב היה אחד האישים המרכזיים של ציבור
בעלי המלאכה במשך כשלושים שנה ,חבר מועצת
עיריית ורשה ,ואף שמש כמורה במשך השנים
בבתי ספר מקצועיים של הקהילה היהודית
בוורשה .הוא הצטרף למחנה היהדות הלאומית
שקם כנגד המזימה הפולנית לדחוק את רגלי
המיעוטים מן הזירה הפארלמנטרית.
ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה נתמנה
צ'רניאקוב להנהלה הקרואה של הקהילה היהודית
בוורשה ,והיה יו"ר מחלקת החינוך של הקהילה.
ב 23-לספטמבר  ,1939בימי המצור הגרמני על
ורשה ,התמנה צ'רניאקוב ליו"ר הקהילה לאחר שהיו"ר מאוריצי מייזל נמלט
מוורשה מייד עם פרוץ המלחמה.
כל משך כהונתו רשם צ'רניאקוב בפנקסים רשימות על מה שקורה בגטו.
שמונה מתוך תשעה פנקסים נמצאו ,הפנקס החסר הוא פנקס  5שסוקר
את האירועים בין ה 14.12.1940-וה.22.4.1941-
צ'רניאקוב הכין לעצמו מאז מינויו לתפקידו בגטו רעל ציאן-קאלי ,למקרה
שיקבל פקודה הנוגדת את מצפונו .בעת האקציה הגדולה נוכח לדעת שגם
על הילדים חלה גזירת ה"גירוש" על כן החליט לסיים את חייו מבלי לקחת
חלק במעשה אכזרי זה.
ביומנו מתעד צ'רניאקוב את שעובר עליו החל מה 6-לספטמבר  1939ועד
רגע לפני התאבדותו ב 23-ביולי  1942בתשעה פנקסים .רוב הדיווחים
קצרים ,אינפורמטיבים ,מתארים את סדר יומו ורומזים  -לעיתים בציניות -
על מחשבותיו .צ'רניאקוב ממעט לתאר רגשות או לבטים.
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26.12.39
שעה  1אחה"צ .המועצה  -בחירת ועדות .בשעה  2.30אצל האס .אס .אינם מרשים את
התפילה במספר בתי כנסיות.
4.11.40
 6+צלסיוס .אוויר סגרירי .העבודה הרגילה בקהילה עד .3.30
בשעה  3.30שמעתי מחדר עבודתי קול שבר דלתות הקהילה ונפץ שמשות נשברות .איזה
חייל עם קצין התפרצו .הם חדרו פנימה ..היכו את פופובר ,את פירסט ועוד ...צלצלתי אל
הגסטפו.
...הקצין המפקד התנפל עלי והיכני על ראשי המשך והכות ,עד שנפלתי .אז החלו החיילים
לבעוט בי בנעליהם ופצעוני ... .לבסוף סחבוני אל משאית ומכאן ציווני לעבור לאחרת.
הולכתי אל הפאוויאק [בית הסוהר] ,אל האוניברסיטה ,ושוב אל שדרות שוך ,ושוב אל
הפאוויאק ,ושם כלאו את כולנו ,חוץ ממני  5 -חברים....
27.4.41
בבוקר הקהילה .ביקרתי בבתי המלאכה ובמחסן ברח' פרוסטא ,בטלומצקה .13
אחר כך סקרתי את פנים הסינגוגה [בית הכנסת] .ארון הקודש נהפך .כותרת העמודים
והכרכובים מושחתים .עמוד אחד עורטל .הגג נקוב.
הוריתי לכנס את הוועד לשם עריכת מגבית לבדק הבית ולהפעלת בית הכנסת .קיבלתי
חבילה (נקניק אחד ,מעט קמח ,סוכר ,גריסין ,סוכריות) חבילה דלה ויקרה.
28.5.41
הייתי אצל אורסוואלד [הנאצי האחראי על הגטו] ....בחצר בריהל צעקו אלי ממכונית:
"תסיר את הכובע!" .לא הסרתי.
בבתי חולים ,בנקודות לפליטים  -דברים נוראים .לחם עולה  12זלוטי ,ליטר חלב מהול
במים  4זלוטי .ילדים גוועים ברעב.
בקהילה נתתי היום לפקידים  100,000זלוטי לחלוקה...
בסדנאות הייצור מתעלפים העובדים מרעב .אני הולך אל השלטונות בעניין הזכות לקניית
מצרכי מזון בשוק החופשי.
30.5.41
בבוקר הקהילה .הכנת רשימה של בתי התמחוי .ב 3-אחר הצהרים אצל אורסוואלד.
הגשתי תכנית של קול קורא בעניין תוספת מזון לאוכלוסיה.
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31.5.41
בבוקר גסטאפו .תזכיר על המצב הכלכלי של הקהילה ,על יוקר המחיה.
1.6.41
בבוקר הקהילה .ב 9.30 -בבית הכנסת ברח' טלומצקה .הוצאתי ספר תורה ועשיתי עמו
שתי הקפות בבית הכנסת .בסוף החג (שבועות) חלה החזן בבית הכנסת (שיתוק) .היה
הכרח להעבירו אל בית החולים .אחר בית הכנסת ביקרתי במחלקת ההספקה.
לדעת אורסוואלד חייבים היהודים להוכיח רצון טוב ולהתנדב לעבודה .אם לא כן ,יוקף
הגטו בגדר תיל דוקרני .יש תיל די והותר ,כי ברוסיה נשלל הרבה .הטבעת תהודק יותר
ויותר ואז באמת יגווע לאט לאט הכלל כולו .ברחובות נחטפים פועלים למקומות עבודה
שמחוץ לגטו ,שאליהם אינם מופיעים מרצון ,כי אין נותנים שם אוכל.
15.5.42
בבוקר הקהילה .בבית ,מחכים בשעה  8:30למסריטים .הסריטו סצינה.
בעיר גם הלאה שמועות על גירוש .מדברים על רבבות .לעבוד בתנאים אלה ,לפי תכנית,
הוא דבר ראוי להתפעלות .ובכל זאת אנו עושים את העבודה יום יום .בכייה לא תועיל
לנו.
1.6.42
בבוקר הקהילה .המסריטים ציוו לספק כמה עשרות נשים וגברים .מחציתם משכבת בני
טובים ,וצילמו אותם באולם הגדול של הקהילה.
מ  9ועד  1.30הייתי אצל אורסוואלד .בקשתי לאחר את התחלת שעת העוצר .דנתי
בעניין ניקיון הרובע .סקרתי את המגרשים בפינת הרחובות נלבקי וגנשא וברח' נובוליפקי,
שנועדו לגינות למען הילדים.
בשעה  3צלצל אורסוואלד ,שעלינו לספק שוב כמה מאות איש לטרבלינקה.
19.7.42
בבוקר הקהילה .בעיר בהלה בל תשוער .מפיצים שמועות מחרידות .הדבר עושה רושם
של איזו תעמולה מלאכותית ,מי יתן והיה כך .מאידך מספרים על  40קרונות מוכנים.
נתברר שישנם  ,20ושהס.ס ציוו להכינם כי מחר עומדים לצאת  720פועלים אל מחנה.
כהן טוען ,שמחר בשש בערב עומד להתחיל גירוש  3000יהודים מן הגטו הקטן...
היום לקחתי שתי אבקות נגד כאב ראש ,אף על פי כן ראשי מתפקע .אני משתדל שלא
יינתק החיוך מעל פני.
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22.7.42
בבוקר בשעה  7.30בקהילה .גבולות הגטו הקטן שמורים על ידי חטיבה מיוחדת ,מלבד
הרגילה.
הוצהר לנו שהיהודים ,ללא הבדל מין וגיל ,מלבד יוצאים מן הכלל מסויימים ,יפונו מזרחה.
היום עד שעה  4יש לספק  9000נפש .וככה לפחות יהיה בכל יום...
הבעיה הטרגית ביותר היא זו של ילדי בתי היתומים .עוררתי את הדבר ,אולי אצליח
לפעול משהו.
23.7.42
(דף אחרון) בבוקר הקהילה .הופיע ווטרהוף מצוות המפנים ודנתי עמו על שורה של
עניינים .הוא פטר את תלמידי בית הספר למלאכה מן הפינוי ...על השאלה כמה ימים
בשבוע תהיה מבוצעת האקציה ,ניתנה תשובה ששבעה ימים בשבוע .בעיר דחיפה רבה
להקמת שופים ,מכונות תפירה עשויות להציל חיי איש.
השעה  .3לעת עתה ישנם  4,000ליציאה .. .עד לשעה  4חייבים לפי פקודה להיות .9000
(שעה קלה לאחר מכן התאבד צ'רניאקוב).
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דאס פרייע ווארט ,גיליון  ,1מאי 1942
עיתון מחתרת בוורשה
גבלס החליט לעשות סרט על הגטו היהודי .מכריחים
את היהודים לעשות כל מה שהנאצים מביימים.
מסריטים מסעדות ,שבהן הם מאלצים את הקהל
לערוך "הילולות" ולשלם בדולרים שהגרמנים מוסרים
לידיהם לפני כן .מסריטים ברית מילה ,עוני יהודי,
מכריחים את האנשים היהודים לעשות העוויות שונות
וכדומה .בקיצור מצלמים סרט זוועה אמיתי ,שבו
יוכיחו כי היהודים בגטו חיים חיי מותרות ,עצמאיים,
טובלים בדולרים ,ובו בזמן גם יראו כי היהודים
מטונפים ודוחים.
הנאצים טועים ,הסרט לא יצילם מיד המוני
הגרמנים והם לא יוליכו שולל מדינות אחרות בתעמולת השקרים שלהם.
המרטירולוגיה של ההמונים היהודים הנתונים לשלטון הדמים הנאצי
ידועה בעולם.
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מיומנה של מרי ברג
מרי ברג ,היא מרים וטנברג ,נולדה בשנת  1924בעיר
לודז' ,לאם ילידת ניו יורק ולאב יליד פולוצק ,סוחר
עתיקות אמיד .היא החלה לכתוב את יומנה ב10-
באוקטובר  ,1939זמן קצר לאחר הפלישה הנאצית
לפולין ,וביומן מתועדת בריחתה של המשפחה מעירם
לבירה ורשה .מרי הייתה אז בת חמש עשרה .היא
הייתה בגטו ורשה קרוב לשנתיים ורשמה את יומנה
בשתים עשרה מחברות קטנות .ב 7-ביולי  ,1942זמן
קצר לפני הגירוש הגדול מהגטו לטרבלינקה ,הועברה
עם משפחתה ,יחד עם יתר אסירי הגטו בעלי אזרחות
זרה ,לכלא פאוויאק ( )Pawiakהסמוך לגטו .ב17-
בינואר  1943הועברה המשפחה עם יתר האזרחים האמריקאים למחנה
ויטל שבצרפת ,וכעבור שנה הורשו להגר לארצות הברית ,במסגרת חילופי
נתינים.
שמואל לייב שניידרמן ,עיתונאי יהודי יליד פולין ,התרשם מיומנה שהיה
כתוב בפולנית ופרסם קטעים ממנו בעיתונים יהודיים בארה"ב בשנת .1944
הקטעים פורסמו בשם העט מרי ברג כדי להגן על קרוביה שנותרו באירופה.
היומן יצא לאור ערוך ,בתרגום לאנגלית חודשיים לפני תום המלחמה.
מהדורתו העברית יצאה לאור בראשית שנת תש"ו (סוף  )1945והוא תורגם
לשפות רבות.
מרי ברג מתארת ביומנה את תהליך כיליונו של הגטו :הצפיפות ,הרעב
הנורא ,המוות ברחובות ,התפרקות המשפחות ,השכול והיתמות .יחד עם
זאת היא מתארת את המאבק לקיום ולחיים נורמליים .בצד תיאור הברחת
מזון לגטו ,יש תיאור נרחב של פעולות חסד של ארגונים ואנשים פרטיים,
של מערכת לימודים ואף של חיי אמנות פורחים .היומן כתוב ברגש רב ,
מתוך ראיה רחבה ובוגרת.
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היום מלאו לי חמש עשרה שנה .אני חשה עצמי זקנה מאוד וגלמודה מאוד ,אף שבני
משפחתי השתדלו בכל יכולתם לשוות ליום אווירת חג הולדת אמיתי .הם אפילו אפו
לכבודי עוגת אטריות ,שהיא עתה בגדר מותרות נדירים .אבי העיז ויצא אל הרחוב וחזר
ובידו זר סיגליות-אלפים ,ומשראיתיו בבואו לא יכולתי להתאפק מבכי.
זה זמן רב שלא כתבתי ביומני ,שאני תמהה ,כיצד אוכל לתאר כיאות את כל שהתרחש.
אולם עתה היא השעה לשוב ולחדשו .בין כה וכה מבלה אני את עיקר ימי בבית ,מיראה
לצאת אל הרחוב :הגרמנים שליטים בעיר.
קשה לי להאמין כי לפני שישה שבועות בלבד עוד היינו משפחתי ואני במקום המרפא
צ'יכוציניק וכולנו אני וכל שאר אלפי המבקרים נהנים מנופש חסר דאגה .ואך בליל 29
באוגוסט ,משנאקה צרודה של רמקול הצריחה את החדשות האחרונות וקהל טיילים
הצטופף בחרדה לשמען הבנתי לראשונה במידת מה ,מהו הגורל המיועד לנו .המלה
"מלחמה" חזרה ונשנתה בכל משפט בחדשות; אולם רוב האנשים עדיין סרבו להאמין
בממשותה של הסכנה הקרבה ,ומבע הבעתה נגוז מפניהם מיד לאחר שנאקותיו של
הרמקול התרחקו ונאלמו...
אוקטובר 1939
לעולם לא אשכח את ה 23 -לספטמבר ,יום הכיפורים ת"ש ,שהגרמנים ייעדוהו בכוונה
תחילה ליום הפצצות תוקפניות על הרובע היהודי .באמצע ההפצצות הופתענו למראה
תופעה מטאורולוגית מוזרה :ההפצצות הופרעו לשעה קלה ,והיו יהודים שביארו ואמרו,
כי השלג הנו עדות לכך ,שצבא השמים מתערב להצילנו; שהרי אף הזקנים ביותר ביניהם
לא זכרו תופעה אקלימית מעין זו .אולם מששב האויב להפציצנו לאחר זמן מה ,היה זעם
האש כפול ומכופל ,מתוך תאווה למלא את אשר החסיר.
אבי ועמו כמה משכנינו יצאו להתפלל בבית הכנסת הסמוך למרות הסכנה הגדולה .רגעים
ספורים חלפו ,והנה אחד המתפללים חזר במרוצה ,כשהטלית עודנה עוטפת את ראשו
וכתפיו והמחזור בידו ,וכולו רוטט עד בלי יכולת לפטור מלה בשפתיו .פצצה נפלה על בית
הכנסת ומתפללים רבים נהרגו .לאושרנו הבלתי מתואר ,חזר אף אבינו בלתי נפגע ,חיוור
כסיד ,והטלית המקופלת תחת בית שחיו; לאט בשפתיו וסיפר לנו כי רבים מאלה ,שאך
זה עתה התפללו עמו בצוותא נהרגו ומתו בתפילתם.
 12ביולי 1940
בינתיים מגיעות לוורשה יום יום שיירות פליטים יהודים שנמלטו מערי השדה ,מתוך תקווה
למצוא יתר בטחון ויתר אפשרות פרנסה .קיים אף מניע פסיכולוגי להגירתם זו  -היהודים
משתוקקים להמצא בצוותא ,ברם ,ניכר מחסור רב בדירות.
המורים משקיעים את מלוא לבם ונפשם בהוראתם ,והתלמידים כולם שונים ולומדים
בחריצות מופתית .אי החוקיות הנועזת שבלמודים והסכנה התדירה המאיימת על חיינו
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מרווים אותנו רחשי לב רציניים ועמוקים .גושרה אותה תהום שהפרידה בדרך כלל בין
תלמיד למורה ,וכולנו חשים עצמנו כאחים לנשק ,שכל אחד אחראי לזולתו.
אוגוסט 1940
הוקמו "ועדות ביתיות" [ועדי בתים] :הן מתכנסות מידי לילה בדירה אחרת ,כדי לדון
בבעיות התכופות ולקבוע את סכום תרומתה של כל משפחה לוועדת הסיוע המרכזית של
הקהילה היהודית ,כן פועלות "הועדות הביתיות" בשטח החינוכי ומקדישות מרצן למלחמה
במגפות.
 15בנובמבר 1940
היום הוקם הגטו רשמית ...כבר החלה עבודת הבניה של החומות ,שגבהן יהיה כשלושה
מטרים.בנאים יהודים עובדים בפיקוח חיילים נאצים ומניחים לבנה על גבי לבנה .אלה
מהם שאינם עובדים במהירות הנדרשת מוכים בידי נוגשיהם.
אני נזכרת בפסוקי תורה ,בתיאורי עבודת הפרך שעבדו אבותינו במצרים .אולם היכן הוא
משה ,שישחררנו מעבדותנו החדשה?
 2בינואר 1941
ההצגות שנערכו עם תחילת השנה החדשה זכו לקהל צופים מרובה ...האולם היה מלא
וגדוש ..הואיל והיום חג חנוכה ,כללנו בתכניתנו קטע המתאר את מלחמת הגבורה של
המכבים ,ובו רמזים למאורעות ההווה .הדלקנו שמונה נרות .הקהל פרץ במחיאות כפים
סוערות ,ובעיני רבים עמדו דמעות .הצגותינו היומיות מצליחות במאד .מחצית הכנסותינו
מקודשת לועדת הפליטים ,זרם הפליטים חסרי הבית עודנו גובר והולך.
 20בפברואר 1941
הלכתי היום לראות את לולה רובין ,חברתי ללימודים מלודז' .כולי חדורת הערצה לאומץ
ליבה .לולה בת השבע עשרה מפרנסת את עצמה ואת אחיה הקטן בן העשר .הוריה
עדין כלואים בגטו לודז' .היא הצליחה להשיג תעודת לידה מזויפת ...היא יוצאת את
השטח הארי ,קונה מצרכים שונים קטני מידה ,שמן הנמנע להשיגם בגטו ,ומוכרת אותם
למיודעיה ברווח הגון .חוצה היא את גבול הגטו ליד בית המשפט ברחוב לשנו ...היא
מתערבת בין הפולנים באי בית המשפט ויוצאת עמהם.
 4באפריל 1941
בתי ספר וקורסים מקצועיים נוספים נפתחים בגטו ...תלמידות הקורס מייצרות נעלים
לבתי היתומים ,שכמעט כל חניכיהם מהלכים עכשיו יחפים .הואיל ואין להשיג עור,
מקבלות התלמידות כובעי לבד ישנים שנאספו בגטו ,מנקות אותם ועושות מהם נעליים
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בצורות ובגדלים שונים .התלמידות עובדות בשקידה וללא בקשת שכר ,בדעתן מה רב
מספרן של הרגלים הפעוטות היחפות הנזקקות לפרי עמלן ...בביתנו מבשלים מידי יום
ששי סיר מרק בשביל בית החולים לילדים ברחוב שינה ...המפורסם ביותר מבין הארגונים
שהוקמו למתן עזרה לילדים הוא זה הקרוי בשם "מוסד הכף" ,כיון שהוא אוסף מתת של
כף סוכר או שתי כפות קמח מידי כל דייר .אף תפוחי אדמה ,גזר ,סלק ,כרוב וכדומה
נאספים באמצעותו .חוג הנוער של ביתנו מתמסר לעזרת בית הילדים של ד"ר ינוש
קורצ'ק .שניים מחברי מתמנים מידי יום ביומו לקבץ מצרכים ,וכל אדם ,ואף זה הזקוק
בעצמו לתמיכה ,מנדב כלשהו למוסדו של ד"ר קורצ'ק.
 14באפריל 1941
הצגת להקתנו שנערכה היום הייתה לי לחוויה אישית עמוקה .הצעתי כי בתכנית חג
הפסח נכלול קטעים מן ההגדה ,ומאחר שהנני מצטיינת בלימוד הלשון העברית ...זעקתי
את עשרת המכות שנחלה מצרים ,שיהודי הגטו מאחלים אותן במלוא לבם לנוגשיהם
החדשים ,העריצים הנאצים ,והקהילה כולה שנתה את המלים אחרי ,בנאקת פיות
קפוצים ...אולם ,זעם אלוקים עודו ניתן על עמו הנבחר.
ספטמבר 1941
אסורים אנו בכל חומר הדין להדפיס עיתונים בלא פיקוח צנזורה נאצית ,לשיר שירים
לאומיים ,להתכנס בכינוסים דתיים וללמוד בבתי ספר ,להיכנס לשדרות ציבוריות ,לנסוע
ברכבות ,להחזיק מקלטי רדיו ,פטיפונים וטלפונים  -או ,בקיצור ,אסור לנו לחיות! ואף על
פי כן הן חיים אנו ,חיים על אפם ועל חמתם של הנאצים ,חיים ומצפים ליום בו ימוגר
שלטון השעבוד.
מחר יחול ערב ראש השנה .אנו חוששים ,שהגרמנים ,הנוהגים תמיד להעמיס אימים
מיוחדים על כל חג יהודי ,מכינים משהו נורא לקראת יומנו הקדוש .הם כבר פרסמו
אזהרה ,האוסרת על היהודים להתכנס לתפילה והמאיימת בעונשי מוות .ובינתיים נפוצות
ללא הפסק שמועות בדבר ניתוקו של רחוב שיינה מעל הגטו.
אוגוסט 1942
מעון הילדים של ד"ר ינוש קורצ'ק התרוקן מתושביו ...טורי ילדים המחזיקים זה בידו
הפעוטה של זה ,התחילו יוצאים מן הפתח .היו ביניהם פעוטות בני שנתיים או שלוש
שנים ,ואילו המבוגרים ביותר היו ילדים בני שלוש עשרה לערך ,כולם היו חגורים סינרים
לבנים ונושאים חבילות בידיהם ...מאחריהם צעד ד"ר קורצ'ק ,כשהוא חרד ,שלא יסטו
משורותיהם .והוא גוחן לעתים ומלטף ראשו של אחד מהם ברגישות אבהית ...מצעדו היה
בוטח.
חייו ויצירתו כמחנך וכסופר היו מוקדשים במלואם לילדי ורשה העניים ,שסירב להיפרד
מעליהם בחייהם ובמותם.
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מזיכרונותיו של מרדכי לנסקי
מרדכי-מארק לנסקי נולד בוורשה ,למד רפואה
במוסקבה ,ובתום לימודיו שירת כרופא בצבא הרוסי.
הוא נשא לאשה את אידה ,רופאת שיניים ונינתו של
הסופר היהודי הנודע ,אברהם מאפו ,ושב להתגורר
בוורשה ,בקרבת סבו ,ברחוב מילה  .28לנסקי שימש
כרופא בווארשה והיה עורך הבטאון הרפואי "דער
דאקטער" וכן פירסם מחקרים ,מאמרים ופרקי
זכרונות רבים .בנוסף התעניין בתולדות הנבואה,
הספרות העברית החדשה ותולדות הציונות ופרסם
את השגותיו בכתבי עת שונים .במשך שלוש שנים
עבד בבית החולים בגטו ,נלחם ברעב ובמגפת הטיפוס
שקטלה המונים ...ונכח באקציות .בזיכרונותיו מספר
לנסקי על כל אלו ,ועל שאלות קיומיות שעלו בו,
ועל דמויות רבות שפגש במהלך השנים בגטו .בין הדמויות שכתב עליהם
היה על הלל צייטלין ,דמות נערצת עליו ,ופגישתו אתו ימים אחדים לפני
שגורש לטרבלינקה .מתוך התהיות שלו עולה השקפתו על טבע האדם ,על
דרך ההתגוננות שלו מפני האסון באמצעות הדחקות ופיתוח תקווה ש"לי
זה לא יקרה" כל עוד אמצא מקלט ולו זמני .עד שגמלה בלבו ההחלטה
לעבור לצד הארי .לפני חיסול הגטו עבר עם אשתו ושני ילדיו לצד הפולני
של ורשה והסתתר שם בעזרת מסמכים מזויפים של פולני-נוצרי .לאחר
גלגולים שונים השתחרר ב .1945-בשנים  1948 - 1945חי עם אשתו בלודז'
שם המשיך לכתוב את זיכרונותיו מגטו ורשה .ב 1949-עלה ארצה עם רעיתו
והשתקע בירושלים ופגש את ילדיו.

יהודים אימצו את מחשבתם להבין ,לאיזו מטרה מקימים הנאצים את החומות .מהם
היו סבורים ,כי הגרמנים רוצים להבטיח לצבא מעבר חופשי דרך העיר ,שעה שיהיה
צורך בנסיגה וביציאה מפולניה .החומות תהווינה מכשול בשביל התושבים ,והתנועה תהיה
מוגבלת .החומות הן ,אפוא ,אמצעי יעיל לסכל מזימות התקפה על הגרמנים מצד הפולנים
והיהודים .לפי דעת אחרים ,בנין החומות הזקופות יקל על פעולות הבולשת הגרמנית
במלחמתה נגד אנשי המחתרת הפולנית והיהודית ,כי החומות תכבדנה על תנועתם של
המהפכנים .רק מעט אנשים לא הסכימו להשערות אלה ,והביעו את דעתם כי הגרמנים
מקימים את החומות בשביל לסגור את היהודים בגטו.
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מזיכרונותיה של פוריה רוטשילד-סוקל
פוריה סוקל לבית רוטשילד הייתה בת  13כשפרצה
המלחמה ,ושהתה בנופש ,כרבות מבנות גילה.
המשפחה שבה לוורשה .בגטו עברו על פוריה הימים
הקשים ,אך גם אז ליוו אותה אהבתה ללימודים,
קשריה עם חברותיה ודאגתה למשפחה .בעת האקציה
הגדולה ברחו חלק מבני המשפחה והסתתרו בזהות
זרה כעיירה באזור ראדום ,ולאחר שנראה היה כי
האקציה הסתיימה  -שבו לגטו ורשה .פוריה השתתפה
בליל הסדר האחרון בגטו ותיארה אותו ,וכן הייתה
עדה למרד גטו ורשה ,עד שנאלצה לצאת מן הבונקר
בו הסתתרו .היא נשלחה למיידנק ,ומשם ,יחד עם
קבוצת בנות ,לסקרז'יסקו ,שם עסקו בייצור תחמושת
לצבא הגרמני .פוריה שוחררה בגרמניה ,לאחר צעדת
מוות ,שבה לוורשה לחפש את בני משפחה ,אך נותרה בודדה .בדרך ארוכה
הגיעה ארצה ,הקימה את ביתה בקיבוץ חפץ-חיים ,ומשם עברה להתגורר
בירושלים ,ליד משפחתה הרחבה והחמה.
קבוצתנו בארגון "בנות אגודת-ישראל" התאספה עם המדריכה,
רונצ'קה .התכנסות כזו הייתה אסורה .לפי שכללה יותר מ 12-איש .בתחילה היינו ארבע
בנות :אנדז'יה ,גוטה ,שרה ואני .למרות התנאים האיומים בהם חיינו ,העניקה לי תקופה זו,
שנמשכה יותר משנה ,חיי תוכן מלאים .ידעתי לשם מה אני קיימת ,חשבתי פחות עלי מאשר
על אחרים ,כל יום היה בעל ערך ,כל התכנסות ,שיחה ,ויכוח ,או מעשה טוב היוו חוויה יפה,
מרנינה.
באותו יום ראשון לא דיברנו רבות ,אלא החלטנו ,שכל אחת מאתנו תכתוב מעין תוכנית
פעולה :מה ברצוננו ליצור ,במה לעסוק וכו' .וכך בערך קבענו :מטרתנו היא לשאוף להיות
יהודיה ובן אדם .עבודה על מידות ,פעילות תרבותית ומעט סוציאלית .התאספנו בשבתות
ופעמים בשבוע .בכל שבת הייתה אחת מאיתנו מכינה פעולה ,תכנית .למשל ,פרקי אבות,
עבוד על מידות וכד' .למדנו באופן שיטתי באורי תפילה .ביום חול למדנו גרמנית שהייתה
נחוצה באותו זמן .אני הייתי המורה ,כשמאחורי שתי שנות לימוד.
עיקר תפקידנו ומשימתנו הייתה עבודה על מידות .נוסף על פעולות שיחות בנושאים אלה,
עבדנו לפי סדר על מידות שונות .למשל ,מידת האמת :את התוצאות קראנו לפני כולן
בהתכנסות בשבת .מדי פעם הוספנו מידה חדשה ,מבלי להזניח את הקודמות...כעבור
תקופה קצרה השתנינו כל כך ,שאנשים שלא ידעו על מעשינו שאלו מה קרה אתנו ,איזה
קסם פועל עלינו?
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מזיכרונותיה של פנינה וייס לבית קרמר
פנינה וייס עמדה עם בעלה בלב החיים הציוניים-
הדתיים בפולין שלפני השואה ,ועם הכיבוש מצאה את
עצמה בתור "אשת חבר היודנרט הראשון בוורשה",
תפקיד שהעמיד אותם במשך כחצי שנה במרכז
האירועים הקשים שנחתו על יהודי ורשה בזה אחר זה.
אלה הם זיכרונות של שנה אחת :יולי  - 1939יולי .1940
פנינה ,אישה דתית ,הייתה בעלת השכלה יהודית,
פולנית וכללית רחבה .את דרכה האקדמית עשתה
באוניברסיטת ורשה ובמכון למדעי היהדות בוורשה
שבו הכירה את ד"ר אברהם וייס ,המרצה לתלמוד
שהיה לבעלה .לאחר נישואיה עבדה בהוראה בבית-
ספר מקצועי בוורשה והייתה פעילה בוויצ"ו .בנה
משה היה בן חמש כשפרצה המלחמה ,ובחודשי
המלחמה הראשונים ,בעיצומם של ימי התוהו והחרדה
בוורשה ,נולדה בתם .ביתם של ד"ר אברהם וייס ואשתו היה פתוח לאנשי
רוח והוסיף להיות כך גם בימי הכיבוש הגרמני .לפנינה היה חלק רב בכך:
היא מצאה עניין באורחים ובידידים ונטלה חלק פעיל בדיונים שנערכו סביב
שולחנם .דמותו של בעלה אברהם (גליציה  - 1895ירושלים  ,)1970איש
ציבור בוורשה ,עומדת במרכז הזיכרונות .באפריל  1940יצאה משפחת וייס
לארה"ב ,בעזרת ויזה מישיבה-אוניברסיטה בניו יורק.
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אוקטובר  -החודש הראשון לכיבוש
איזו ברייה מוזרה היא האדם! בתוך זמן קצר מצאנו את עצמנו נסוגים מאות שנים
אחורנית.
כל ידיעותינו אודות היגיינה הושלכו מבעד לחלון .כמה זמן חלף מאז התרחצנו באמבטיה?
במשך שבועות חיינו ללא מים זורמים ,ואת מעט המים היה עלינו לשאת מבאר מים נושנה
ונשכחת .יכולנו לראות צעירים וקשישים ובידיהם מכלי מים מהלכים בזהירות לבל יאבדו
טיפה .למזלי לא הייתי צריכה לעשות זאת בעצמי .כמה מן הנערים בסביבה שעזרנו להם
בעבר עשו זאת בעבורי... .
לא העזתי לחשוב על הערך התזונתי של המזון שלנו .היינו ברי מזל שלא סבלנו חרפת רעב
בשבועות הראשונים .הצלחנו להשיג לחם ,לעתים מעט חמאה ומפעם לפעם כמה תפוחי
אדמה וסלק (במחירים שהרקיעו שחקים) .פעם השגתי אפילו מעט קמח כהה ובצל,
וכמובן עדיין היה לנו אורז במלאי .המזון היה דל מאוד ותפל .הלב נחמץ לראות את
משה הקטן כאשר התיישב לארוחה .למזלי היו עמי גם מעט גושי שוקולד לבישול מלפני
המלחמה .באביב האחרון ,כשיחסי פולין וגרמניה נעשו מתוחים והממשלה יעצה לנו להכין
מלאי לזמן קצר ,אכן הכנתי מלאי של סוכר ,קמח ,קפה ,תה ועוד .ואולם כששכך הפחד
התחלתי להשתמש במלאי הזה .בשעתו לא ערב לחכנו המזון מן המאגר ואיש לא רצה
לאכול אותו ,ואחותי אמרה" :חכו למלחמה ואז מתוך ייאוש נאכל הכל" .השוקולד לבישול
היה אחד ממצרכי ה"ייאוש" .עתה הייתי מאושרת בו ,וכמה עצוב היה לראות את משה
נהנה למצוץ לאט לאט את החתיכות הספורות שקיבל מידי.
סגירת בתי-הספר היה הצו שהיכה בנו הכי קשה .חודשיים חלפו ולא ניתן כל אות
שהילדים ישובו ללמוד .יכולתי להבין שבזמן ההפצצות לא אבו הורים להיפרד מילדיהם,
אך עתה אין סיבה שבתי-הספר יישארו סגורים .קיווינו שלפחות בתי-הספר היסודיים
יורשו להיפתח .כמה שמחנו למשמע החדשות שהם אכן ייפתחו ביום מסוים .ואולם
כשהגיע היום נתקבלה הודעה שבתי-הספר נסגרים שוב בשל סכנת המגפה ,איזו
התחשבות מצדם!
בשלב הזה נוכחנו לדעת שהמדיניות הנאצית מכוונת להחזיר אותנו לתקופות החשוכות
ביותר בהיסטוריה .התחלנו לחשוב על דרכים ואמצעים לעקוף את הצו .מר יפה סיפר
לנו שבמטבחים הציבוריים (משנמשך הזמן ולאנשים לא היו מקורות מחיה ,פתח הג'וינט
מטבחים רבים ואנשים שלפני המלחמה היו מוכנים לגווע ברעב ולא להזדקק לזולת הפיקו
תועלת מלאה מן המטבחים האלו) ,שבהם האכילו ילדים ,החלו ללמד מעט את הילדים,
כאן תפילה וכאן שיר ,מתוך תקווה שמשהו מזה יישאר במוחם של הילדים .מלבד זאת
פתחו אחדים מאתנו קבוצות לימוד ,למרות הסכנה שארבה לחיי המורה או לקבוצתו
אם ייתפסו .המחשבה על אלפי ילדים המסתובבים ללא מעש או שוהים עם הוריהם
המבועתים והפחד מפני הבערות של צעירינו הדירו שינה מעינינו ,ורוב מאמצינו במגעינו עם
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ה"שלטונות" הוקדשו לביטול הצו הזה.
באשר לבתי הכנסת גם הם נסגרו באותה עילה ,אך הצו הזה לא דיכא את רוחנו
כל-כך ,שהרי אחרי הכל אפשר להתפלל בכל מקום ,ובהיסטוריה היהודית הארוכה של
רדיפות למדנו כיצד להתגבר על הגזרה הזאת.
כמה מהר התרגלנו לכל דבר .ללא מזון ,ללא פרטיות ,ללא בתי-ספר ,ללא מקום
להתפלל .הימים חלפו איכשהו ואנחנו קווינו שהרע מכל כבר מאחורינו .חיינו בגן עדן של
שוטים ,אך עד מהרה למדנו שככל שההווה גרוע ,המחר גרוע ממנו.
נובמבר ,גטו
בקושי הסתיים סיפור הגטו והנה צו חדש :על כל יהודי  -גבר ,אשה או ילד ,מעל גיל
שש ,לענוד על זרועו השמאלית סרט לבן עם מגן דוד .זאת הייתה החייאת "אות הקלון"
העתיק  -ה"טלאי הצהוב" של ימי הביניים .לצו זה ,למרות היותו לא נעים ,לא התנגדנו.
הבה נסתכל על זה .מי יחליט מה הוא "אות קלון"? מגן דוד היה והינו סמלנו זה מאות
שנים .הוא האיר לנו בשעות האפלות ביותר .ענדו את הסרט עם המגן דוד בגאווה וכסמל
מאפיין של הדרנים בכל המפגשים הציוניים .פעמים רבות נפך דם יהודי על הזכות לשים
כוכב זוהר זה על בתי התפילה שלנו ,וכך לאורך כל הדורות ראינו בו את הסמל המוביל
אותנו .צו של מטורף לא יגרום לנו להרגיש היום אחרת .כמובן ,לא אהבנו א הצו ,כי הוא
סימן אותנו כמטרה נוחה לכל חוליגן ובריון.
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משירי יצחק יחיאל קצנלסון
יצחק יחיאל קצנלסון נודע כמשורר וכמקונן על
השואה.
נולד בשנת  1886במינסק ,בילדותו עבר ללודז' ,שם
פורסמו שיריו הראשונים .הוא ביקר פעמיים בשנות
העשרים והשלושים בא"י .רגשותיו כלפי א"י באו לידי
ביטוי בשירים העבריים שחיבר ,אשר הפכו לחלק
מנכסי צאן ברזל של שירי העם בארץ ,כמו "חמש שנים
על מיכאל"" ,מה יפים הלילות בכנען"" ,גילו הגלילים",
"נעולה היא דלתי" ועוד .על שמו נבנה "בית לוחמי
הגטאות".
עם פרוץ המלחמה עבר לוורשה עם אשתו חנה וילדיו
בנימין ,בן-ציון וצבי .בגטו היה פעיל בחינוך המחתרתי ולימד
עברית ותנ"ך בגימנסיה של דרור .בין השנים  1940-1942חיבר קצנלסון
כ 30-יצירות.
באקציה הגדולה נלקחו אשתו ושני בניו לטרבלינקה .הוא ואחד מבניו מצאו
מסתור בבית תעשיין גרמני מחוץ לגטו ונצלו מאקציה זו.
לאחר שקבלו ויזות דרום אמריקניות הועברו לצרפת ,למחנה ויטל ,שם כתב
את זיכרונותיו ב"פנקס ויטל" ואת הקינה הגדולה "השיר על העם יהיהודי
שנהרג".
במרץ  1944הקיפו הנאצים את המחנה ושלחו את רוב יושביו למחנה
המעבר דרנסי ומשם לאושוויץ ,שם נרצח עם בנו.
חלק מיצירותיו הוטמנו בורשה על ידי מרדכי טננבוים יחד עם ארכיון
החלוץ ,ואחרות הוטמנו בבקבוקים כחלק מארכיון "עונג שבת"  .כתביו
האחרונים הוטמנו בויטל.
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משיריו

עמי
חלום חלמתי,
נורא מאד:
אין עמי ,עמי,
איננו עוד.
בצעקה קמתי:
אהה! אהה!
אשר חלמתי
בא לי ,בא!
הה ,א-ל ,ברמה
אקרא ברתת:
על מה ולמה
עמי מת?
על מה ולמה
מת לשווא,
לא במלחמה
לא בקרב.
נערים ,זקנים,
גם נשים וטף,
כבר אינם ,אינם,
ספקו כף!
כה אבכה
יומם וליל,
על מה ,ריבוני
ולמה ,א-ל?
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קטעים מתוך "השיר על שלמה ז'ליכובסקי"
שירו שמיים וארץ ,זמרו ,ישיר אלוקים ממקומו!
שירו אתם פה כל דרי מטה ,שירו למעלה שכני ברקיע!
שירו כל ש"י עולמות ,הריעו ,הרנינו השם ז'ליכובסקי
שלמה
כי שם האדם הוא הגדיל עלי ארץ ,כבוד האדם הוא
הגביה!..
שלמה ז'ליכובסקי! ..מין שם של יהודי ,ניב יהודים יביע -
המייתו כבשה הפעם כל השוק ,היא מופלאה כל כך,
מוזרת...
תנו גביע יין על כפו השטוחה ,תנו ויקדש על הגביע...
מי השר? מי פתח פה בשוק בשירה כה נאדרת?
הוא לבדו ,לבדו ברב דבקות פתח בשיר לפני המוות,
וכמו לא לבדו הוא ,כמו עימו ישיר כל עם ישראל יחד -
הוא שר ,ומגרונו שרים כולם ,כל היהודים ,עדה נלהבת,
על כן רוחו הופעמה כה ,והוא כסערה המתלקחת.
אך הנה מבחין הוא :לא! הקהל אינו שר ...זה אך נדמה לו
כי סביבו כל העדה כולה יחד עימו היא מזמרת.
אין שרים גם אצל התליות ,גם לא הם ,היהודים הללו
ורוגש יפנה לעברם ,ישא דברו להם ,מילים כאש בוערת:
"למה זה ,הוי ,למה יהודים ,ראשיכם כבדו פתאום ,כה שחו,
למה זה פניכם לבשו קדרות ,תעמדו אילמים כולכם בלא-
נוע...
חזקו-נא ,התחזקו באמונה ,ממנה עוז תשאפו,
יהודים עלולים ,חלילה ,במרה שחורה לשקוע!
יהודים! ערב שבועות היום! מחר תורתנו הנצחית,
הקדושה ,ניתנת לנו שוב ,אשר היה מאז  -נחמתנו,
וגם אנו ,אנו בייחוד ,הגם שלא נזכה לכך עוד,
אסור לנו היום למשוך עצבות עלינו.
הוי ,יהודים ,נגילה-נא! אשרינו שמיתתנו כך היא!
כי בעד הכלל נמסור נפשנו ולקדוש השם אתה נלכה!
למות על התליה זכותנו הגדולה היא,
נשירה-נא ,יהודים ,בשיר וזמר נשתפכה!"
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השיר נכתב ביידיש
בעקבות ידיעה
שהגיעה למחתרת
בוארשה על עשרה
יהודים שהועלו
לתליה בכיכר העיר
בז'דונסקה וולה בחג
השבועות תש"ב
( ,)1942וביניהם
החסיד שלמה
ז'ליכובסקי ,שעודד
את רוחם של
המוקהלים למקום,
אסר על הנוכחים
להתאבל ושר לאורך
כל הדרך עד לגרדום.
נוסח הידיעה מובאת
ב"ידיעות" ,שבועון
המחתרת של תנועת
"דרור" בגיליון מס' 6
מיום ה 9-ביוני .1942
השיר נתגלה לאחר
המלחמה בחפירות
דז'אלנה  34בוארשה,
מקום הקומונה של
תנועת "דרור" בכתב
ידו של המשורר והוא
שמור בארכיון בית
לוחמי הגטאות.

מיומנו של ד"ר הלל זיידמן
זיידמן נולד בבוצ'אץ שבגליציה .בין שתי מלחמות
העולם שימש כמזכיר אגודת ישראל בפולין ומזכירם
של חבריה בסיים הפולני .עסק רבות בהסברת היהדות
מול התעמולה האנטישמית ופרסם ספרים ומאמרים
רבים ,גם בפולנית.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה היה מראשי הקהילה
היהודית בוורשה ,ומנהל ארכיון הקהילה .בתקופת
השואה תיעד ביומנו את המתרחש בגטו מיולי ,1942
תוך שהוא נזכר גם בתקופה שקדמה לכך .כתב היד
עבר גלגולים רבים והתפרסם כ"יומן גטו ורשה" ובו
חומר חשוב מאוד על תולדות הגטו והמרד .זיידמן היה
הראשון שפרסם דברים על עמדתו החיובית של הרב
מנחם זמבה בעניין המרד .זיידמן נשלח למחנה ויטל
בצרפת ביחד עם יהודים אחרים שהצליחו להשיג דרכונים מהקונסולים
של ארצות אמריקה הלטינית .משם שלח מכתבים לפעילי הצלה בארץ
ובעולם ,ובהם קריאה לזרז את הטיפול בהוצאתם של האסירים מהמחנה,
אחרת דינם מוות .בתום המלחמה נרתם זיידמן לסייע לפליטים במחנות,
ולאחר מכן היגר לארצות הברית ,שם השתלב בעסקנות ציבורית במשך
עשרות שנים.
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לבטים בכתיבת היומן ,יולי 1942
אנשים שונים ידעו שאיני מתעצל למשוך בעט סופרים ,ולא פסקו לעודדני.
כתוב ,כתוב כדי שידע העולם כולו ,כתוב כדי שישאר בכתב זכר הדברים שידעו.
ואחרים באו ואמרו:
לא כדאי ,בשביל מי? מי ירצה לדעת זאת? אנשים לא י רצו להטריד את שנתם
בצרותינו ...ובעיקר ,לא ירצו להאמין...
בי עצמי ,בתוכי נחלקו הדעות ,אך מצאתי דרך פשרה :לצלם בכתב את המאורעות
בעודם חמים ,ולרשום אותם .בתור עובד הארכיון בקהילה ניתנה לי רשות להסתובב
בגטו ,ורשמתי ביומן כמעט מידי יום ביומו.
כתבתי בתנאים קשים ביותר ,כאשר קמנו בבוקר לא ידענו אם נזכה אותו יום להוותר
בחיים" .והיו חייכם תלויים לכם מנגד".
המשכתי לכתוב בעקשנות .שמרתי על כתב היד מכל משמר .גם כשנעצרתי ,כל הדרך לא
הרהרתי אלא הרהור אחד :מהיכן יצא לי מישהו שאוכל למסור את יומני לידו...
פעמים אחדות איימה סכנה על כתבי .כשישבתי בבית הסוהר הפביאק בוורשה ,ישב עמי
הרב חיים לייב ברגלס ,מן העילויים בישיבת חכמי לובלין .גיליתי לו מה שיש בידי ,והוא
שדלני לשמור על היומן ולהמשיך בכתיבתו.
וכך אמר :לכל יהודי יש זכר ,קדיש ,יום זכרון ,ספר ,קרן שיעשו בה מעשים טובים.
מצבה .אולם כעת נכחדו משפחות שלמות ללא זכר ,ללא קדיש ,ואפילו ללא קבר ,ולכן יש
לפחות לרשום באיזה ניר  -זכר להולכים .הוא עזר לי להסתיר את כתבי וחיזק את ידי.
בטרם נשלחתי מוורשה ,טמנתי אותו באדמה .בדרך לא דרך הצלחתי אחרי המלחמה
לחפור באדמה ולהוציאו.
רצתה ההשגחה שדברים אלו על הקהילה הגדולה ביותר באירופה לא ירדו לטמיון.
ברחוב נלבקי נפתח המטבח הראשון ,מיד עם הכיבוש הנאצי .הרב אלכסנדר זושא
פרידמן ,דמות חינוכית ידועה ,ומחבר הספר "מעיינה של תורה" ,היה מהראשונים שפעל
בחסות הג'וינט למען הציבור.
אחת הדאגות הגדולות בגטו היתה  -חינוך הילדים .מתחילת הכיבוש נותרו הילדים בלא
בית ספר .מה עשו? למדו במחתרת .כל ארגון של בתי ספר שפעל בורשה לפני המלחמה,
חידש את פעילותו במחתרת .הג'וינט והעזרה העצמית היהודית ספקו כספים ודירות,
ויצרו הסוואה של הכיתות מאחרי בתי מלאכה ומטבחים ציבוריים.
פינות ילדים היו קיימות כמעט בכל בית או בכל גוש בתים בגטו ורשה .בפינות אלו היו
הילדים מקבלים תזונה נוספת ,שם הוקם גם מטבח לילדים ,אך היו אלו למעשה מורים
או מורות שלימדו את הילדים ,בעיקר לימודים יהודיים ,עברית ,תולדות ישראל ,שירים
עבריים .כיתות של יסודי התורה ,בית יעקב ,וגם יבנה של המזרחי ,תרבות הציונית ,וצישא
הבונדיסטית המשיכו לפעול .בינואר  1942ניתנה רשות זמנית לפתיחת כיתות לימוד בגטו
32

לזמן קצר( .עמ' )334
הנשים היו הראשונות שנחלצו גם לעבודה ציבורית  -כמורות ,כמבשלות במטבחים
ציבוריים ,כאחיות במרפאות .קשים היו חיי האשה בגטו.
עמנואל רינגלבלום כתב כי צריכה האשה היהודית בגטו להרשם בדפים מיוחדים בספרי
ההיסטוריה.
האם היהודיה ,שבמקרים רבים נותרה בלא בעלה ,ואשר גם היא נאלצה לעבוד לפת
לחמה בגטו ,נטלה אחריות על ילדיה ולא פעם על ילדים אחרים שנותרו בגפם.
 28.8.42חלוצה -ושירת הארץ בפיה
והרי דמות שניה ,יותר נכון -קבוצה של דמויות .והנה אחת מהן :עלמה יהודיה גבוהה
ותמירה ,שחורת -שער ,פניה חוורות ואציליות ,שפתיה יבשות ,אך עיניה מבהיקות וקורנות
באור" ,לא מזה" .היכן ראיתי עינים אלו? כן ,הרי זוהי שושנה החלוצה ,שבאה לכאן
מארץ ישראל ערב המלחמה -התגעגעה אל אמה ובאה ונשארה כאן .היא היתה ידועה
בכל סביבת רחוב גז'יבוב :הביאה מן הארץ המון שירים חלוציים עבריים ,וכל הימים
היתה שרה בקול הסופראנו המכוסף שלה את השירים האלה והזליפה מן האוירה
הארצישראלית לתוך חיי -הגיטו החשוכים .מתנה הביאה לנו מארץ ישראל והקרינה
קורטוב משמשה לתוך אפלתנו :פריסת שלום חיה משם ,מן המולדת הרחוקה ...היא עצמה
לא חדלה לשאוף ל"שם" ,לקוות ולהאמין שעוד תחזור ארצה .לא לבדה תעלה הפעם
"שמה" ,אלא עם אמה ,אחיה ואחיותיה ,עם ידידיה ומכריה -את כולם תעלה שמה
בחזקת יד...
אני רואה אותה כאן ,את שושנה החלוצה -בתוך המחנה .בידה האחת היא נשענת על
אחיה ,בידה השניה מוליכה את אחותה הקטנה .היא הולכת ...כך הולכים אל השחיטה?
בצעדים גאים שכאלה? האם לא כך צועדת מלכה אל כסא המלוכה?...
17.10.42
הפרשה המעניינת ,ועם זאת המעציבה ביותר ,הייתה ההברחה על ידי ילדים .פעוטות בני
שש ,שבע או שמונה ,בעלי גופים צרים ורזים ,נדחקו דרך הסדקים הצרים של חומות
הגטו ,דרך חורי חביות ,ועברו אל הצד ה"ארי" .שם קנו בעשרות זהובים קצת צרכי
אוכל ,על פי רוב תפוחי אדמה ,לחם וכדומה ,ובמטען זה מתחת לבגדיהם הסתובבו ליד
אחד משערי חומות הגטו ,כי עם הסחורה כבר לא יכלו להידחק דרך הסדקים הצרים,
עד שהמשמר הגרמנים הפנה את פניו לרגע ,ואז מיהרו לעבור דרך השער ונמצאו שוב
בגטו..
לא פעם קרה ששוטר פולני היה מכה את הילד מכות רצח ,או שהיה קורא לנוטר גרמני,
וזה יורה בילד והורגו במקום.
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כך היו ילדים לעתים קרובות משלמים בחייהם הצעירים על פת לחם ,שרצו להשיג להם
ולמשפחתם ,כי הילדים היו לעתים קרובות מפרנסים את אבא ואימא ואחיהם ואחיותיהם
הבכירים ,שהיו יותר מדי קשישים כדי להתגנב דרך החורים ,והיו רעבים ומצפים בבית
לפת הלחם ,שיביא להם המפרנס הקטן בן השבע.
10.1.43
מכניסים אותי לחדר קטן ואפל ,ובכן אני נמצא בבונקר .לא יעלה על דעת איש שכאן
בבטן האדמה חיים בני אדם.
אני שומע מרחוק ניגון לימוד הגמרא ,אני מקשיב ומתפלא ,במקום להסביר לי מכניסים
אותי לחדר שני ,ומה שראיתי מזכיר לי את התיאורים של התנאים שישבו ולמדו תורה
במערות,וכן תיאורי תקופת האנוסים בספרד .אבל כאן זוהי מציאות לאמיתה:
מסביב לשולחן ארוך יושבים ליד גמרות פתוחות כשתי עשרות בחורי ישיבה ולומדים בכל
מאודם ,בעיון ,בהתלהבות .הפרצופים חיוורים ,העיניים נוצצות באש לא מעלמא הדין.
הם מרוכזים בעולם אחר ,רובם נשארו גלמודים בלא הורים ,בלי משפחה ואפילו בלי רב
ומורה,אמנם יש להם רב המרצה להם שיעור פעמיים בשבוע בהלכות קדשים ,זהו הרב
מקלובייל ,יהודה לייב לנדאו ,ראש ישיבת חכמי לובלין לשעבר..
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מיכאל זילברברג
זילברברג מספר בספרו על החיים בגטו ,על קורצ'אק
וילדיו ,על הקונצרט בבית היתומים ,המצוד ברחוב
זמנהוף ,צ'רניאקוב ,מרד הגטו  18בינואר 1943
ובאפריל  ,1943ועל לוחמים יהודיים.

כמה ימים קודם ראש השנה בא יאנוש קורצ'אק לביתנו ורעיון חדש בפיו  -שאסייע לו
בארגון תפילה בבית היתומים .לפי דעתו לא קשה לקבל לצורך זה אחד מן החזנים
ששרו ברחובות ,ואף היה מוכן לשלם לו בעין יפה ..נדהמתי .הכול ידעו שקורצ'אק רחוק
מאוד מן הדת .בפני קרא את הפתעתי .לא חיכה לשאלתי והשיב:
בזמן הזה חשוב שתהיה תפילה בבית היתומים ,תפילות יש בהן כדי להביא בני אדם
להתרוממות הרוח בימים המרים האלו.
בתוך כמה ימים היה הכל מוכן .מצאתי חזן טוב שגירשוהו מאחת העיירות והיה לו סיפוק
רב שיוכל לעזור לילדים בדרך זו .הילדים עצמם הכינו את האולם .פרשו שטיחים וקישטו
את המקום בפרחים מוברחים מחוץ לגיטו ..השיגו ארון קודש ופרוכת ושני ספרי תורה.
את הכיסאות סידרו בשורות .האולם נראה כבית כנסת לכל דבר.
כל זמן התפילה היה קורצ'אק עתיד לבלות עם הילדים ,עומד בפינה .הרחק מכותל
המזרח ,ובידו מחזור מתורגם לפולנית ,עטוף במעיל אפור שלא התאים לאווירה כולה,
במגפי צבא ובכיפה של משי .כולו שקוע בתפילה .החזן ,תלמיד חכם וידוע סבל ,שיקע
את כל ליבו בתפילה .תחנוניו עלו מפרשת חייו שלו ,ומעולם לא היה לו קהל נרגש כביום
הזה .איש לא נע .אפילו הילדים כמו דבקו במושביהם .קולו נשמע ב"ונתנה תוקף" :אפילו
הקטנים שבילדים ישבו כמחושמלים.
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מפנקסו של אברהם לוין
אברהם לוין ,יליד ורשה ,סופר ,חוקר ,מורה ומחנך ידוע,
נמנה עם מייסדי קבוצת "חלוצי ציון" בוורשה .בשנת
 1917הצטרף לחבר המורים של הגימנסיה לבנות
"יהודיה" כמורה לעברית ,תנ"ך והיסטוריה יהודית.
לוין המשיך את עבודתו החינוכית בגטו ורשה.
הלימודים התקיימו כל יום בבית אחר ,בקבוצות
קטנות .הוא נמנה עם פעילי ארגון העזרה העצמית
ושימש מזכיר מדור הנוער בארגון זה.
חלק מעיסוקו היה כתיבת יומן ,הנחשב לאחד
החשובים ביותר שנוצרו במסגרת הארכיון ההיסטורי-
חשאי ,ארכיון רינגלבלום .כל כתביו נטמנו בשתי
הגניזות של הארכיון והתגלו לאחר המלחמה.
רוב היומן מכיל עובדות ,תיאורים ורגשות באור
חוויותיו האישיות ותחושה של אכזריות וסבל בלתי ניתנים להכלה .הוא
כתב על הנעשה בערי השדה ובוורשה תוך דיוק במסירת העובדות ,הענקת
תוכן עמוק להתרחשויות וסגנון ספרותי גבוה.
ביומן תאר את ההתרחשויות מדי יום בתקופת הגירוש הגדול ,גם כאשר
אשתו נלקחה ממנו לפתע ,ונותר עם בתו יחידתו ,אורה .הוא נספה באקציה
בחודש ינואר .1943
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פליטים
שילמתי היום לגברת רבקה רודא תמיכה חד פעמית של  25זהובים .נכנסתי בשיחה עם
אשה זו ,ופצע נושן ,חורבן קהילה יהודית עתיקה בת  700משפחות או שלושה ארבעה
אלפים נפשות ,נחשף לעיני .מוצאה של אשה זו מדובז'ין על נהר דרונץ .היא סיפרה ,כי
הגרמנים נכנסו לעירם כבר ביום הראשון ,ה 3 -בספטמבר  ,1939ביום השלישי לפרוץ
המלחמה .כעבור ששה ימים כבר גירשו מהעיירה את כל היהודים ,ללא יוצא מן הכלל.
לא זו בלבד ,הם עשו זאת בנוסח שטני ,הודיעו כי אם ימסרו היהודים מרצונם את
הכסף ,הזהב והיהלומים ,לא ייערך הגירוש .היהודים הביאו לבית העיריה סלים מלאים
כסף ,זהב ואבני חן .הם לקחו את השלל והוציאו לפועל את הגירוש ללא דיחוי.
כל היהודים נצטוו לעזוב את העיר תוך עשר דקות .הם לא הרשו לקחת אפילו עגלה
אחת .ילדים קטנים ,ישישים ,נשים שעמדו ללדת באותו יום נאלצו לצאת את ביתם בלי
לקחת דבר עמם .גם אלה שהעמיסו צרור על שכמם ,השליכוהו אחר כך בדרך ,מפני
שתש כוחם לשאתו...
היהודים הנעים ונדים נפזרו על פני עיירות אחרות ,כמו פלינסק ,והגיעו עד ורשה .הגב'
רודא אומרת ,כי כמעט כל קהילת דובז'ין נכחדה.
 15בספטמבר 1942
אתמול סיפרו שהאומשלאגפלאץ חוסל באופן מוחלט .באופן כזה ארך מפעל הדמים שאין
דומה לו בתולדות האנושות 54 ,ימים .הסיום של הגירוש היה בשילוח כל החולים מבית
החולים של הגטו על רופאיו ,אחיותיו הרחמניות ומשרתיו ,כ 900 -נפש .לא חמלו גם על
החולים שמספר ימיהם ספור היה .לפי השערת חוגי הקהילה נשארו בוורשה באופן לגאלי
 34אלף יהודים ויחד עם המסתתרים יגיע מספרם ל  50 -אלף.
 3בנובמבר 1942
מספרים שבראנדט ,ראש הס"ס ,אמר בשעתו בקהילה שהוא יביא את ספרי התורה
שנמצאו ברחובות העזובים על ידי היהודים ושהוא מרשה לערוך בתי תפילה בבתים.
מדברים גם שעומד להיפתח בקרוב ראינוע ותיאטרון בגיטו החדש -המיניאטורי .מדברים
גם כן על זה שהתירו להשכיר ולפתוח חנויות .הופתעתי לראות ברחוב מילה מספרה
פתוחה מצד הרחוב ,בה ישבו יהודים שגילחו את זקניהם .מתקבל הרושם שהגרמנים
רוצים ליצור אילוזיה של חיים ותנועה בגיטו.

37

"אם יתרחש נס ואשאר בחיים ואזכה
לעלות לארץ ישראל אקח מכאן לבנה,
אבן מנלבקי ,ואציב אותה ליד הכותל
המערבי ויהודים מכל העולם יעלו
לרגל וישפכו את דמעותיהם על אבן
זו ויבכו על חורבן נפשותיהם היקרות,
על אובדן שבט גדול בישראל ,אם
בישראל ,ויבכו את השמדת הקיבוץ
של פולין "היעודה לתורה ולתעודה
מיום סור אפרים מעל יהודה" ,כבכות
על חורבן המקדש".
הלל זיידמן ,יומן גטו ורשה ,עמ' 223
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