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הקואליציוני  בהסכם   27 סעיף 

לבין  הליכוד  בין  באפריל  ב-20  שנחתם 

"מנהלת  כי  היתר,  בין  קובע,  לבן  כחול 

תהיה  הבדואים  ומנהלת  השואה  ניצולי 

שיקבע  לבן  כחול  משרי  שר  באחריות 

כך:  בדיוק  החלופי".  הממשלה  ראש 

הניצולים והבדואים. באותו שלב עוד לא 

ידענו איזה שר משרי כחול לבן יקבל על 

עצמו לטפל בניצולים, אך ידיעה זו הכתה 

רבים מאתנו בתדהמה והעלתה דאגה רבה בלב מאות ניצולי שואה.

שנחתם  השילומים  הסכם  בתוקף  האוצר,  משרד  מופקד  שנים  מזה 

בשנות החמישים של המאה הקודמת עם גרמניה, על הטיפול בניצולים. 

אף כי שנים רבות נזנחו זכויות הניצולים, והמענה שהם קיבלו ב"לשכה 

לשיקום הנכים" גבל לעתים בהתעללות, עבר הנושא מהפך עם הקמתה 

של הרשות לזכויות ניצולי השואה - התקציבים שהוקצו על ידי האוצר 

תהליך  עברה  העבודה  חדשה:  רוח  גם  הורגשה  ואתם  בהדרגה,  גדלו 

הרשות,  עובדי  מצד  ואמפתי  מבין  ליחס  זכו  הניצולים  התייעלות.  של 

והורגש הרצון מצד עובדי הרשות בראשותה של עפרה רוס לסייע להם 

ככל שרק ניתן. 

ניצולי  לזכויות  הרשות  של  הפעולה  שטח  כי  התבשרנו  ליוני  ב-14 

השואה הועבר למשרד לשוויון חברתי בראשותה של השרה חה"כ מירב 

כהן. החלטה זו הייתה עדיין טעונה אישור הכנסת, וזה התקבל ללא דיון 

רציני באישון לילה ב-16 ליוני בנוכחות שבעה חברי כנסת בלבד.

של  כניסתה  על  לב  בכל  מברך  השואה  ניצולי  של  הארגונים  מרכז 

לפעילותה  מודעים  אנו  חברתי.  לשוויון  למשרד  כהן  מירב  השרה 

ולדבקותה  ליכולותיה  הקשישים,  ציבור  למען  השנים  ורבת  הברוכה 

משום  למשרדה  הרשות  להעברת  בהתנגדותנו  לראות  אין  במטרה. 

כוונותיה. אנו חוששים מהשלכות הוצאת  הבעת חוסר אמון ברצינות 

הרשות מידי משרד האוצר ומשינויים וקיצוצים אפשריים בתקציבים. 

התייחסות  אחת  לא  אפשרה  האוצר  למשרד  הרשות  של  כפיפותה 

גמישה יותר לצרכי הניצולים. 

פניותינו לראש הממשלה, לראש הממשלה החלופי ולשר האוצר לא 

הועילו. גם יושב ראש ועדת הכספים בכנסת הקדיש לנושא דיון רציני 

תוך הבנה מלאה לדאגותינו. אנו יודעים שבכוונת השרה לשוויון חברתי 

להגדיל ולהעצים את הטיפול בניצולי השואה ומאחלים שאכן כך יהיה. 

אותה,  להנהיג  תמשיך  היא  אם  הרשות,  מנהלת  שבידי  מאמינים  אנו 

ותתרום  הרשות,  של  היעיל  ולתפקודה  המסודרת  להעברתה  לסייע 

לרווחת הניצולים. נמשיך לעקוב מקרוב על דרך ביצוע ההחלטה, מתוך 

דאגה עמוקה לכך שאף ניצול לא ייפגע בשום שלב כתוצאה מהמעבר.

3 בארץ	ובעולם	

9 75	שנה	לניצחון	על	גרמניה	הנאצית	בצל	הקורונה	

11 עכשיו	היהודים	אשמים	גם	בקורונה	-	דינה	פורת	

עלילות	דם	מודרניות:	ישראל	מואשמת	בהפצת		
12 הקורונה	–	אסף	גבור	

14 הבריחה	מהגיהינום	של	מאוטהאוזן	–	אריאל	בולשטיין 

17 השתחררו	מאושוויץ	אך	לא	ממנגלה	–	עופר	אדרת	

19 ליאון	קופלמן,	השורד	האחרון	

״זה	הסיפור	של	סבי״:	איש	המודיעין	היהודי	לכד
21 את	מפקד	אושוויץ	–	איתמר	אייכנר	

22 היהודים	בווייטנאם	בזמן	השואה	–	מירון	מדזיני	

כך	השתמשו	יהודי	קווקז	במגפה	כדי	להונות
24 את	הנאצים	-	אליסה	אברמוב	

לחקור	את	השטן:	חוקרו	של	אייכמן	חוזר	אל	המפגשים	
25 המטלטלים	–אילנה	שטוטלנד	

סמלי	השואה	באמנות:	הילד	מגטו	ורשה
27 ואנה	פרנק	–	בתיה	ברוטין	

oded
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איגרת השרה לשוויון חברתי

ניצולי	השואה	הם	יקירנו.	הם	חיים	כאן	ביננו,	כשעל	ליבם	ונפשם	העול	

הכאב	 הכעס,	 אותן,	 שרד	 שלא	 למי	 הגעגוע	 הזוועות,	 זיכרון	 של	 הכבד	

והאימה	שלא	יגלידו.	אני	רק	יכולה	לשער	כיצד	כל	אלה	מתעצמים	בימי	

למי	 במיוחד	 מקשות	 אשר	 כולנו,	 על	 בשלו	 המוטלות	 המגבלות	 על	 מצויים,	 אנו	 בו	 המשבר	

שהבדידות	היא	שער	לזיכרונות	מתקופות	אפלות.

באחרונה	הפך	המשרד	לשוויון	חברתי	לביתה	של	הרשות	לניצולי	שואה,	ובכוונתי	להפוך	אותו	

למבצרה.	מתוקף	תפקידו	זה	המשרד,	ותפקידי	כמי	שעומדת	בראשו,	חובה	עלינו	להמשיך	את	

ולפעול	להשגת	כל	הדרוש	לניצולי	 פעילותה	החשובה	של	הרשות,	לסייע	מול	הבירוקרטיה,	

השואה	ונכי	רדיפות	הנאצים	לחיים	בכבוד	וברווחה.

אני	מתחייבת	כי	המשרד	בראשותי	יפעל	במלוא	כוחו	לשם	קידומם	של	ניצולי	השואה,	ובכלל	

זה	סיוע	במיצוי	זכויותיהם	השונות,	ותמיכה	וסיוע	לניצולי	השואה	המצויים	מתחת	לקו	העוני.	

כמו	כולנו,	ניצולי	השואה	הולכים	ומתבגרים	וחשיבות	מתן	הסיוע,	התמיכה	ומיצוי	זכויותיהם	

חשוב	מאי	פעם.	זוהי	משימה	שאני	ומשרדי	מגויסים	אליה	ומחויבים	לה.

בימים	אלה	מצויים	אנו	בשיאו	של	משבר	הקורונה.	הקשיים	שעימם	מתמודדת	אוכלוסיית	ניצולי	

השואה	בשגרה	עשויים	להחמיר	ומחייבים	בשל	כך	מענה	מיטבי	ושלם.	המשרד	לשוויון	חברתי,	

האזרחים	 עבור	 ופעילה	 בטוחה	 סביבה	 יצירת	 לשם	 פועלים	 שואה,	 לניצולי	 הרשות	 עם	 יחד	

זו	אנו	פועלים	לביצוע	פעולות	 זו.	במסגרת	 וניצולי	השואה	בפרט	בתקופה	 הוותיקים	בכלל,	

להפגת	בדידות;	להנגשת	שירותי	בריאות	עד	הבית;	לניתוק	שרשרת	ההדבקה;	להנגשת	רכישת	

שניצולי	 מנת	 על	 זאת,	 כל	 ועוד.	 ודואר	 בנקאות	 תרופות,	 מזון,	 כרכישת	 בסיסיים	 שירותים	

השואה	בישראל	יעברו	את	תקופת	המשבר	באופן	הטוב	והבריא	ביותר.

אני	מאמינה	ששילוב	ידיהם	של	כלל	הגורמים	והארגונים	העוסקים	בנושא,	כמו	גם	מחויבותם	

האמתית	והכנה	של	עובדי	הרשות	והמשרד	לשוויון	חברתי	לסייע	לניצולי	השואה	–	יצליחו	יחד	

לקדם	את	היעדים	המשותפים	לנו	ולהביא	במהרה	לרווחת	ניצולי	השואה.

מירב כהן,
 השרה לשוויון חברתי

למרות הכל, אני עדייו מאמינה שאנשים טובים מטבעם״. 
)אנה	פרנק(
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בארץ ובעולם

ועידת התביעות
ועידת  נחלצה  הקורונה  משבר  פרוץ  עם 
המשבר  עם  במהירות  להתמודד  התביעות 
פעלנו  השואה.  ניצולי  ציבור  על  והשלכותיו 
והרשויות  הרווחה  ארגוני  עם  בשיתוף  מידית 
השונות, כדי לזהות את הצרכים הייחודיים של 
ישירות  ולסייע  ובעולם  בארץ  השואה  ניצולי 
שירותים  המספקות  ולעמותות  לניצולים 
לניצולים בתקופה הקשה הזו. לשם כך הקימה 
 4.3 בסך  מיוחדת  חרום  קרן  התביעות  ועידת 
מיליון דולר, כאשר מחצית מסכום זה )כ-7.75 
להקמת  תרמו  לישראל.  יועדו  ש"ח(  מיליון 

קרן החירום גם קרן וינברג וקרן לנדקר.
בעיקרם  הכספים  יועדו  בישראל 
היגיינה  ומוצרי  מזון  אספקת  לתוכניות 
מיגון  אמצעי  לרכישת  הניצולים,  לבתי 
אבות  בבתי  השוהים  לניצולים  אישיים 
בהם,  המטפלים  ולצוותים  מוגן  ודיור 
בכדי שיוכלו להמשיך ולהעניק להם את 
השירותים להם הם זכאים. פעולות אלו 
בוצעו באמצעות מספר ארגונים, ביניהם 
בישראל,  מוגן  ודיור  האבות  בתי  איגוד 
לרווחת  והקרן  לתת  עמותת  עמיגור, 
יחד  בנוסף,  בישראל.  השואה  נפגעי 
והצלה  איחוד  דוגמת עמך,  עם ארגונים 
וזיכרון בסלון, קיימנו פעילות של הפגת 
בדידות ואספקת ציוד להעסקה עצמית 

בבית. 
ובעולם  בארץ  העמותות  על  להקל  כדי 
ממשבר  הנובעות  החרום  משימות  את  לבצע 
החדש  למצב  השירותים  והתאמת  הקורונה 
מיליון   300 בסך  מקדמות  לעמותות  הועברו 
גם  כמו  השוטפות,  ההקצבות  מתוך  דולר 
הרשאה להשתמש ב-20% אחוזים מההקצבה 
הנדרשות  ההתאמות  לבצוע  השנתית 
איסור  דוגמת  הציבור  על  שהוטלו  למגבלות 
שמנעו  חברתי  ריחוק  על  ושמירה  התקהלות 

פתיחתם של מרכזי היום ומועדוני עמך וכו׳.
הניצולים  לכלל  מאחלת  התביעות  ועידת 
המגיפה  מגבלות  התגברות  על  טובה  בריאות 

והשלכותיה. אריכות ימים טובים ומאושרים. 
שלמה גור, סגן נשיא
ועידת התביעות לישראל.

עמך
חוסר  הינו  קורונה  זמן  את  המאפיין  הדבר 
בעמך,  שלנו  יציבות. המשימה  וחוסר  וודאות 
כארגון הנותן תמיכה נפשית וחברתית לניצולי 
יעילות  הכי  היא למצוא את הדרכים  השואה, 
עם  קשר  על  לשמור  מנת  על  מהירות  והכי 
הניצולים, ולשמר עבורם את תחושת הביטחון 
מתפרק,  לא  שלהם,  השני  הבית  עמך,  שבית 

והם אינם נותרים שוב במצב טראומטי המוכר 
זיכרונות  המעוררים  המלחמה  מעתות  להם 
וודאות  לייצר  לנסות  אחרות,  במילים  קשים. 
וחסרת  וודאות  חסרת  במציאות  ויציבות 

יציבות.
פעילות המועדונים

ברחבי  עמך  במרכזי  פועלים  מועדונים   13
כ-2000  בפעילות  משתתפים  ובהם  הארץ, 
בזמן  ביותר,  מהירה  בהתארגנות  חברים. 
רכזי  כל  פעלו  הסגר,  כולנו  על  שנכפה 
חברי  עם  יומיומי  קשר  לשמירת  המועדונים 
מרחוק  שיחות  של  האמצעים  בכל  המועדון 

מעבר  ובווידאו.  בווטסאפ  בזום,  בטלפון,   -
יומיומיות, היו שביקשו לקבל  לשיחות טלפון 
על  לשבוע  אחת  טלפוני  טיפולי  מענה  גם 
בקשה   - אחר  מקצוע  איש  או  פסיכולוג  ידי 
זמן  שחלף  ככל  בהמשך,  כמובן.  שהתמלאה 
במועדונים  החברים  של  בדידותם  גם  הסגר, 
גברה, והם החלו להראות סימני מצוקה. רכזי 

המועדון עברו לארגון תכניות בזום עבורם.

הרצאות, הופעות, חוגים שונים
בשבועות  אליהם  חזרו  המועדונים  חברי 
ובהתאם  הקפסולות  בשיטת  האחרונים 
להוראות משרד הבריאות המתקיימות אצלנו 
ביום  השקנו  היתר,  בין  מרבית.  בהקפדה 
"זוכרים מקרוב, מחבקים  השואה את המיזם 
מרחוק" בשיתוף זיכרון בסלון. בנוסף, "יחידת 
איש   700 ומונה  בעמך  הפועלת  המתנדבים" 
הסגר  תקופת  בכל  לפעול  המשיכה  ואישה, 
להפגת  רק  לא  דאגו  המתנדבים  הראשונה. 
אלא  טלפון,  בשיחות  הניצולים  של  הבדידות 
עריריים  לאותם  מזון  ומצרכי  לתרופות  גם 
המתנדבים  להם.  שיעזור  מי  להם  היה  שלא 
ועודדו  הניצולים,  ילדי  עם  בקשר  גם  עמדו 
טכנולוגים  אמצעים  להוריהם  להתקין  אותם 

המאפשרים קשר מרחוק.

לבקר  המתנדבים  חזרו  שהתאפשר  ברגע 
ולשטחים  לגינות  אצל הניצולים, לקחו אותם 
מרחוק.  בקשר  ממשיכים  וחלקם  הפתוחים 
יחידת  בשרות  שמשתמשים  הניצולים  רוב 
בעלי  אנשים  הינם  עמך  של  המתנדבים 
מוגבלות פיסיולוגית - חלקם עריריים וביקור 
אות  לעיתים  היו  הטלפון  ושיחות  המתנדב 
החיצונית  מהמציאות  שהפציע  היחיד  החיים 
לתוך ביתם. המסירות העצומה של המתנדבים 
בחודשים  עוצמתה  במלוא  הורגשה  בעמך 
מתן   - עמך  של  המרכזית  והמשימה  אלה, 
מטופלים, נשמרה  אלף  ל-15  נפשית  תמיכה 

גם בימים קשים אלה.
את  לסגור  נאלצנו  כאמור,  תחילה, 
ימים  מספר  ובתוך  שלנו,  הסניפים 
המקבלים  מסך  אחוז   80 העברנו 
אצלנו טיפול לעבודה מרחוק בטלפון, 
בזכות  וידאו.  או  ווטסאפ  זום,  סקייפ, 
עבודה טובה ויעילה, ובזכות הגמישות 
השואה,  ניצולי  למען  הרשות  של 
בשבוע,  פעמיים  בניצולים  טיפלנו 
טיפול שהתפצל לשתי מחציות השעה. 
המרכזים  את  שפתחנו  לאחר  גם 
עם  לקיים  ממשיכים,  ואנו  המשכנו, 
בזום  הקשר  את  מהניצולים  חלק 
ובטלפון. עמך דאגה לכך שבכל סניף 
ומצלמות  מחשבים  יהיו  שלוחה  ובכל 
להמשיך  שהמטפלים  כדי  חדר,  בכל 
את הקשר עם הניצולים ללא הפרעה. 
טלי רסנר, מנהלת יזמות
וקשרי קהילה, הנהלת עמך

מרכז אלה 
להתאים  ניסינו  הקורונה  משבר  תחילת  עם 
פתרונות  ולמצוא  החדש  למצב  שירותינו  את 
יצירתיים, והצענו לכל הלקוחות שלנו להמשיך 
את הטיפולים באמצעות וידאו או בטלפון. כמו 
כן המשכנו להציע את שירותינו גם ללקוחות 
טיפולית  בתמיכה  צורך  חשו  אשר  חדשים 
ניצולי  לזכויות  לרשות  הודות  אלה.  בנסיבות 
להמשיך  יכולנו  וה-WUV-ההולנדי,  שואה 
החברתית  המדיה  באמצעות  טיפול  להעניק 
וכ- בטיפולינו,  הנמצאים  השואה  לניצולי 

1,100 ניצולי שואה המשיכו לקבל טיפול נפשי 
בתקופת  והטלפון  הווידאו  באמצעות  מרחוק 

הסגר. 

קו חם לסיוע נפשי
כבר בראשית המשבר הקמנו קו חם לסיוע 
ביתי  בבידוד  הנמצאים  אנשים  עבור  נפשי 
ידי  על  המופעל  הקורונה,  מחלת  בעקבות 
צוות המטפלים שלנו. עם התרחבות המשבר, 
הסובל  אדם  לכל  סיוע  להעניק  החל  הקו 

הבידוד והזיכרונות הוסיפו קושי על קושי

נרתמים לעזרת הניצולים בימי הקורונה
הקורבן הראשון מנגיף הקורונה בישראל הוא אריה אבן מירושלים, שנפטר בבית החולים "שערי צדק" ב-20 במרץ והוא בן 88 
במותו. בני משפחתו סיפרו כי בשל הסגר נאלצו לראות אותו מרחוק במצלמה. ארגונים רבים נרתמו לעזרת הניצולים בימים 

קשים אלה. הנה מה שעשו כמה מהם
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ממצוקה או קושי נפשי בעקבות המשבר. בקו 
החם התקבלו מאז פרוץ המשבר אלפי פניות 
כשעיקר הפניות היו של קשישים בכלל וניצולי 
שואה בפרט. כמו כן פנו אנשים שאיבדו אדם 
יקר להם מהקורונה או ממצב בריאותי אחר, 
גבוהה,  דחק  רמת  או  חרדה  שחוו  אנשים 
הבידוד  עם  להתמודד  שהתקשו  ואנשים 
בבית. בחלק מהמקרים ניתן סיוע בתיווך מול 
גורמים אחרים להשגת סיוע במזון ובתרופות 
ללא  ניתן  השירות  ולקשישים.  שואה  לניצולי 

עלות.

תכנית האימוץ
פעמי  חד  מענה  כי  זיהינו  בהם  במקרים 
הצענו  מספק,  איננו  החם  הקו  במסגרת 
במסגרת  יומי.  יום  טלפוני  "אימוץ"  לפונים 
זו איש מקצוע מצוות מרכז אלה מצלצל מדי 
עמו  ומשוחח  לשלומו  שואל  הפונה,  אל  יום 
במסגרת  שמתעוררות.  והחוויות  הרגשות  על 
תכנית זו אומצו מאות אנשים המתמודדים עם 
ועשרות  המצב  בעקבות  נפשי  וקושי  מצוקה 

ניצולי שואה. גם שירות זה ניתן ללא עלות.

ארגון לתת 
בראשיתו  לחיינו  שהגיחה  הקורונה  מגפת 
של חודש מרץ 2020 שינתה את פני המציאות 
כפי שהכרנו אותה. תחושות המצוקה והקושי 
וניצולי  קשישים  בשגרה  מתמודדים  איתם 

בעקבות  משמעותית  הוחרפו  נזקקים,  שואה 
התווספו  אלה  כל  אל  והאיסורים.  ההגבלות 
וודאות  חוסר  בדידות,  של  קשות  תחושות 
והנה,  שהייתה,  הקשישים  אוכלוסיית  ופחד. 
עמדה  לנגיף,  ביותר  הפגיעה  האוכלוסייה 

בחזית ההתמודדות עם הקורונה. 
עם פרוץ המגפה, היה ארגון לתת מהארגונים 
הראשונים שהיטיבו לקרוא את המפה ולזקק 
את הצורך האקוטי והמידי לסייע לאוכלוסיית 
ולהנגיש  הנזקקים,  וניצולי השואה  הקשישים 
המשימה  לביתם.  חירום  סיוע  ציוד  להם 
במשך  )סיוע  כתפיו  על  לתת  ארגון  שלקח 
נזקקים,  קשישים  ל-15,000  חודשים  שלושה 
הייתה  שואה(,  ניצולי   3,000 מעל  מתוכם 
משימה רחבת היקף ומאתגרת מאד בכל קנה 
וודאות  וללא  מיד  לדרך  יצא  והארגון  מידה, 
המשאבים  את  ישיג  כיצד  לשאלה  באשר 

המשמעותיים הנדרשים לביצועה. 
לסיוע  יזכה  שהארגון  גדולה  תקווה  הייתה 
למבצע  משמעותית  ממשלתית  ולתמיכה 
חירום אקוטי זה, אך תקווה זו נגוזה במהרה. 
אולם, כפי שנהוג לומר, "כשדלת נסגרת – חלון 
התביעות,  ועידת  בחרה  זו  ובנקודה  נפתח" 
רבות  שנים  במשך  ליאות  ללא  שפועלת 
ובעולם,  בארץ  השואה  ניצולי  של  לרווחתם 
חודשי  שלושת  ובמהלך  לתת,  לארגון  לחבור 
המבצע הארגון, בתמיכתה המלאה של ועידת 

המסורים,  הארגון  מתנדבי  ובעזרת  התביעות 
ניצולי  הגיעו למפתן דלתם של מעל מ-3,000 
מעל  וחילקו  חודשי  בסיס  על  נזקקים  שואה 
9,000 ערכת חירום כפולות ועשירות המכילות 

מוצרי מזון ומוצרי היגיינה. 
משבר  של  הייחודיים  המאפיינים  בשל 
בדידות  ומכאן  וסגר,  בידוד  שכלל  הקורונה 
קשות  וחוויות  זיכרונות  עם  והתמודדות 
היה  רבים,  שואה  ניצולי  בקרב  מהעבר 
לספק  גם  נחוץ  החומרי  הסיוע  לצד  כי  ברור 
מעטפת תמיכה משלימה. בשל כך הוחלט על 
שיחות  לקיום  ייעודי  מתנדבים  מערך  הקמת 
השואה  ניצולי  בקרב  בדידות  והפגת  טלפון 
גם  הארגון  מתנדבי  יכלו  זו  בדרך  המבודדים. 
מענה,  להם  ולתת  השונים  לצרכיהם  לדאוג 
אינם  כי  התחושה  את  בקרבם  לייצר  וגם 
לבד וכי יש מי שנמצא עבורם, שרואה אותם, 
זאת, אף הגיעו  שדואג להם. כשהמצב אפשר 
איתם  וישבו  השואה  ניצולי  לבתי  המתנדבים 
שוחחו  ביתם,  שבקרבת  ובגינות  בחצרות 

עימם והפיגו את בדידותם. 
הבריאותי  הקורונה,  משבר  לצערנו, 
לתת  ארגון  מלהסתיים.  רחוק  עדיין  והכלכלי 
מלאת  זירה  מול  אל  בנחישות  לפעול  ממשיך 
אתגרים, במטרה להמשיך לסייע ולתת מענה 
ובעיקר  הם  באשר  במצוקה  לאוכלוסיות 

להגיד להם – אתם לא לבד. 

נפרדים מחברים
לעולמה  הלכה  במאי,  ה-1  ששי,  ביום 
לבית  דורותה  את  פלוג.  דורותה  ד"ר 
הנאמנה  כרעייתו  הכרנו  טיגנדרייך 
תמיד  ז"ל,  פלוג  נח  של  והתומכת 
אושוויץ  ניצולת  פעל.  אשר  בכל  לצדו 
מאז  נח  את  לוותה  דורותה  בעצמה, 
אחרי  לודז'.  בגטו  המשותפת  תקופתם 
לפולין  פלוג  הזוג  בני  חזרו  השחרור 
אקדמאים:  לימודים  השלימו  הם  שם 
מאז  ברפואה.  ודורתה  בכלכלה  נח 

דורותה  עם  קשר  על  הארגונים  מרכז  שמר  ז"ל  נח  של  פטירתו 
והסב לה שעת נחת כאשר נחנך כיכר על שם נח ז"ל בבית הכרם 
המרכז  חברי  כל  האחרון.  מגוריהם  למקום  קרוב  בירושלים, 
שולחים תנחומים כנים לשתי בנותיהם: ענת וקרנית פלוג ולבני 

משפחותיהן. 

של  פטירתו  על  לנו  נודע  רב  בצער 
עמד  גדעון  אקהאוז.  גדעון  חברנו 
ניצולי השואה  רבות בראש ארגון  שנים 
המנהל  הועד  חבר  והיה  מאוסטריה 
 97 בן  היה  הוא  הארגונים.  של  מרכז 
במותו. הלוויתו התקיימה ב-30.6 בבית 
לנו  יחסר  הוא  שאול.  בקרית  העלמין 

מאד. יהיה זכרו ברוך.

של  פטירתו  על  לנו  נודע  רב  בצער 
הארגון  את  שהקים  גרין  אברהם 
העולמי של יוצאי זגלמביה ושימש כיו"ר 
פעילותו  בגין  ארוכות.  שנים  משך  שלו 
כבוד.  לאותות  אברהם  זכה  הציבורית 
פולין  נשיא  לו  העניק   1995 בספטמבר 
בין  הקשרים  למען  פעילותו  לציון  אות 
ובאוגוסט  פולין,  לבין  זגלמביה  יהדות 
תואר  צ'לדז  עיריית  לו  העניקה   2006
הקדשת  על  העיר  של  כבוד  אזרח 

עשרות שנים להנצחת זכר יהדות זגלמביה. יהי זכרו ברוך.

השואה  ניצולי  של  הארגונים  מרכז 
פטירתו  על  רב  בצער  בישראל  מודיע 
נח  של  סגנו  שהיה  אורלי  אלכס  של 
פלוג ז"ל יותר מעשור ויו"ר ארגון יוצאי 
 2006 בשנת  ומוסטי-וילקי.  ז'ולקיב 
ילדים   – יש  נבחר לראשות עמותת  אף 
בתפקיד  ושימש  שואה  ניצולי  ויתומים 
משתתפים  אנו  שנים.  כחמש  במשך 

בצער המשפחה.
אלכס אורלי

צילום: שוקי יוסף
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הוכרע: גם מקבלי קצבת BEG יוכלו לקבל הנחת מס ברכישת דירה

לבית  הודיעו  המסים  ורשות  האוצר  שר 
המשפט העליון כי גם ניצולי שואה המקבלים 
במס  הנחה  ומבקשים  מגרמניה  קצבאות 
יוכלו  דירה,  רכישת  של  מהלך  בעת  רכישה 
רק  היום  עד  זכו  לה   – ההנחה  את  לקבל 
הודעת  מישראל.  קצבה  שקיבלו  ניצולים 
בעקבות  התקבלה  המסים  ורשות  האוצר 
המשפטי  הסיוע  שהגיש  לבג”צ  עתירה 
מיסוי  תקנות  כי  נטען  בה   ,2019 בנובמבר 
הנחה  המעניקות  ורכישה(  )שבח  מקרקעין 
במס רכישה לניצולי שואה, מפלות בין ניצולי 
לזכויות  מהרשות  תגמולים  שמקבלים  שואה 
ניצולי שואה במשרד האוצר לבין ניצולי שואה 

שמקבלים תגמולים ממקור אחר.
עמד   )7577/19 )בג”צ  העתירה  בבסיס 
 86 בני  הראלי,  וחנה  מרדכי  של  סיפורם 
במודיעין.  המתגוררים  שואה  ניצולי  זוג  ו-82, 
השניים הוכרו כנכי רדיפות הנאצים ומקבלים 
תגמולים בשל נכות 50% מכוח חוק הפיצויים 
באזור  נולדו  הראלי  הזוג  בני  הגרמני. 
סלובקיה  )אזור  בצ’כוסלובקיה  ברטיסלבה 
הנאצים  ידי  על  קשה  מרדיפה  וסבלו  כיום( 
ועוזריהם, אך הצליחו לשרוד את החיים בגטו 

לאחר שחיו במסתור למשך תקופות ארוכות.
בשל גילם המתקדם, בני הזוג ביקשו לעבור 
ובסמוך  לילדיהם  בסמוך  להתגורר  כדי  דירה 

לשירותים רפואיים שהם נזקקים להם 
מעת לעת, אולם כשפנו לרשות לזכויות 
וביקשו  האוצר  במשרד  שואה  ניצולי 
בפני  להצגה  מתאים  אישור  לקבל 
הנחה  לקבל  מנת  על  המסים  רשות 
במס רכישה בהתאם לחוק, נמסר להם 
כזה,  אישור  להם  להעניק  ניתן  שלא 
תגמולים  מקבלים  שאינם  משום  וזאת 
נכי  חוק  מכוח  או  ההטבות  חוק  מכוח 
הרשות  באמצעות  הנאצים  רדיפות 
לניצולי שואה במשרד האוצר, אלא הם 

מקבלים זאת מממשלת גרמניה.
האוצר  שר  שהגישו  בתשובה  כעת, 
העליון,  המשפט  לבית  המסים  ורשות 
שואה  ניצול  של  מקרה  כל  כי  נמסר 

במס  הנחה  ומבקש  מגרמניה  קצבה  המקבל 
רכישה יועבר לוועדת הנחות והבקשה תיבדק, 
של  בקשה  כל  שנים  שבמשך  לאחר  זאת 
מקבלי קצבאות שאינן ממשרד האוצר לממש 
את ההנחה המגיעה לניצולי שואה, נדחו. זאת 
מבני  שנגבה  המקורי  הסכום  כי  נמסר  ועוד, 

הזוג )למעלה מ-40,000 ש”ח(, יושב להם.
תחום  מנהלת  ורדי,  שרי  עו”ד  לדברי 
במשרד  המשפטי  בסיוע  שואה  ניצולי  ייצוג 
יחד  העתירה  את  שהגישה  המשפטים, 
בהחלטה  "מדובר  מיכאלי:  רעות  עו”ד  עם 

שעד  שואה  לניצולי  רבות  שתסייע  חשובה 
בני הזוג קיבלו את  כה למעשה הופלו לרעה. 
ההנחה שדרשו מלכתחילה, וההפליה תוקנה. 
ניצולי  שכל  הנחיה  ניתנה  המקרה  בעקבות 
ויבקשו  מגרמניה  קצבה  המקבלים  השואה 
על  דומה  למסלול  יופנו  ההנחה,  את  לממש 
מנת למנוע הישנות של מקרים מפלים. חשוב 
וייצוג  ייעוץ  מעניק  המשפטי  הסיוע  כי  לציין 
הכנסה  מבחני  ללא  בחינם  שואה  לניצולי 

ורכוש".
)שאול כהנא/אתר ביזנעס(

החלטה חשובה שתסייע לניצולים  שעד כה הופלו לרעה ברכישת דירה

פיילוט: תלושי גמלה דיגיטליים לניצולים
כ-17,000  בו  פיילוט  החל  יוני  בחודש 
לזכויות  מהרשות  החודשי  התגמול  ממקבלי 
תלושי  את  לראות  יכולים  השואה  ניצולי 
השונים.  במכשיריהם  דיגיטלי  באופן  התגמול 
את  לקבל  יהיה  ניתן  הרשות  הודעת  פי  על 
תלושי הגמלה ולהתעדכן בחידושים ועדכונים 
נוספים גם באופן דיגיטלי ישירות למחשב או 
להיכנס  ניתן  זה  לצורך  הסלולארי.  לטלפון 

לכתובת האינטרנט:
tlush.malam-payroll.com/tlush/login?0

מלם  אונליין  "תלוש  בגוגל:  חיפוש  ידי  על  או 
"תלוש  אפליקציית  הורדת  ידי  על  או  שכר", 
או   Apple store המקוונות  מהחנויות  אונליין" 

Google play במכשיר הנייד. ניתן לגשת לצפייה 
ההזדהות  מדרכי  אחת  באמצעות  בנתונים 
המופיע  האינטרנטי  המזהה  מספר  הבאות: 
קבועה  סיסמא  או  המודפס,  התלוש  בתחתית 

שתיבחר בכניסה הראשונה. 
לתמיכה טכנית ולסיוע בגישה למערכת ניתן 
 08:00-17:00 השעות  בין  א'–ה'  בימים  לפנות 
או   ,1 שלוחה   02-6700500 הטלפון  למספר 

באמצעות כתובת הדוא"ל:
.Payroll_HD@malam-payroll.com

האפליקציה  מתוך  ישירות  לפנות  גם  ניתן 
באמצעות שירות שיחוח )צ'אט( ישירות לנציג 

תמיכה זמין.

הודעה למקבלי 
פנסיה מפולין

 - פולנית  לפנסיה  הזכאים  כל  לידיעת 
את  מעלה  היא  כי  הודיעה  פולין  ממשלת 
קצבת  כולל  הפנסיה,  וקרנות  הקצבאות 
החל  ב-3.56%  נאצים,  ונרדפי  הווטרנים 
שסכום  כך   ,2020 באפריל  ה-1  מתאריך 
הקצבה הועלה מ-1289.25 זלוטי ל-1307.43 
באמצעות  נעשה  התשלום  לרבעון.  זלוטי 
מה-9  חוק  על-פי   ,)ZUS( לאומי  הביטוח 

בינואר 2020.

עיריית ירושלים למען ניצולי השואה
מאגרת  פטור  לתת  החליטה  ירושלים  עיריית 
שואה  ניצולי  רכב  לבעלי  בכחול-לבן  חנייה 
תושבי העיר. מתוך רצון להקל ולסייע לניצולים, 
עזר  חוק  את  תיקנה  ירושלים  העיר  מועצת 
לירושלים )העמדת רכב וחנייתו, תיקון, התש"ף 
לרשות  העירייה  פנתה  זה  לצורך    .)2020  –
רשימת  לקבלת  האוצר  במשרד  שואה  לניצולי 
תפנה  ובנוסף  ירושלים,  תושבי  הניצולים 
קבלת  לצורך  התחבורה  למשרד  גם  העירייה 
ותבצע  תושבים  אותם  של  הרכבים  מספרי 

עדכון במסופונים של פקחי העירייה, כך שהם 
אוטומטית  בצורה  החניה  מאגרת  בפטור  יזכו 
)בדומה לתו חנייה אזורי(. בכך תחסוך העירייה 
או  לרשות  בפנייה  הצורך  את  השואה  מניצולי 

מילוי טפסי בקשה. 
ירושלים  עיריית  כי  לציין,  מבקשים  בעירייה 
גורם  לאף  הניצולים  על  מידע  כל  תעביר  לא 

חיצוני. 
על  ההטבה:  לקבלת  תנאים  שלושה  ישנם 
עליו  ירושלים,  תושב  להיות  השואה  ניצול 

להיות מוכר כניצול שואה בהתאם להגדרה של 
משרד האוצר וכן שהרכב יהיה בבעלותו. ראש 
שמח  "אני  אמר:  ליאון  משה  ירושלים,  העיר 
השואה  ניצולי  על  להקל  נוספת  דרך  שמצאנו 
פטור  לקבל  יוכלו  שמעכשיו  העיר,  תושבי 
ולסייע  אותם  ללוות  נמשיך  החנייה.  מאגרת 
רשימת  לקבלת  עד  שניתן".  דרך  בכל  להם 
לפנות  ניתן  שואה,  לניצולי  מהרשות  הזכאים 
אגף  של  הטלפוני  למוקד  ההטבה  לקבלת 

החניה בטלפון: 02-6297889
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בארץ ובעולם
חברת הרכבות ההולנדית: 54 אירו על כל יהודי שנספה בשואה

 )NS( חברת הרכבות הלאומית של הולנד
יהודים  102 אלף  הכירה בחלקה בשליחת 
אל מותם, אך קבעה תג מחיר משפיל: רק 
בקהילה  זיכרון.  לאתרי  אירו  מיליון   5.6
היהודית שנדהמו מההודעה קראו לחברה 
לשקול מחדש את החלטתה ואמרו כי זוהי 
"התעלמות מהקהילה שהוחרבה בשואה".
 NS סוף  סוף  הכירה  שנתיים  לפני 
אל  המדינה  יהודי  בשילוח  בחלקה 
קבעה  שעברה  ובשנה  ההשמדה',  מחנות 
ובני  הניצולים  לכ-5,000  כספי  פיצוי 
כולל  בשיעור  בחיים  שעדיין  משפחותיהם 
מאמץ  בעקבות  אירו.  מיליון  כ-40  של 
על  גם  הרכבות  חברת  הודיעה  בינלאומי, 

ל-102  באחריותה  קולקטיבית"  "הכרה 
אלף יהודי הולנד שנספו במחנות או בדרך 

תג  אולם  ילדים.  אלף   20 זה  ובכלל  אליהם, 
המחיר שנקבע היה משפיל.

הודיע  בוקסטל,  ואן  רוג'ר  החברה,  מנכ"ל 
היהודיים,  הארגונים  נציגי  עם  זום  בשיחת 
בהם הארגון היהודי להשבת רכוש )איל"ר(, כי 
כפיצוי  בלבד  אירו  מיליון   5.6 תעביר  החברה 
לזיכרון  הולנדיים  אתרים  לארבעה  קולקטיבי 
זאת,  שנספה.  יהודי  כל  על  אירו   54  – השואה 
היהודית  הקהילה  מדרישות  התעלמות  תוך 
ואיל"ר, שליווה את התהליך, למתן פיצוי הולם 
שיכלול גם סיוע לניצולי שואה נזקקים מהולנד 

ותרומה לקהילה היהודית במדינה.
תדהמה  הביעו  בהולנד  היהודית   בקהילה 

איגוד  יו"ר  נטר,  פלורי  מההודעה.  ותסכול 
 ,)VBV( לפיצויים  הזכאים  הרדיפה  קורבנות 
שליוותה את המגעים עם חברת הרכבות אמרה: 
"אין זה ראוי שכ-5,000 ניצולים וילדיהם קיבלו 
יורו, בשעה של- פיצוי בסכום של כ-40 מיליון 

בשואה  שנרצחו  ההולנדים  היהודים  אלף   102
לאחר  שנה   75 שוליים.  כהערת  מתייחסים 
שהקהילה היהודית בהולנד הוחרבה, גם בסיוע 
פעילותה של 'רכבת הולנד', שוב זורים לנו מלח 

על הפצעים".
ומתן  המשא  צוות  בראש  שעמד  ורודנר,  ארו 
יחד  לעבוד  "במקום  כי  אמר  ההולנדים  מול 
בעבר  להכיר  מנת  על  היהודית  הקהילה  עם 
הרכבת  הכרה',  של  קולקטיבי  'ביטוי  ולהעניק 

לפעול  נוספת  פעם  בחרה  ההולנדית 
היהודית  מהקהילה  התעלמות  תוך 
חברת  בסיוע  בשואה  שהוחרבה 
לה  קוראים  אנו  ההולנדית.  הרכבות 

לשקול שוב את החלטתה".
התפעול  ועדת  יו"ר  טיילור,  גדעון 
לחברת  "הייתה  כי  אמר  איל"ר,  וגזבר 
שנה   75 אפשרות,  ההולנדית  הרכבות 
לאחר השואה, לעבוד יחד עם הקהילה 
העבר,  את  לזכור  מנת  על  היהודית 
לתרום לחיי הקהילה היהודית בהולנד 
ברחבי  הולנדים  שואה  לניצולי  ולסייע 
העולם, אלו שסבלם הפיזי והנפשי רק 
הוחמר במגפת הקורונה. חבל שבחרה 

שלא לנצל את ההזדמנות שניתנה לה".
במחנות  נרצחו  הולנד  מיהודי  מ-75%  יותר 
שרובם  לאחר  בשואה,  וההשמדה  הריכוז 
הרכבות  חברת  של  ברכבות  מותם  אל  נשלחו 
ההולנדית. הנאצים שלחו ברכבות האלה כ-107 
משם  וסטרבורק.  המעבר  למחנה  יהודים  אלף 
יצאו הרכבות של הנאצים אל אושוויץ, סוביבור 
בין היהודים  וברגן בלזן. רק 5,200 מהם שרדו. 
היו  בלזן,  לברגן  ומשם  לווסטרבורק  שנשלחו 
גם אנה פרנק ומשפחתה. רק כ-30 אלף יהודים 
מבין 140 אלף שחיו בהולנד בתחילת המלחמה, 
יהודים  של  ביותר  הגבוה  באחוז  מדובר  שרדו. 
ממדינה אירופית שנרצחו בשואה, למעט פולין. 

כיום חיים בהולנד כ-43 אלף יהודים.
)ynet/איתמר אייכנר(

יהודי הולנד נשלחים אל מותם בעזרת חברת הרכבות ההולנדית

ידע ושתק. האפיפיור פיוס ה-12

המסמכים חושפים: "האפיפיור של היטלר" ידע על
טבח היהודים באירופה - ושתק

באפריל  פרסם  גרמנים  חוקרים  צוות 
פיוס  במחלוקת  השנוי  האפיפיור  כי  השנה 
המתרחשות  הזוועות  על  מידע  קיבל  ה-12 
ושונים.  רבים  ממקורות  באירופה  ליהודים 
לאחר  המידע  את  להסתיר  בחר  הוא 
על  לסמוך  אפשר  אי  כי  באוזניו  שנטען 
כי  גילו  החוקרים  והאוקראינים.  היהודים 
כאלה  רגישים  מסמכים  הסתיר  הוותיקן 
דמותו  על  להגן  כדי  הנראה  ככל  ואחרים, 
את  שיביכו  מממצאים  פיוס  האפיפיור  של 

הכנסייה הקתולית. 
משבעה  מורכב  החוקרים  ות  צו
מינסטר,  מאוניברסיטת  היסטוריונים 
לפתיחה  מרץ  בתחילת  לרומא  שנסעו 
בראש  המלחמה.  מסמכי  של  ההיסטורית 
של  היסטוריון  וולף,  הוברט  עומד  הצוות 
הארכיון  את  שחוקר  הקתולית  הכנסייה 

הסודי של הוותיקן. 
הכנסייה  בראש  שעמד  ה-12,  פיוס 
היה   1939-1958 השנים  בין  הקתולית 
במאה  במחלוקת  ביותר  השנוי  האפיפיור 
עשרות  במשך  ביקשו  ומבקריו  העשרים, 

המלחמה  מימי  שלו  לארכיונים  גישה  שנים 
כדי להוכיח את הטענות נגדו.

לפרסם  החל  ממינסטר  החוקרים  צוות 
את ממצאיו הראשונים, ומסקנותיו ברורות 
המתרחשות  הזוועות  על  ידע  האפיפיור   -
פוסט  הוושינגטון  עיתון  באירופה. 
 1942 בספטמבר  עוד  כי  פירסם  האמריקני 
דיווח  לוותיקן  העביר  אמריקני  דיפלומט 
מהסוכנות  שהגיע  דו"ח  על  המבוסס  סודי 
רצח  על  סופר  בדיווח  בז'נבה.  היהודית 
כי  בו  צוין  ורשה.  מגטו  יהודים  של  המוני 
כ-100 אלף יהודים נטבחו בוורשה וסביבתה 
לבוב  בעיר  נהרגו  נוספים  אלף   50 וכי 
באוקראינה הכבושה. בנוסף אותר בארכיון 
פתק המאשר כי האפיפיור קרא את הדו"ח 
האמריקני. שני מכתבים נוספים המאשרים 
את הדיווח על הטבח נמצאו גם הם על ידי 

צוות החוקרים.
בין הררי המסמכים בארכיון נמצא מכתב 
היווני- האוקראיני  הארכיבישוף  ששלח 
מספר  הוא  ובו  לבוב,  העיר  של  קתולי 
שנרצחו  יהודים   200,000 על  לאפיפיור 
באוקראינה תחת הכיבוש הגרמני "השטני".
  )עמית ולדמן/חדשות 12(
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בית המשפט בצרפת פסל חוק נגד הסתה אנטישמית

מאבק  בעקבות  שאושר,  לאחר  כחודש 
המשפט  בית  פסל  הצרפתי,  בפרלמנט  ממושך 
שנועד  החוק  את  צרפת  של  העליון  החוקתי 
בטרור,  בתמיכה  אנטישמית,  בהסתה  להילחם 
שנאה  ובהפצת  בפדופיליה  בהומופוביה, 
באינטרנט.  החוק אמור היה לחייב את חברות 
הטקסטים  את  להסיר  החברתית  המדיה 
בענייני  שעה  )ותוך  שעות   24 תוך  המפלילים 
יורו  טרור ופדופיליה(, ולהטיל קנס של כמיליון 
על ענקיות אינטרנט, כדוגמת פייסבוק, טוויטר 
קולות  בזכות  בפרלמנט  התקבל  החוק  וגוגל. 
מקרון,  עמנואל  הנשיא  של  מפלגתו  חברי  של 
ונתקל בהתנגדות קשה בימין ובשמאל הקיצוני 

כאחד, שטענו כי מדובר בסתימת פיות. 
מגישת החוק, לטיסיה אוויה, חברת פרלמנט 

נגדה,  אישי  למסע  קורבן  הייתה  עור,  שחורת 
בגזענות  בעצמה  הואשמה  שבמסגרתו 
והומופוביה. לאחר מאבק משפטי, בית המשפט 
החוק  של  העיקריים  סעיפיו  כי  פסק  העליון 
"פוגעים באופן לא חיוני, לא מותאם ולא מידתי 
פסילת  והתקשורת".  הביטוי  חופש  בעקרונות 
החוזרות  להבטחות  מהלומה  מהווה  החוק 
הנלחמים  לארגונים  הממשל  של  ונשנות 
יעיל  באורח  לפעול  וגזענות,  באנטישמיות 

בהסתה באינטרנט. 
נגד  הלשכה  היהודית,  הקהילה  הנהגת 
דאגה  הביעו  אחרים  וגורמים  אנטישמיות 
לזו  שמצטרפת  ההחלטה,  ממשמעות  חמורה 
של בית הדין הגבוה של האיחוד האירופי, שפסל 
נגד  החרם  עידוד  נגד  הצרפתית  החקיקה  את 

ישראל. "עכשיו השטח שוב פרוץ לאנטישמים, 
למכחישי השואה, ובמיוחד להסתה האסלאמית 
לטרור ופגיעה ביהודים", אמרו גורמים בקהילה.

       )mako/גדעון קוץ(

קריקטורה שפורסמה ברשת במהלך מגפת הקורונה

הרשות לזכויות ניצולי השואה נערכה לעזרה בצל מגפת הקורונה

לזכויות  הרשות  מנהלת  רוס,  עפרה  לדברי 
 189,500 כיום  חיים  השואה, בישראל  ניצולי 
אנטישמיות.  התנכלויות  ונפגעי  שואה  ניצולי 
נמצאים  שהם  כך   ,80 גיל  מעל  מהם   77%
בסיכון הגבוה ביותר בתקופה בה טרם נמצא 
כי  העובדה  לאור  הקורונה.  לנגיף  חיסון 
יציאתם מן הבית מגבלת, וחלקם אף נמנעים 
מלצאת ממנו או לקיים כל מגע עם נציגים מן 
תמיכה  טיפול  מערך  הרשות  מעמידה  החוץ, 
נפשי לכ-7,000 ניצולים. השירות ניתן על-ידי 
והרשות  ווידאו,  טלפון  בשיחות  מקצוע  אנשי 

מזמינה ניצולים נוספים להיעזר בשירות זה.
בנוסף, מערך המתנדבים של הרשות, הכולל 
עד  מגיעים  שהיו  מסורים  מתנדבים   5,000
הניצולים,  של  לביתם  שבועי  בסיס  על  כה 
שיחות  בעזרת  החם  הקשר  את  ממשיכים 
הניצולים  לצרכי  ומענה  יום-יומיות  טלפוניות 
במידת הצורך. הרשות שנמצאת בקשר הדוק 
עם משרדי הרווחה והבריאות, נמצאת בקשר 

להעניק  מנת  על  העורף  פיקוד  עם  גם  שוטף 
בנוסף  הניתן.  ככל  הוליסטי  טיפול  לניצולים 
חברות  אשר  לניצולים  הרשות  מאפשרת 
בעת  מטפל  עבורם  מוצאות  אינן  הסיעוד 
הנוכחית, להמיר את שעות הסיעוד הנוספות 
שהיא מעניקה לגמלה כספית. ברשות תגברו 
את מרכז המידע הלאומי שלהם ונערכו לקלוט 

שיחות נוספות ובקשות לסיוע.
לדברי רוס, בשנת 2019 חילקה הרשות כ 5.5 
מידע  אין  לרשות  אך  לניצולים,  ש״ח  מיליארד 
כמה מהם מתחת לקו העוני. הקצבה השנתית 
ניתן  וכן  ש״ח,  כ-4,000  היא  השואה  לפליטי 
פטור מלא מתרופות, הנחות וטיפולים רגשיים, 
טיפולים פסיכיאטריים ופסיכותרפיים, אישיים 
מיזם  הרשות  הפעילה  בנוסף  וקבוצתיים. 
בשיתוף הג'וינט בו אלפי מתנדבים בכל הארץ 
איתם  משוחחים  בביתם,  ניצולים  מבקרים 
בשנה  ומזון.  תרופות  ברכישת  להם  ומסייעים 
האחרונה נציגי הרשות ביצעו 54 אלף ביקורים 

את  למצות  להם  לסייע  כדי  הניצולים,  בבתי 
מקבלים  רוסית,  דוברי  ניצולים  זכויותיהם. 

טיפול בשפה זו.

במטרה לסייע לניצולים להתמודד עם מצבם הייחודי בתקופת משבר הקורונה פועלת הרשות במגוון שירותים המציעים סיוע 
בהתמודדות עם הבדידות והחרדות המלווים את התקופה

ח"כ דוד ביטן: יש להקים בדחיפות ועדת-שרים למאבק באנטישמיות

הזהיר  )הליכוד(  ביטן  דוד  הוועדה,  יו"ר 
והתפוצות  הקליטה  העלייה,  בוועדת  בדיון 
הקורונה  מגפת  כי  ביולי,  ב-6  שהתקיימה 
אנטישמיות  של  וייחודי  חדש  גל  הולידה 
או  הציונים  היהודים,   - העולם  ברחבי 
מרוויחים  או  במגיפה  אשמים  ישראל  מדינת 
אנשי  ידי  על  מופצת  זו,  ממנה. "אנטישמיות 
אולטרה-שמרנים  נוצרים  קיצוני,  ימין 
בכלי  בעיקר  ומופצת  ואסלמיסטים, 
התקשורת בשפות שונות - רשתות חברתיות, 

ערוצי טלוויזיה, רדיו ועיתונות כתובה.

הוא ציין כי מחקר באוניברסיטת אוקספורד 
העלה כי 19.1% מהציבור בבריטניה, מאמינים 
המגיפה,  להתפרצות  גרמו  שהיהודים 
ישראל  מדינת  את  מתארים  אסלמיסטים 
של  הקמתה  שנת   ,"COVID  1948 כ"נגיף 
המדינה ו"זהו הנגיף המסוכן ביותר לאנושות" 
לדבריו, אנטישמיות הקורונה באה לידי ביטוי 
הברית,  ארצות   - בעולם  נרחבים  באזורים 
הרשות  טורקיה,  איראן,  התיכון,  המזרח 

הפלשתינאית, אירופה ודרום אמריקה.
האנטישמיות  דו"ח  לפי  כי  הדגיש  ביטן 

אירופה,  יהדות  לחקר  קנטור  מרכז  של 
בתקריות   18% של  עלייה  חלה   2019 בשנת 
יהודים  ו-7  חמורות,  אלימות  אנטישמיות 
התרחשו   - בגרמניה  יהדותם.  בגלל  נרצחו 
ליום,  תקריות  חמש  בממוצע  תקריות,   1839
 111  - בארה"ב  תקריות,   122  - בבריטניה 
בשנת   תקריות   33  - ובאוסטרליה  תקריות 
התקפות   53 נמנו  אלה  תקריות  מבין   .2019
ו-28 מרכזים קהילתיים בבתי  כנסת  בתי  על 
חיי  על  הישירים  האיומים  מספר  ועלו  ספר, 

יהודים ופגיעות ברכוש יהודי פרטי.

בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות נחשף גל האנטישמיות ברשת בעקבות המגפה: כ-700 אלף פוסטים אנטישמיים בטוויטר 
מתחילת הקורונה, ועליה של 70% בשיח האנטי-יהודי ברשת

ארה"ב: אושר "חוק 
חינוך לעולם לא עוד"

ב-29 במאי נחקק בארה"ב "חוק חנוך: לעולם 
האמריקאי  החוקים  לספר  ונכנס  עוד",  לא 
דו- בתמיכה  הנבחרים  בבית  שאושר  אחרי 

חקיקה  כללית.  בהסכמה  ובסנאט  מפלגתית 
להרחבת  פדרלי  מימון  תספק  זאת  חשובה 
עוזר  החוק  הברית.  בארצות  השואה  לימודי 
תמשיך  השואה  ללקחי  שמודעות  להבטיח 
האמריקנית  בתודעה  מושרשת  להיות 
ענק  צעד  היא  זאת  חקיקה  הקולקטיבית. 
קדימה לעבר מתן עדיפות וסטנדרטיזציה של 
ואנו מקווים שהוא ישמש  החינוך על השואה, 

מודל למנהיגים ברחבי העולם.
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75 שנה לניצחון על גרמניה 
הנאצית בצל הקורונה

מצעדים צבאיים הומרו באירועים וירטואליים • ברוסיה הסתפקו במטס • 
בבריטניה יצאו למרפסות ומחאו כפיים לגיבורי המלחמה • ובארץ נערך מסע 

הצדעה במכוניות ברחבי ירושלים

בנות הברית קיבלו באופן רשמי את כניעתה 
שנים  שש  לאחר   1945 במאי  ב-8  גרמניה  של 
עשרות  של  חייהם  את  שגבתה  מלחמה  של 
בכך,  הסתיימה  לא  המלחמה  אך  מיליונים. 
של  המלחמה  נמשכה  העת  שבאותה  משום 
ארצות הברית מול יפן עד לחודש אוגוסט של 

אותה השנה.
לניצחון  75 השנה  ציינה את חגיגות  אירופה 

על גרמניה הנאצית בצל מגפת הקורונה. בשל  
על  הניצחון  יום  נחגג  ובצילה,  המגפת,  פרוץ 
המסורתיים  המצעדים  שונה.  באופן  הנאצים 
או  התקהלות  ללא  וצוינו  בוטלו  והטכסים 
הודיע  אפריל  באמצע  כבר  וירטואלי.  באופן 
הגדול,  השנתי  המצעד  ביטול  על  פוטין 
אווירי שיחלוף  יערך מטס  כי במקומו  והודיע 
העלמין  בית  למשל  כמו  שונים,  אתרים  מעל 

ממחצית  יותר  נקברו  שם  פיסקארובסקוי, 
פוטין  לנינגרד.  על  המצור  קורבנות  מיליון 
האלמוני  הלוחם  באנדרטת  זר  הניח  עצמו 

ונשא נאום חגיגי בטלוויזיה. 

אלכסנדר  מנהיגה  השכנה,  בבלארוס  מנגד, 
איום  כאל  לקורונה  מתייחס  אינו  לוקשנקו 
"יום  באירועי  השתתפו  ואלפים  משמעותי 
"הדיקטטור  המכונה  לוקשנקו,  הניצחון". 
האחרון של אירופה", לבש מדי צבא ואמר כי 
לא ניתן להעלות על הדעת לחשוב ולבטל את 

האירוע.

בריטניה ציינה את היום בסדרה של אירועים 
 )RBL( הבריטי  הלגיון  ותיקי  וירטואליים: 
שלחם בנאצים הופגשו בשידור חי עם צעירים 

נשיא צרפת, עימנואל מקרון ורוה"מ אדוארד פיליפ, בטכס בשער הניצחון בפאריס

בלטביה צעדו גם החיילים עם מסיכות

קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל והנשיא פרנק וולטר שטיינמאייר שומרים מרחק בטכס בברלין         
Filip Singer :צילום                  

מטס חיל האוויר הרוסי מעל מוסקבה. החליף את המצעד המסורתי
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בזיכרונותיהם  אותם  לשתף  כדי 
בהיסטוריה  פרק  וללמדם 
כן  כמו  בריטניה.  של  המפוארת 
מוקלט  נאום  בטלוויזיה  שודר 
בערב,  תשע  בשעה  המלכה  של 
אביה,  בה  המדויקת  השעה 
את  נשא  השישי,  ג'ורג'  המלך 

נאומו ברדיו ב-8 במאי 1945.

בוריס  בריטניה  ממשלת  ראש 
ג'ונסון הדליק א נר בקבר הלוחם 
ווסטמינסטר  במנזר  האלמוני 
כולם  בריטניה  ותושבי  בלונדון, 
משותפת  כוסית  להרמת  הוזמנו 
גיבורי  לכל  כהודיה  מהמרפסות, 
ולומר:  השנייה  העולם  מלחמת 
אנו  הרבה,  כך  כל  שנתן  "למי 

מודים לך."

מרבית  בוטלו  בצרפת  גם 
מצומצם,  באופן  שהתקיימו  או  הטקסים 
עמנואל  הנשיא  בהשתתפות  טכס  גם  ביניהם 
מקרון שהניח זר בקבר החייל האלמוני בפריז. 
השתתפו  הרחב,  לקהל  סגור  שהיה  בטקס, 
צבאית  ומקהלה  בכירים,  של  מצומצם  מספר 
הטקס.  בתום  הלאומי  ההמנון  את  שרה 

זר גם על קברו של מנהיג צרפת  מקרון הניח 
גול. דה  שארל  המלחמה,  בזמן  החופשית 
בגרמניה הצטרפה הקנצלרית אנגלה מרקל 
לטכס  שטיינמאייר  וולטר  פרנק  לנשיא 
גרמניה  של  המרכזית  באנדרטה  זרים  הנחת 
הנאצית  והדיקטטורה  המלחמה  לקורבנות 

בברלין. בסיום דבריו אמר הנשיא: 
יכולים  הגרמנים,  אנו  "היום, 
יום  הוא  השחרור  יום  כי  לומר 
של הכרת תודה". בברלין הכריזו 
באופן חד פעמי על חופשה ביום 
בימים  המלחמה.  לסיום  שנה   75
שכתיקונם יום זה הוא יום עבודה 
רגיל בגרמניה, אך היוזמה הביאה 
היום  את  להפוך  רבות  לקריאות 

ליום שבתון קבוע. 
המערבי  העולם  שברוב  בעוד 
ן  ו ח צ י נ ה ם  ו י ת  א ם  י נ י י צ מ
לשעבר  בבריה"מ  במאי,  ב-8 
במאי  ה-9  יום  נקבע  ובישראל, 
כמו  בישראל,  הניצחון.  כיום 
בעולם כולו, נערכו האירועים בצל 
עמד  האירועים  במרכז  הקורונה. 
הנאצית  גרמניה  על  הניצחון  יום 
שלחמו  הווטרנים,  עם  יחד 
של  שיירות  כאשר  השנייה,  העולם  במלחמת 
ופקדו  ירושלים  ברחבי  עברו  מכוניות  עשרות 
מתגוררים  שבהם  המוגן  הדיור  בתי  את  גם 
יום  את  עימם  וחגגו  בעיר,  מהווטרנים  רבים 
הניצחון. כמו כן, הונח זר לזכר לוחמי מלחמת 

העולם השנייה ביד ושם.

בשורותיהן  נלחמו  יהודים  וחצי  כמיליון 
הזרועות,  בכל  "בעלות הברית",  של צבאות 
החיילות וזירות הלחימה, בכל דרגי הפיקוד 
יהודים  ובתעשיות הביטחוניות. כ-550 אלף 
לחמו בצבא האמריקני, 500,000 אלף בצבא 
האדום, 62,000 בצבא הבריטי, ויותר מ-180 
 - והשאר  פולין.  צבא  בשורות  לחמו  אלף 

כמעט בכל צבא אחר, והיו רבים.

לאלה יש להוסיף את אלפי היהודים מארץ 
לצבא  שהתנדבו  ונשים,  גברים  ישראל, 

אחרים  יהודים  אלפי  הבריטי. 
לצבאות  הצטרפו  ישראל  מארץ 
יהודים  לחמו  בנוסף  אחרים. 
רבים במסגרת ארגוני המחתרות 
אלבניה,  באיטליה,  והפרטיזנים 
אלג'יר, בולגריה, בלגיה, בלרוס, 
בריה"מ, גרמניה, דנמרק, הולנד, 
הונגריה, יוגוסלביה, יוון, לטביה, 
פולין,  נורבגיה,  מרוקו,  ליטא, 
רומניה  צרפת,  צ'כוסלובקיה, 

וטוניסיה.

החיילים  מבין  כ-250,000 
היהודים נפלו במלחמת העולם. 
200,000 מתוכם נהרגו במסגרת 

קרבות הצבא הרוסי על מוסקבה, סטלינגרד 
המלחמה  גיבורי  רשימת  ברלין.  וכיבוש 
היהודים ארוכה ומרשימה. יותר מ-160 אלף 
בהם  האדום,  בצבא  לעיטורים  זכו  יהודים 
148 קצינים וחיילים שזכו לאות "גיבור ברית 
צבאות  ידי  על  עוטרו  אחרים  המועצות". 
ארצות הברית, צרפת, ניו-זילנד ואפילו סין. 
גם בקרב אנשי הבריגדה היהודית זכו רבים  

לעיטור על שירותם המצוין.

הקצין היהודי הבכיר ביותר בצבא ארה"ב 
רוז,  מוריס  היה  השנייה  העולם  במלחמת 
שהגיע לדרגת גנרל. ב-31 במרץ 1945 נתפס 
גרמנית,  שריון  יחידת  ידי  על  היהודי  הגנרל 

שלף אקדח, אך נורה למוות על ידי הנאצים. 
חיילים   110 האמריקאים  בתגובה  הרגו 

גרמנים.

שני רמטכ"לים בצה"ל, מרדכי מקלף וחיים 
לסקוב, לחמו בשורות הצבא הבריטי ועמם 
עוד שורה ארוכה של אלופים כמו עזר וייצמן, 
דוד  הרצוג,  חיים  שמיר,  שלמה  זורע,  מאיר 
טולקובסקי  דן  טל,  ישראל  לנר  דן  מרכוס, 
היהודים  מהלוחמים  רבים  אחרים.  ורבים 
והצטרפו  לארץ  עלו  המלחמה  את  ששרדו 
לצה"ל כחיילים ומפקדים בעלי ניסיון קרבי.

 
מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, אתר 

יד לשריון בלטרון

לוחמים יהודים בשורות צבאות בנות הברית

לוחמים יהודים בצבא האמריקאי

פאולינה גלמן. שירתה כטייסת קרב בצבא האדום

חיילות מצדיעות לווטרן בהערכה וממרחק בטוח
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עולמי, מסורת  כל שכן משבר  ברגעי משבר, 
שוב  להצביע  מושבעים  אנטישמים  בידי  היא 
על מי שהאשם נתלה בו כתמול שלשום: העם 
מדינתו.  גם  האחרונים  ובעשורים  היהודי, 
גם  ומה  זה,  מכלל  יוצא  אינו  הקורונה  משבר 
שמדובר במשבר בריאותי, הגורם לנזק כלכלי 
וחברתי עצום בעולם כולו. הפחד מפני מחלה 
חרדות  מעלה  המוני  מוות  ומפני  ידועה  לא 
מזמנים עברו, מחזק אמונות טפלות שהעמיקו 
שבת ומציף משקעים של עוינות כלפי כל זר וכל 

חשוד, ובעיקר - דורש הסבר מניח את הדעת.

ואכן, על רקע זה לא איחרו לבוא ההאשמות, 
מקצתן מכוערות אף יותר מן המקובל: יהודים 
חרדים  יהודים  ידועים;  בארות  מרעילי  הם 
שאבות-אבותיהם  משום  בברוקלין  נדבקים 
ועל  עליהם  דמו  והרי  המשיח,  ישוע  את  דחו 
בניהם; גם הפעם הנגיף הוא מעשה ידיהם של 
יהודים, ואין הוא אלא אמצעי להשתלטות על 
זקני  של  הפרוטוקולים  שהזהירו  כפי  העולם, 
כולו?  בעולם  הנגיף  את  הפיצו  ומדוע  ציון; 
והמוסד  והישראלי  היהודי  שהראש  משום 

ימכרו  והם  ותרופה,  חיסון  לו  מפתחים  כבר 
עצום,  ברווח  והמתענים  הסובלים  לכל  אותם 
להאשמה  ההוכחה  ומה  כדרכם;  ויתעשרו 
צינית ואכזרית זו? מדינת ישראל, שהרי מספר 
המתים בה נמוך והתרופה כבר בפיתוח מואץ. 

נראה  ובהן  קריקטורות  מופצות  בינתיים 
מגן  ועליו  וקוצר  מסתובב  המוות  מלאך 
בתוך  מוגנים  ישובים  צה"ל  חיילי  או  דוד, 
ילדים  לעבר  הקורונה  כדורי  את  היורה  טנק 
ובישראל  מתים  אלפי  יש  פלסטינים.  באיראן 
מעטים — מה לא ברור כאן? הדוגלים בעליונות 
תרופה  להקדים  קראו  בארה"ב  הלבן  הגזע 
למכה ולירוק על יהודים חומרים נגועים. דוגמה 
 Holocaust, נוספת, אחת מרבות: המלה שואה
הפכה בעקבות הקורונה ל-Holocough, חיבור 

השואה לשיעול ולקורונה.
לשואה,  הזיכרון  יום  שלפני  ביום  שנה,  בכל 
מרכז קנטור שבאוניברסיטת תל אביב מפרסם 
בשנה  בעולם  האנטישמיות  מצב  על  דו"ח 
שהייתה עלייה  הנתונים  הראו  השנה  שחלפה. 
של לפחות 18% במקרי האנטישמיות האלימים 

ברוב  ועלייה  קודמתה,  2019 לעומת  בשנת 
דרכי הביטוי של האנטישמיות במרבית ארצות 
 2020 לשנת  ציון  גם  הוספנו  השנה  העולם. 
שההאשמות  הזהרנו  אבל  שלעיל,  ולהאשמות 
 - שיהיו  ככל  ומקוממות  מכוערות   - האלה 
עלינו  פשוטה.  באנטישמיות  מסתכמות  אינן 
לזכור את ההקשר: המרשתת וכלי התקשורת 
ותיאוריות  כוזב,  במידע  עתה  מוצפים 
קונספירציה הזויות מופרחות חדשים לבקרים, 
ונשא  כמו הטענה בדבר מטאור שבא מהחלל 
עליו את הנגיף. כל זה בלי שום קשר ליהודים 

ולישראל.

שנראים  אנשים  או  סינים,  גם  אחת:  דוגמה 
העולם.  בכל  אלה  בימים  מותקפים  כסינים, 
על  מידע  בהסתרת  הואשמות  בסין  הרשויות 
האשמות  והועלו  הנגיף,  התפרצות  אודות 
בדבר האפשרות שמקורו במכון לחקר נגיפים 
האשמות  אף  יש  ווהאן.  לעיר  סמוך  הממוקם 
לעיר  שבאו  זרים  של  מכוונת  הדבקה  בדבר 
בינלאומית לצבאות.  להשתתף באולימפיאדה 
זו  את  זו  מאשימות  וארה"ב  סין  זה  רקע  על 

עכשיו היהודים אשמים 
גם בקורונה

קריקטורה המתארת יהודי המעודד אנשים להידבק בנגיף כדי להרוויח מכך פיננסית

מגפת הקורונה היא כר פורה לתיאוריות קונספירציה וחיצי ההאשמה נורים לכל עבר, 
מממשלת סין ועד ביל גייטס — לא רק נגד יהודים

| דינה פורת |
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בהפצת הנגיף בעולם, לפעמים 
אף בכלי תקשורת מרכזיים או 
מפי אישים בכירים. עוד דוגמה: 
הואשמו,  ואשתו  גייטס  ביל 
כמו היהודים וישראל, בהיותם 
 - והתפשטותו  הנגיף  מחוללי 
אף על פי שהם דווקא תורמים 
למאבק בקורונה - כדי שיוכלו 
למכור חיסונים ותרופות שהם 
אדם  גייטס  שהרי  רוקחים, 

חכם ועשיר.

המוסלמי?  בעולם  ומה 
כלפי  חטאיה  על  נענשת  סין 
האויגורי  המוסלמי  המיעוט 
על  נענשת  ואיראן  בשטחה, 

סוניות;  מוסלמיות  מדינות  כלפי  מעלליה 
לקויה  בהיגיינה  מואשמים  מוסלמים  בהודו 
בשמחה  צופים  בדאעש  להפצה;  שגרמה 
במכה הקשה שהנחיתה הקורונה על המערב 
ולהוציא  לשוב  יוכלו  למען  שייחלש,  ומחכים 
פיגועי טרור ולהעניש את הקואליציה שפעלה 
רואים  מוסלמים  דת  מנהיגי  ועוד:  זאת  נגדם. 
חטאי  בגלל  שבא  משמים,  עונש  בקורונה 

החיים  אורח  את  שאימצו  והאנשים  הכופרים 
ולכן  הישר.  מדרך  וסטו  המערב  של  המופקר 
מתבטא  איננו  בנגיף  הנכון  המאבק  בעיניהם 
חטא  על  בהכאה  אלא  רפואיים,  באמצעים 
ובשיבה למסורת האסלאם. ולבסוף, באירופה 
סלולר,  חברות  של  אנטנות  עשרות  שורפים 
מחלישה  מהן  שעולה  שהקרינה  החשש  בשל 
והדוגלים  הנגיף.  בפני  העמידה  כוח  את 

מבקשים  בארה"ב  לבנה  בעליונות 
גם  אלא  יהודים  רק  לא  להדביק 

שוטרים, נציגי הממסד השנוא.

כלפי  ההאשמות  את  לראות  עלינו 
ואף על  העם היהודי בהקשר הכולל, 
אחריהן  ממעקב  פטורים  איננו  כן  פי 
ואחרי תוצאותיהן האפשריות בעתיד, 
בעולם  התנועה  חופש  שישוב  לאחר 
פיזיות.  פגיעות  גם  ויאפשר  לקדמותו 
גם  בשיטתיות  מלקט  קנטור  מרכז 
הקריקטורות  ואת  ההתבטאויות  את 
שבאות מרחבי העולם בזמן הקורונה, 
ויעמיד את החומר ואת ניתוחו לרשות 
הרבים. ולסיום אזכיר שיונה אדוארד 
וגם  לשפעת  חיסון  שפיתח  סאלק, 
את  ששכלל  סייבין,  ברוס  ואלברט  לפוליו, 
של  גמורה  מניעה  כדי  עד  לפוליו  החיסון 
הדבקה - שניהם היו יהודים, ושניהם החליטו 
לדבריהם  כי  שמם,  על  פטנט  לרשום  שלא 

החיסונים שייכים לילדי העולם.
 

תל  באוניברסיטת  קנטור  מרכז  ראש  היא  פורת  פרופ' 
אביב והיסטוריונית ראשית של "יד ושם"

היציאה  אסטרטגיית  ישראל  במדינת 
ההתמודדות  בעקבות  גבוה  להילוך  נכנסה 
המוצלחת עם נגיף הקורונה. בעולם לעומת 
זאת, היא נתפסת באופן חיובי פחות. דו"ח 
שפרסם המשרד לעניינים אסטרטגיים עולה 
כי הנגיף הקטלני גרם נזק תודעתי שיישאר 
עמנו עוד זמן רב. הדו"ח שפורסם – המהווה 
ברורה  זיקה  שהוכיח  קודם  לדו"ח  המשך 
חושף   – לאנטישמיות   BDS-ה תנועות  בין 
בווירוס  נרחב  שימוש  המוכיחים  מקרים 

דה-לגיטימציה  לקדם  במטרה  הקורונה 
מוטיבים  באמצעות  ישראל  מדינת  של 

אנטישמיים והפצת תיאוריות קונספירציה.
לראות  ניתן  בדו"ח  המוצגים  מהמקרים   
של  במזיד  בהדבקה  מואשמים  שהיהודים 
שלהם  ממזימה  כחלק  בווירוס  העולם 
וכוח.  כסף  ולצבירת  עולמית,  להשתלטות 
גם  כמו  ובאירופה  בארה"ב  קיצוני  ימין  חוגי 
גופים מחוגי המרכז והשמאל, המשיכו את קו 
היהודים  כי  וטענו  הקלאסית  האנטישמיות 

הם מפיצי הנגיף מתוקף היותם מפיצי מחלות.
איראן, הרשות הפלסטינית, חמאס וארגוני 
טענו  במסווה(   BDS )תנועות  אדם  זכויות 
התפשטות  את  מנצלת  ישראל  שמדינת 
הווירוס כדי להשיג יעדים כלכליים ופוליטיים 
האידיאולוגיה האנטישמית הופצה באמצעות 
איורים וקריקטורות במדיה החברתית, ושיח 

פומבי של גורמים רשמיים בנושא.

הפלסטינים וארגוני זכויות אדם
הרשות הפלסטינית טענה שישראל צריכה 
יכולה  אינה  היא  כי  האסירים  את  לשחרר 
לשמור עליהם מפני הידבקות בנגיף. דיווחים 
שקריים לפיהם אסיר פלסטיני משוחרר חלה 
מסוהרים  נדבקו  אחרים  ואסירים  בקורונה 
סביב  שהתפתחה  הדם  מעלילת  חלק  היוו 
נראים  שפורסמו  בקריקטורות  הנושא. 

עלילות דם מודרניות: ישראל 
מואשמת בהפצת הקורונה

קריקטורה שמציגה טנק של צה"ל שיורה כדורי קורונה על ילדים פלסטינים. 
פורסמה בעיתון "על-חיאת אל-ג'דידה"

קריקטורות מרחבי העולם ובכירים ברשות הפלסטינית ובעולם הערבי מציגים את 
ישראל כמפיצה הראשית של הנגיף

| אסף גבור |

 BDS איראן, הרשות הפלסטינית, חמאס וארגוני זכויות אדם )תנועות"
במסווה( טענו שמדינת ישראל מנצלת את התפשטות הווירוס כדי 
להשיג יעדים כלכליים ופוליטיים האידיאולוגיה האנטישמית הופצה 

באמצעות איורים וקריקטורות במדיה החברתית, ושיח פומבי של גורמים 
רשמיים בנושא"
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חיילי צה"ל משתעלים על אסירים וזורקים 
שיידבקו.  מנת  על  קורונה  נגיפי  עליהם 

החיילים, כמובן, מוצגים עם אף גדול.
הטרור  לארגון  הקשור  'אדאמיר',  ארגון 
"החזית העממית לשחרור פלסטין", פרסם 
משליך  ישראלי  חייל  נראה  בה  קריקטורה 
אסיר  של  לתא  קורונה  נגיף  עם  רימון 

פלסטיני.
ידי  על  מופצים  שאיוריו  חאג',  אל  מאהר 
ההתנחלויות  ואת  ישראל  את  צייר  חמאס, 
יהודה  שטחי  את  שאוחזת  קורונה  כמפלצת 
נראה  אחר  באיור  אותם.  לבלוע  כדי  ושומרון 

קורונה  נגיפי  ויורה  בהתנחלות  עומד  חייל 
לטוף,  קרלוס  הפלסטינים.  היישובים  לעבר 
שמתאר  איור  פרסם   ,BDS-ה קמפיין  מאייר 
בעזה  להתפשט  לנגיף  מאפשרת  ישראל  כיצד 

הנצורה, תוך שימוש במוטיב של מחנה ריכוז.

ברשות  בכירים  כאמור,  לאיורים,  נוסף 
והאשימו  בנושא  התבטאו  הפלסטינית 
תיאוריות  בין  הנגיף.  בהפצת  ישראל  את 
את  למצוא  אפשר  שלהם  הקונספירציה 
הממשלה  ראש  אשתייה,  מוחמד  של  דבריו 
את  המפיצים  צה"ל  חיילי  על  הפלסטיני, 

הקורונה על כלי הרכב הפלסטינים.

מלחם,  איברהים  הפלסטינית,  הרשות  דובר 
הם  יהודים  לפיו  האנטישמי  במוטיב  השתמש 
תאבי בצע. הוא הסביר שבניגוד לצעדי המנע 
מבקשת  ישראל  הידבקות,  מפני  הפלסטיניים 
הפלסטינים  הפועלים  עבודת  את  להמשיך 

בארץ "משום שהישראלים אוהבים כסף". 

הימין הקיצוני בעולם
ובארה"ב  באירופה  קיצוני  ימין  ארגוני 
בקריקטורות  לחגיגה.  הם  אף  הצטרפו 
וברשת  הטלגרם  ברשת  שהפיצו  אנטישמיות 
מאושר"  כ"סוחר  היהודי  את  הציגו   4chan
להרוויח  בכדי  בנגיף  להידבק  אנשים  המעודד 
ימין  תנועות  של  בהפגנה  פיננסית.  מכך 
קיצוניות באוהיו נגד מדיניות הסגר, שלף אחד 

האמתית"  "המגפה  וכותרתו  שלט  המפגינים 
יהודי"  "פרצוף  בעל  עכברוש  של  איור  עם 
החברתיות  ברשתות  כיפה.  וחובש  מזוקן   –
בצרפת פורסמה קריקטורה נגד שרת הבריאות 
ניצולת  שאימה  יהודיה  בוזן,  אנייס  לשעבר, 
אף  עם  אותה  הציגה  הקריקטורה  שואה. 
על  ואחראית  בארות  מרעילה  כשהיא  מוארך 
התפשטות הנגיף בצרפת ברשת הטלגרם הופץ 
טרויאני  כסוס  מוצגת  הקורונה  בו  נוסף  איור 
בעולם  כוחם  להגדלת  היהודים  את  המשמש 

ולהפלת חברות ומדינות.

איראן
על  הסתמך  בכיר,  דת  איש  עבדי,   אחמד 
נאום של המנהיג העליון חמינאי ואמר כי "אין 
אחראים  הציונים,  ובמיוחד  שהיהודים,  ספק 
שהם  ידוע  אלה.  כגון  על-טבעיים  דברים  על 
סוכנויות  גם  השטן.  ועם  השדים  עם  עובדים 
הריגול שלהם, כמו המוסד, מעורבות, ויש לכך 
הרבה ראיות".  בחודש מרץ האחרון התקיימה 
הקורונה  נגיף  בנושא  תערוכה  בטהראן 
כשמטרתה  רשמיים,  גורמים  ידי  על  שנתמכה 
שפורסמו  הקריקטורות  רוב  שואה.  הכחשת 
באתר האינטרנט הייעודי לתערוכה תיארו את 

היהודים כאחראים להפצת הקורונה.
 

מקור ראשון )17.5.2020(

כך ישראל מאפשרת לנגיף להתפשט בעזה הנצורה. איור של קרלוס לטוף

קריקטורה אנטי ישראלית שהופצה ברשת

קריקטורה שמציגה את אגנס בוזין, יהודייה, שרת הבריאות הצרפתית לשעבר, שופכת רעל 
לבאר. הופצה בחשבון טוויטר של משתמש המכנה את עצמו DUTERTETET תומך הימין 

הקיצוני בצרפת

מתוך הדו"ח של התנועה למאבק באנטישמיות ברשת

youtube
14%instagram

26%

twitter
25%

facebook
35%

תכנים בנושא אנטישמיות ונגיף הקורונה
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במחוז   1945 בפברואר  ל-3   2 שבין  הלילה 
קר.  היה  העליונה  שבאוסטריה  מולפירטל 
עוד  היה  זה  מאוטהאוזן  המחנה  אסירי  עבור 
בצריפים  שהייה  של  שעות   - מסויט  לילה 
הרעבה,  עינויים,  פרך,  עבודת  של  ימים  בין 
התעללות והרג. המוות לא נח כאן גם בלילות. 
האסירים התשושים באחד המחנות המזוויעים 
של הרייך השלישי נרצחו ומתו בסיטונות בכל 

שעות היממה. 

והכפרים  העיירות  תושבי  לעומתם, 
ובטוחה  ערבה  שינה  ישנו  המחנה  שבסביבת 
בבתיהם החמימים. גורל האסירים האומללים 
להפך,  בדיוק  וכלל.  כלל  אותם  הטריד  לא 
מאות  הומתו  שבו  המחנה  בקרבת  המגורים 
הפיקו  ככולם  רובם  נוח.  דבר  היו  אלפים 
והמוות  העבדות  מכלכלת  נאים  רווחים 
בכפייה  הועבדו  האסירים  מאוטהאוזן.  של 
מולפירטל,  מחוז  בני  של  ובמשקים  בעסקים 

והניחו תשתית לפריחתו הכלכלית.

גם היום, כשאתה עומד ליד אנדרטת המנורה 
התרחש  שבו  בנוף  וצופה  למחנה  בכניסה 
קשה  ה-20,  המאה  של  הגדול  הפשע  מעשה 
והמרווחים  האיתנים  לבתים  לב  לשים  שלא 
לגרש  מידה  באותה  קשה  הסביבה.  כפרי  של 
בנויים, פשוטו  את המחשבה שהבתים האלה 
כמשמעו, על עצמות ועל דם הנטבחים מקרב 
בני עמנו ובני עמים אחרים, שנשפך כאן כמים. 

מאוטהאוזן היה ממחנות הריכוז הראשונים 

שהוקמו על ידי הנאצים, והפך במהרה לאחד 
כמה  בשל  נבחר  המיקום  ביותר.  האכזריים 
לתשתיות  בסמיכותו  כרוכות  שרובן  סיבות, 
פחות,  לא  משמעותית  נוספת,  סיבה  הרייך. 
האזור  של  הגרניט  במחצבות  קשורה  הייתה 
- הגרמנים קיוו לפאר באמצעות האבן הזאת 
את עריהם בהתאם לתוכניות הראוותניות של 
הקים  התרחב,  המחנה  הנאצים.  האדריכלים 
שהועסקו  אסירים  ועוד  עוד  קלט  "סניפים", 
במגוון עבודות אחרות והיה לחוליה הרווחית 
זאת,  עם  הגרמנית.  העבדות  במכונת  ביותר 
והפכה  בליבו,  נותרה  מאוטהאוזן  מחצבת 
שידעה  ביותר  המחרידים  האתרים  לאחד 

האנושות. 

המענים הנאצים לא הסתפקו בניצול עבודת 
והמורעבים.  המוכים  האסירים  של  הכפייה 
שומרי האס.אס. נהנו לפגוע בעבדיהם בשלל 
לשאת  הוכרחו  האסירים  סדיסטיות.  שיטות 
ששקלו  גס,  סיתות  מסותתים  גרניט  גושי 

הבריחה מהגיהינום של 
מאוטהאוזן

מאות האסירים במחנה האכזרי שבאוסטריה לקחו את גורלם בידיהם • אלו ששרדו את 
ירי המקלעים נפלו קורבן לתושבי הכפרים מסביב • ערב יום השואה, אנה האקל, בת 
למשפחה היחידה שהסכימה להציל שני בורחים, סיפרה: "אבא הסביר לאמא שכולנו 

נהיה בסכנה - אבל היא לא ויתרה"
| אריאל בולשטיין |

"המחנה יועד תחילה לאוכלוסיות 
המגוונות שמהן ביקשו היטלר 

וחבר מרעיו להיפטר, ולאו דווקא 
ליהודים: מתנגדי הנאציזם בני 
לאומים שונים, סוציאליסטים 
צ'כוסלובקים, תומכי המשטר 

הרפובליקני בספרד, אנרכיסטים, 
משכילים פולנים ועוד"

הייעוד המקורי: מחנה לשלל מתנגדיו של היטלר. שער הכניסה
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שלל שיטות סדיסטיות. חומות המחנה ומגדלי השמירה             צילום:  אריאל בולשטיין

כלל  )בדרך  ק"ג  מ-50  יותר  קרובות  לעיתים 
"מדרגות   186 במעלה  גופם(  ממשקל  יותר 
המוות", צמודים בזה אחר זה. במהלך העלייה 
ונפלו  התמוטטו  כוחות,  לאפיסת  הגיעו  רבים 
ואלה  בשורה,  שמאחוריהם  האסירים  על 
שנוצר  כך  אחרים,  אסירים  על  נפלו  בתורם 
נפלה  קרובות  לעיתים  מחריד;  דומינו  אפקט 
בתחתית  המוות  אל  האסירים  שורת  כל 
ליפול  המחצבה. מי שהגיע למעלה היה עלול 
קורבן ל"משחק" איום נוסף של אנשי אס.אס. 
למטה  אסירים  להשליך  "השתעשעו"  אלה 
"חומת  בלגלוג  כינו  שאותה  המחצבה,  מדופן 

הצנחנים".

המגוונות  לאוכלוסיות  תחילה  יועד  המחנה 
שמהן ביקשו היטלר וחבר מרעיו להיפטר, ולאו 
דווקא ליהודים: מתנגדי הנאציזם בני לאומים 
תומכי  צ'כוסלובקים,  סוציאליסטים  שונים, 
אנרכיסטים,  בספרד,  הרפובליקני  המשטר 
הסופי"  כש"הפתרון  ועוד.  פולנים  משכילים 
הוצב כיעד רשמי של הרייך, התמונה השתנתה. 
בוכנוואלד  ממחנה  לכאן  הובאו   1941 במאי 
ימים  שלושה  בתוך  אמסטרדם.  יהודי   452
חיכה  דומה  גורל  במחצבה.  נרצחו  כולם 
במשלוחים  למאוטהאוזן  שהובאו  ליהודים 
יהודי לא שרד במחנה  1944 שום  הבאים. עד 

יותר משלושה ימים. 

יהודים  אלפי  למאוטהאוזן  הועברו  ב-1944 
מערי  ישירות  וחלקם  מאושוויץ,  חלקם   -
גדולה  קבוצה  בקרב  גם  היו  יהודים  הונגריה. 
הצבא  שבויי  מאוטהאוזן,  אסירי  של  נוספת 
שהצליחו  סובייטים  קצינים  אלה  היו  האדום. 
שכן  יהדותם,  את  מהגרמנים  להסתיר 
השבויים  לקיחת  לאחר  מיד  נהגו  הגרמנים 
בריה"מ  צבא  חיילי  מיתר  היהודים  את  לסנן 
סובייטים  קצינים  במקום.  בו  בהם  ולירות 
הוחזקו במאוטהאוזן בבלוק מס' 20, המופרד 
מיתר חלקי המחנה. בדומה ליהודים, תנאיהם 

היו גרועים משל יתר האסירים. 

בין מטרות נעות לרחמים של אמא
בשעה   ,1945 בפברואר  ל-3   2 שבין  בלילה 
בלוק  שוכני  כ-500  פתחו  חצות,  אחרי  אחת 
השמירה  מגדלי  אל  פראית  בריצה   20 מס' 
לכך  שקדמו  שבימים  למרות  התיל.  וגדרות 
מיוחדת  בתכונה  האס.אס.  אנשי  הבחינו 
בבלוק, וכצעד מנע הוציאו להורג 25 אסירים, 
תוכנית הבריחה המתוזמנת עבדה. האסירים 
ממגדלי  אחד  על  השתלטו  הסובייטים 
כדי  ובגדים רטובים  וניצלו שמיכות  השמירה, 
אסירים   419 החשמלית.  בגדר  לקצר  לגרום 
היער  שולי  אל  ורצו  המחנה  מגבולות  פרצו 
הקרוב. כרבע מהם נהרגו במהלך הריצה מירי 

האחרים  כ-300  השומרים.  של  המקלעים 
הגיעו אל היער והתפצלו לקבוצות קטנות.

רגיל  במרדף  הסתפקו  לא  המחנה  מפקדי 
אחרי הבורחים. הם פנו לאוכלוסייה אוסטרית 
במבצע.  להשתתף  ממנה  וביקשו  מקומית 
צורך  כל  היה  שלא  משום  חייבו,  ולא  ביקשו, 
הושמעה  ציד",  אוהבים  הרי  "אתם  לחייב. 
הקריאה לתושבי העיירות והכפרים שבסביבה, 
אז הבה נפתח ב"ציד הארנבות של מולפירטל" 

ונחסל את כל האסירים הנמלטים. 

קשובות.  אוזניים  על  נפלה  ההזמנה 
שטנית,  בהתלהבות  לאתגר  נענו  המקומיים 
באמת  כאילו  בבורחים,  לטבוח  ליערות  ויצאו 
אלה  היו  לא  חביב.  ציד  במסע  היה  מדובר 
רגילים  אוסטרים  אלא  אס.אס.,  אנשי  רק 
ונשים,  גברים   - במדים  לא  רובם  לחלוטין, 
הנמלטים  את  שרצחו   - ונערים  מבוגרים 
חפירה  באתי  בסכינים,  בכידונים,  ברובים, 
הם  סיכוי:  היה  לא  לאסירים  ובקלשונים. 
מותשים  יחפים,  היו  הסביבה,  את  הכירו  לא 
והפכו  השלג  לובן  על  בלטו  בגדיהם  וחולים, 
כל  "הציידים".  עבור  נוחות  למטרות  אותם 
פנה  או  החוות  באחת  להסתתר  שקיווה  מי 
נרצח  עזרה,  בבקשת  האוסטרים  לכפריים 
מולפירטל  מחוז  של  בסדום  קשים.  בעינויים 

נמצאה רק משפחה אחת שונה. 

בפברואר  ה-3  של  הצהריים  אחר  בשעות 
מיכאיל  הבורחים,  האסירים  מן  שניים  הגיעו 
לחוות  צמקלו,  וניקולאי  היהודי  ריבצ'ינסקי 
במרחק  ווינדן,  לכפר  הסמוכות  חקלאיות 
לחלונות  הציצו  הם  מהמחנה.  ק"מ  כ-9  של 
של  הדיוקנאות  את  ראו  וברובם  הבתים, 
היטלר מתנוססים על הקירות. פתאום, באחד 
הבתים, דיוקנו של הפיהרר לא נראה. במקומו 
ריבצ'ינסקי,  גדול.  צלב  תלוי  היה  הקיר  על 

שדיבר יידיש והבין גרמנית, דפק בדלת.

הדלת,  את  שפתחה  המשפחה  אם  מריה, 
נועל  שמיכה,  עטוף  אדם  צל  מולה  ראתה 
נעליים בלויות שהיו גדולות עליו בכמה מידות. 
"אני מתורגמן אוקראיני, יצאתי מלינץ בדרכי 
מזלו,  את  מיכאיל  ניסה  לאוקראינה",  חזרה 
לספק.  מקום  הרבה  השאיר  לא  מראהו  אך 
מתחת לשמיכה הציצו בגדי נשים שהבורחים 
המשקים,  באחד  המנוסה  במהלך  איתרו 
והכובע על ראשו הסתיר תספורת מיוחדת של 
אסירי בלוק מס' 20, שעיקרה "רחוב היטלר", 
זה לא הספיק,  פס מגולח במרכז הראש. אם 
שלא  אדם  היה  לא  ממילא  מולפירטל  במחוז 

שמע על הבריחה ממאוטהאוזן.

"אני יודעת מי אתה", ענתה לו מריה, הכניסה 
אותו פנימה והלכה להתייעץ עם בעלה יוהאן. 
מריה  של  הילדים  בין  הצעירה  האקל,  אנה 
היום  עד  שנותרה  והיחידה  לנגתלר,  ויוהאן 
בחיים, הייתה אז בת 14. "זה היה הדבר הנכון 

המראה הלא יהודי שלו עזר לו להינצל שוב ושוב. 
מיכאיל ריבצ'ינסקי

"זה היה הדבר הנכון לעשות". אנה האקל, הצעירה בין 
הילדים של מריה ויוהאן לנגתלר

צילום: אריאל בולשטיין
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לעשות", היא אומרת בפשטות. אבל הדברים 
הזכיר  יוהאן  כך.  כל  פשוטים  היו  לא  כמובן 
בני  גם  בביתם,  יתגלו  הבורחים  שאם  לאשתו 
הבית יישאו בעונש. למרות הפצרותיו, מריה לא 
ויתרה. באופן מדהים העובדה שחמישה מילדי 
המשפחה שירתו באותה עת בוורמאכט דווקא 
חיזקה אצלה את הנחישות לתת מחסה לקצין 
סובייטי. "כאמא אני רוצה שהם יחזרו בריאים 
לריבצ'ינסקי,  מריה  אמרה  הביתה",  ושלמים 
"וגם לך יש אמא שבוודאי מחכה לשובך". אף 
אחד מהם לא ידע אז שאמו של מיכאיל כבר 
לא מחכה לו. ההורים של ריבצ'ינסקי, בדומה 
ליתר יהודי העיירה פסטוב באוקראינה, נרצחו 

על ידי הגרמנים. 

כפשרה סוכם בין מריה ליוהאן שריבצ'ינסקי 
כמה  כעבור  ימים".  "למספר  אצלם  יישאר 
אלפרד  נוסף,  משפחה  בן  הביתה  חזר  שעות 
נאצית  מיליציה  ב"פולקסשטורם",  ששירת 
הוא  הצבא.  לשורות  גויס  שלא  למי  שנועדה 
הוא  אם  הזר  את  ושאל  העניין  לסוד  הוכנס 
תחילה  חשד  ריבצ'ינסקי  לבד.  אליהם  בא 
שמדובר במלכודת, אבל הפצרותיה של מריה 
הרגיעו אותו, והוא סיפר שנמלט נוסף מסתתר 

באסם. כך ניצל גם ניקולאי צמקלו. 

"אחר כך, ביום ראשון, נערך מבצע חיפושים 
גדול", מוסיפה האקל. "באותו יום הלכתי עם 
ההורים לכנסייה. עברנו יותר ממחצית הדרך, 
כשפגשנו המון חיילי אס.אס. עם כלבים. אמי 
עכשיו  שלנו.  הסוף  'זה  ואמרה:  אותם  ראתה 
האסירים  של  הכלים  את  בבית  אצלנו  ימצאו 
הנמלטים'. ההורים שלחו אותי חזרה הביתה. 
לעורר  בלי  החיילים  ליד  לעבור  חייבת  הייתי 
את  הזהרתי  בריצה,  הביתה  באתי  חשד. 
משם  סילקנו  לאסם.  מיהרנו  ושתינו  אחותי, 
את הכלים, סידרנו את ערימות החציר והשחת, 
אס.אס.  אנשי  יגיעו  שתכף  לנמלטים  וסיפרנו 
עם הכלבים. האמת, לא ברור לי עד היום איך 
הכלבים לא מצאו אותם, הרי אלה היו כלבים 
מאומנים שאולפו במיוחד כדי לחפש אנשים". 

שוב  תהו  לנגתלר  בני  כאשר  כשבוע,  כעבור 
של  בפיו  שגורה  שהייתה  הגרמנית  למשמע 
שהם  להם  לספר  נאלץ  הוא  ריבצ'ינסקי, 
בשבי  הנפילה  לאחר  יהודי.  בביתם  מסתירים 
מיכאיל הספיק להשמיד את תעודתו הצבאית, 
התחמק  הוא  בהמשך  שלו.  הלאום  צוין  שבה 
בקרב  יהודים  חיפוש  של  סבבים  מכמה 
הסגיר  שלא  מראהו  בזכות  בעיקר  השבויים, 
את מוצאו. הגרמנים פעלו בהרבה מקרים על 
של  הבלונדיני  השיער   - עיניהם  מראה  סמך 
ריבצ'ינסקי ואפו "הלא-יהודי" פעם אחרי פעם 
שכנעו אותם שהוא רוסי. לדברי האקל, הגילוי 
לראות  התחילה  "היא  אמה:  את  הרתיע  לא 
בניה  את  משפחה,  בני  ובניקולאי  במיכאיל 
שלה, והם התרגלו לראות בה את דמות האם".

בין הערצה לשנאה גלויה
משפחת לנגתלר החביאה את שני האסירים 
נשארו  הם  תחילה  חודשים.  שלושה  במשך 
האקל  הגג.  לעליית  עברו  כך  ואחר  באסם, 
בכל  אותם  שליוותה  הפחד  בתחושת  נזכרת 
לכולם,  ארבה  נוספת  סכנה  הזאת.  התקופה 
את  פתק  על  רשם  הוא  חלה.  מיכאיל  כאשר 
הלכה  ומריה  זקוק,  היה  שלה  התרופה  שם 
עם הפתק לבית מרקחת. רק כשהושיטה את 
היה  בו  שהכיתוב  קלטה  היא  לרוקח,  הפתק 
בשפה שלא הכירה. "זאת בטח רוסית, ועכשיו 
איומה.  מחשבה  למוחה  פרצה  עלינו",  יעלו 
כל  הפגין  לא  הרוקח  לציפייתה  בניגוד  אולם 
פליאה ונתן לה את התרופה. כששבה הביתה, 
קצת  שהספיק  למארחיו  הסביר  ריבצ'ינסקי 

ללמוד רפואה, והכיתוב בפתק היה בלטינית.

לקראת סוף המלחמה נדרש גם יוזף בן ה-17, 
להתגייס  לנגתלר,  משפחת  של  הבנים  צעיר 
זאת  למנוע  החליטה  מריה  הגרמני.  לצבא 
ממנו, ויוזף הצטרף לשני הבורחים הסובייטים 
כתוצאה,  המשפחה.  בית  של  הגג  בעליית 
את  הכירו  הכפר  תושבי  כל  גבר.  רק  הסיכון 
יוזף, ואם את שני הזרים עוד אפשר היה להציג 
המזרח  מן  עובדים  "אוסטארבייטר",  בתור 
ששימשו בהמוניהם את האוכלוסייה הגרמנית 
מי  של  במשק  הימצאותו  את  הרייך,  ברחבי 
בשום  להצדיק  היה  ניתן  לא  לעריק  שנחשב 
של  ליבם  וטוב  אנושיותם  על  ולסמוך  הסבר. 

בני מחוז מולפירטל, לא היה מציאותי". 

ושל  וצמקלו,  ריבצ'ינסק  של  למזלם 
מארחיהם, קריסת המשטר הנאצי הגיעה לפני 
שהם התגלו. ב-5 במאי 1945 חיילי צבא ארה"ב 
שעתכם  הגיעה  "ילדים,  בווינדן.  לחווה  נכנסו 
הקצינים  לשני  מריה  אמרה  הביתה",  ללכת 
לא  הביתה  השיבה  שאפילו  אלא  שהצילה. 
מאוטהאוזן  המחנה  אזור  פשוט.  דבר  הייתה 

לידי  - צבא ארה"ב העביר אותו  ידיים  החליף 
התייצבו  וצמקלו  ריבצ'ינסקי  האדום.  הצבא 
הלא  סיפורם  את  וסיפרו  צבאם  של  במפקדה 
גבורתם  את  להעלות  שבמקום  אלא  ייאמן. 
ואת הצלחתם לשרוד על נס, הקצינים שחקרו 

אותם חשדו שמדובר בבוגדים". 

בני משפחת לנגתלר לא שיערו שהם עתידים 
"אמי  וצמקלו.  ריבצ'ינסקי  את  שוב  להציל 
נדרשה לאשר שסיפורם נכון, כדי להסיר מהם 
עם  הפעולה  ושיתוף  בגידה  של  החשד  את 
זאת,  עשתה  "היא  האקל.  מספרת  הנאצים", 
ולבסוף הם שוחררו והורשו לחזור לבריה"מ". 
תושבי  בקרב  נודע  ההצלה  סיפור  במקביל, 
היו  לגביהם  הדעות  האקל,  ולדברי  המחוז 
שהגיבו  והיו  אותם,  שהעריצו  היו  חלוקות: 
אנדרילנגטלראס  למשל,  כך,  גלויה.  בשנאה 
של  סיפורה  את  שהפך  אוסטרי  במאי  גרובר, 
עשרות  שכמה  טוען  לסרט,  לנגתלר  משפחת 
מתושבי הסביבה שהשתתפו באופן פעיל בציד 
שבויים נמלטים הועמדו לדין לאחר המלחמה 

ונענשו. 
אלכסנדר  קרן  מנהל  וסילייב,  איליה  ד"ר 
ההתנגדות  בהנצחת  העוסקת  פצ'רסקי 
לנאצים במחנות הריכוז, מודאג מכך שדווקא 
למרוד  שהעזו  יהודים  של  גבורתם  בישראל 
בגרמנים ושל מציליהם, דוגמת מריה לנגתלר, 
ממוצע  ישראלי  "תלמיד  למעטים.  רק  ידועה 
שמע אולי על מרד גטו ורשה", מתלונן וסילייב, 
יהודים  של  לסיפורים  נחשף  לא  הוא  "אולם 
מרידות  יזמו  מינסק,  בגטו  מחתרת  שהקימו 
במבצעי  השתתפו  או  טרבלינקה  במחנה 
בריחה נועזים ממחנות אחרים. שמותיהם של 
מיכאיל ריבצ'ינסקי ושל המשפחה האוסטרית 
שהצילה אותו לא מוכרים אפילו למוסדות כמו 

יד ושם. חובתנו לתקן זאת".
 

ישראל היום )17.4.2020(

בולשטיין אריאל  צילום:  האנדרטה ליד מחנה מאוטהאוזן          
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זמן קצר לאחר שחרור אושוויץ, ב-27 בינואר 
1945, הצטוו התאומות היהודיות בנות השבע, 
ניצולים  לצד  להצטופף  צ'נגרי,  ויהודית  ליה 
בטרם  התיל.  גדרות  ליד  מהמחנה  נוספים 
נדרשו  הן  החופש,  טעם  את  לטעום  הספיקו 
הצבא  שצילם  תעמולה  בסרט  להשתתף 
האדום, בו נראה כביכול רגע השחרור, שבזמן 
הדגישו  מבוים",  צילום  "זה  תועד.  לא  אמת 
השתיים בשעה שהביטו בפריים מתוך הסרט 

שבו רואים אותן.

מהווה  עדיין  הזה  הצילום  זאת,  למרות 
שתי  של  לגורלן  דופן  יוצא  היסטורי  תיעוד 
תאומות יהודיות, שבאופן נדיר שרדו יחד את 
הניסויים הנוראים שביצע בהן הרופא הגרמני 

שמוצגת  בתמונה,  מנגלה.  יוזף  הסדיסט ד"ר 
במוזיאון אושוויץ, נראית גם אמן, מרים-רחל, 
28 ושרדה אף היא. לדבריהן,  שהייתה אז בת 
הייתה לה תרומה מכרעת לכך שגם הן עדיין 
יהודית  אומרת  בזכותה",  רק  "שרדנו  בחיים. 
ברנע, היום בת 82. "היא סירקה אותנו, רחצה 
אותנו בשלג, והתגנבה לצריף שלנו כדי להביא 
שבוצע  הפעמים  באחת  לחם".  חתיכת  לנו 
והתחננה  לצריף  האם  התפרצה  ניסוי,  בהן 
זריקה  קיבלה  בתגובה,  שיפסיק.  מנגלה  לפני 
"היא  לשבועיים.  הכרתה  את  איבדה  שבגינה 
הובר.  ליה  האחות,  אומרת  שלנו",  הגיבורה 
"מעט מאוד תאומים שרדו יחד את הניסויים 

והמחנה". 

שומיו  בעיירה  ב-1937  נולדו  וליה  יהודית 
שב-1940  בטרנסילבניה,  )סילגישומליו( 
צבי,  אביהן,  גויס  ב-1942  להונגריה.  סופחה 
יהודית  נשלחו   1944 ובמאי  כפייה,  לעבודות 
חודש  אותו  בסוף  שומיו.  לגטו  אמן  עם  וליה 
שגורשו  המשפחה  בני  מכל  לאושוויץ.  גורשו 
מכיוון  ואמן.  ליה  יהודית,  רק  שרדו  למחנה 
שהיו תאומות זהות, בחר אותן מנגלה לניסוייו 

הרפואיים הידועים לשמצה.

"מהרגע ששמו אותנו בבלוק עם התאומים, 
ידענו שמנגלה בא מדי פעם ובוחר את הזוגות 
ילדות  "בתור  ליה.  אומרת  שלו",  לניסויים 
וכחזק,  כסמכותי  בעניינו  נתפס  הוא  קטנות, 

כאחד שמחליט על החיים והמוות".

השתחררו מאושוויץ אך 
לא ממנגלה

לפני 75 שנה שוחררו ליה ויהודית צ'נגרי בנות השבע, שהיו מ"תאומות מנגלה". הן עלו 
לארץ והקימו משפחות, אך מה שעולל להן הד"ר הנאצי הותיר אותן עם חשש תמידי 

ממפגש עם רופאים

| עופר אדרת |

אפלבאום תומר  צילום:  התאומות לבית צ'נגרי עם הנכדה שני לבני בתל אביב. 70 מבני משפחתן המורחבת נרצחו בשואה                               
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אחד  שיום  היה  שלהן  ביותר  הגדול  הפחד 
רק אחת מהן תשוב בחיים מהניסויים. "ראינו 
שרוב התאומים לא חזרו יחד", אומרת יהודית, 

"אז החזקנו ידיים". 

רוצות  לא  השתיים  אחרי,  שנה  היום, 75  גם 
הניסויים שעברו בצריף של מנגלה.  על  לדבר 
להשאיר  מעדיפות  הן  הללו  הזיכרונות  את 
להן  שהיה  מהקשר  מעט  סגורה.  בקופסה 
עם הרופא הנאצי, מוכנה הנכדה שני לחשוף. 
היא  אליהן",  מסוימת  'חיבה'  לו  "הייתה 
צ'נגרי  'התאומות  להן  קרא  "הוא  אומרת. 
כמספר.  ולא  בשמן  אליהן  ופנה  היפות', 
בהיותן  כי  לאוכל,  בתור  אותן  קידם  גם  פעם 

מנומסות ומחונכות, הן לא ידעו להידחף". 

מאז  חלף  רב  זמן  כי  זוכרות  וליה  יהודית 
חופשיות.  שהן  שהבינו  ועד  לניצולות  שהפכו 
"בתור ילדות לא הרגשנו שזה שחרור", אמרה 
אבל  אוכל,  יותר  קצת  קיבלנו  "אולי  ליה. 
עדיין לא היה לנו בית. היינו עסוקות בשיקום 
החיים שלנו". את השחרור האמיתי, לדבריהן, 
לאחר  ב-1960,  כך,  אחר  שנה   15 רק  הרגישו 
שניהם  ששרדו  הוריהן,  עם  לישראל  שעלו 
בשואה. "פתאום היינו חופשיות ואף אחד לא 
לא  כבר  אחד  "אף  ליה.  אמרה  אחרינו",  רדף 
שאל אותנו מה אנחנו מחפשות כאן", הוסיפה 

אחותה.

בלי סבא וסבתא
70 מבני משפחתן המורחבת נרצחו בשואה, 
רציתי  שנים  ילדה,  "בתור  וסבתא.  סבא  בהם 
לי  היה  ולא  וסבתא'  'סבא  המלים  את  להגיד 
למי. זה עצוב", אומרת ברנע. "אבל מצד שני, 
היפה  מהמדינה  נהנית  אני  משפחה,  הקמתי 

שלי ומההישגים שלה. ניצחתי". 

סטודנטית  היא  הובר,  של  נכדתה  לבני, 
לרפואה באוניברסיטה. הבחירה במקצוע הזה 
הופכת עבורה לטעונה במיוחד על רקע סיפור 
התאומה  ואחותה  סבתה  שעברו  ההתעללות 
עם  מסע  "עברתי  כרופא.  שהוגדר  מי  בידי 
עצמי, שבמרכזו השאלה איזה רופאה אני רוצה 
להיות ואילו עקרונות אתיים ינחו אותי בטיפול 
שלא  מקווה  "אני  אומרת.  היא  במטופליי", 
אפעל רק לפי פרוטוקולים, אלא שאצליח גם 

לראות את הבן אדם מאחורי המטופל". 

פוקס  מתי  ד"ר  של  העוזרת  גם  היא  לבני 
באוניברסיטת  רפואית  לאתיקה  מהמרכז 
פוקס  חוקר  האחרונות  בשנים  גוריון.  בן 
נדרשת  המודרנית  הרפואה  שבו  האופן  את 
להתמודד גם היום — במאה ה-21 — עם סוגיות 
דילמה  היום  "אין  הנאצית.  בתקופה  שמקורן 
הזה",  לנושא  קשורה  שלא  רפואית  באתיקה 
בבני  וניסויים  על טיפולים  ומפרט  אומר  הוא 
אדם, המתות חסד, הפלות, השבחה גנטית וכן 

בריאות הציבור מול זכויות החולה הפרטי.

חרף השנים הרבות שחלפו מאז ימי אושוויץ, 
מכל  חוששות  עדיין  צ'נגרי  לבית  התאומות 
ללכת  משתדלות  "אנחנו  רופאים.  עם  מפגש 
שריטה  עם  נותרנו  כי  לרופאים,  שפחות  כמה 
אומרת  כילדות",  בנו  שעשו  הניסויים  בגלל 
נותרה  בנו  התעלל  שרופא  "העובדה  ליה. 
נרתעות  אנחנו  אחרי.  שנים  גם  בתת-ההכרה 
יהודית  נורא".  פחד  זה  למרפאה.  בדרך  כבר 
סיוט.  היא  פשוטה  דם  בדיקת  "גם  מוסיפה: 
אכזרי  כאיש  כאיום,  עדיין  אצלנו  נתפס  רופא 
לרופא  נכנסת  כשאני  היום,  עד  מתחשב.  ולא 
חדש, שלא מכיר אותי, אני קודם כל מסבירה 

לו שיש לו כאן עסק עם פציינטית שונה". 

לחלוטין  אותן  הרחיק  לא  הזה  הפחד  אולם 
ליה  לרופאים:  נישאו  שתיהן  מהתחום. 
גם  שתיהן  שיניים.  לרופא  ויהודית  לווטרינר 
רצו ללמוד רפואת שיניים, אך בטרם עלו לארץ 
שיניים  טכנאות  בלימודי  להסתפק  נאלצו 
ברומניה הקומוניסטית. לימים הייתה יהודית 
הוא  אף  ובנה,  בעלה  של  הרפואית  המזכירה 
יידעו  שרופאים  מאוד  "חשוב  שיניים.  רופא 
רגשות,  נשמה,  עם  אדם  בן  גם  הוא  שהחולה 

התלבטויות ופחדים", היא אומרת.

תמרור אזהרה
פוקס  ד"ר  גם  כנראה  יכול  הזה  המסר  עם 
הסטודנטים  לעתיד,  "כרופאים  להזדהות. 
שאליו  החלק  המדרון  על  לומדים  שלנו 
המקצוע הזה יכול להידרדר, ומקבלים תמרור 
הוא  הרפואה  "מקצוע  אומר.  הוא  אזהרה", 
אדם.  בני  הכל  אחרי  הם  רופאים  אבל  אצילי, 
בדרך  מלחמה,  פושע  על  חושבים  כשאנחנו 
שוטר,  או  חייל  של  דמותו  בדמיון  עולה  כלל 
אבל לא רופא, כי ברופא יש לנו אמון. הוא לא 

נתפס כמי שיכול לבצע פשעי מלחמה". 

פוקס,  אחרת.  הוכיחה  זאת,  עם  המציאות, 
שחקר לעומק את הנושא, טוען שמנגלה הוא 
הרופאים  מעורבות  של  הקרחון"  "קצה  רק 

אמנם  ניצב  ושהוא  הנאצים,  בפשעי  הגרמנים 
מערכת  הסתתרה  מאחוריו  אך   - בחזית 
רפואית שלמה, שנרתמה כמעט כולה לפתרון 
מנגלה  אבל  זאת,  יודעים  לא  "רבים  הסופי. 
במסגרת  באושוויץ  הזוועה  ניסויי  את  ביצע 
מומחה  בהנחיית  פוסט-דוקטורט  עבודת 
מחקר  קרן  ובמימון  בברלין,  לגנטיקה  עולמי 

רפואית יוקרתית", אמר.

שעסקו  הראשונים  כי  מספר  הוא  עוד 
הנאצית  בגרמניה  אדם  בני  של  שיטתי  ברצח 
אלפי  "עשרות  לדבריו,  הרופאים.  דווקא  היו 
ומנכויות  מלקויות  שסבלו  גרמנים,  חולים 
גרמנים,  מהם  רבים  שונות,  ונפשיות  פיזיות 
נרצחו בידי הרופאים והאחיות שטיפלו בהם". 
הרצח הזה התרחש בגרמניה במסגרת תוכנית 
ל-1941.   1939 בין   ,"T4" שכונתה  האותנסיה, 
ומחלשים,  מחולים  להיפטר  הייתה  מטרתה 
שנתפסו כ"מטרד" חברתי. לדברי פוקס, תאי 
חולים  בתי  בכמה  הותקנו  הראשונים  הגזים 
לפני  עוד  בגז  גרמנים  חולים  נרצחו  שבהם 
פיתח  "הממסד הרפואי  ובכך  הפתרון הסופי, 
את התשתית הרעיונית והמעשית לרצח העם 

היהודי". 

ברור  היום  לדבריו,  התחתונה,  בשורה 
במחקר ההיסטורי כי לממסד הרפואי הגרמני, 
הייתה  שלו,  המוכר  הנציג  הוא  מנגלה  שד"ר 
הסופי.  בפתרון  ומקיפה  מלאה  מעורבות 
ולשורות  הנאצית  למפלגה  הצטרפו  "רופאים 
ה–אס.אס. יותר מכל קבוצה מקצועית אחרת 
לא  האלה  "העבירות  אומר.  הוא  בגרמניה", 
בוצעו רק על ידי רופאים בודדים כמו מנגלה", 
הוא אומר, "אלא על ידי הממסד הרפואי כולו 
— האקדמיה, האיגודים המקצועיים ומוסדות 
בכל  כולם  של  עמוקה  מעורבות  תוך  המחקר 

הרמות". 

 

הארץ )26.1.2020(

תצלום מאושוויץ אחרי השחרור )התאומות מסומנות באדום(, ב-1945. תמונה מתוך סרט תעמולה סובייטי. "זה 
צילום מבוים", הן אומרות
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ב-1924  נולד  ''לולק'',  בכינויו  הידוע  ליאון, 
סייע  לא  זה  נתון  מבוססת.  פולנית  למשפחה 
לשלטון  הנאצים  עליית  עם  כאשר  למשפחתו, 
המאה  של  ה-30  שנות  בסוף  המלחמה  ופרוץ 
הקודמת, נכפה עליה לרדת מנכסיה ולהמיר את 
עם  יחד  התגוררו  בה  המרווחת  המגורים  דירת 
בית העסק לטובת דירה צנועה של חדר וחצי בין 
כתלי הגטו. ''התנאים בגטו כבר בימיו הראשונים 
היו קשים מנשוא. חוסר היגיינה, צפיפות מטורפת 
סניטריה  בתנאי  והכול  יהודים  מיליון  כחצי  של 
ליאון.  משחזר  הכרנו'',  שלא  ובצפיפות  נוראיים 
עם  והחמיר  שהלך  רעב  החל  מסוים  ''בשלב 
של  המבעיתים  המחזות  את  אשכח  לא  הזמן. 
ילדים צעירים שוכבים על הרצפה. אלו לא שרדו 
עגלות  ידי  על  נלקחים  והיו  הללו  התנאים  את 
'פינקרט'. מדי בוקר העגלות הללו היו  שנקראו 
אוספות את הגופות הרבות שהצטברו ברחובות 

ומעבירות אותן לקבורה בקבר אחים''. 
השראה,  מעורר  ליאון  של  ההישרדות  סיפור 
בעיקר בשל הנסיבות השונות שהצליחו להוביל 
הגטו,  של  נסבלים  הבלתי  התנאים  בתוך  אותו 
עז  רצון  תוך  שפיות  על  לשמור  הצליח  בהם 
לחיות. תחילה עבד בבניין מעונות הסטודנטים 
ביצע  שם  הגרמנית,  המשטרה  ידי  על  שנשלט 
פרך.  עבודות  יהודים  כ-30  של  קבוצה  עם  יחד 
''עבדנו באורוות הסוסים של היחידה, בפריקת 

נזכר.  הוא  נוספות'',  ובעבודות  פחם  קרונות 
עבדנו  שכן  טוב,  יחסית  היה  עוד  שלנו  ''המצב 
גם עם פולנים. אנחנו היינו מביאים להם חפצים 
מזון  מצרכי  מהם  מקבלים  ובתמורה  מהגטו, 
שונים. זה אפשר לנו לשרוד עוד כמה חודשים, 

אך לא מעבר לזה''.

מאותם ימים חרוטה בזיכרונו של ליאון תמונה 
טראגית: ''יום אחד כשחזרתי מהעבודה חיפשתי 
את אמי. שמה הפולני היה ברוניה, אך לצערי לא 
זכיתי לראותה אותה מאז. לימים הבנתי שהיא 
נשימתה  את  נשמה  ושם  לטרבלינקה  נלקחה 
לעומתה  הצליח  אריה,  יצחק  אבי,  האחרונה. 
לברוח מאירופה בעליה בלתי לגאלית ממש עם 
שבמהלכה  דרך  לא  דרך  אחרי  המלחמה.  פרוץ 

הוא  הבריטים,  ידי  על  נתפסה  שלהם  האנייה 
אחותי,  עם  יחד  ישראל  לארץ  להגיע  הצליח 
ניכר  חלק  האנייה  על  קשים  תנאים  בשל  אך 

מהשוהים עליה לא שרדו".
חבר  ליאון  ימים.  אותם  של  לוורשה  בחזרה 
לקבוצה אמיצה של יהודים שלא הסכימו ללכת 
כצאן לטבח. אלו התגבשו לארגון ההגנה היהודי 
והשתתפו   Z.O.B שנקראה  צוקרמן  אנטק  של 
''האקציות  הגטו.  בתוך  בנאצים  נקם  במעשי 
של הגרמנים החלו בינואר 1942'', מספר לולק. 
הארגון  הגטו,  תחומי  לתוך  נכנסו  שהם  ''ברגע 
שלנו החל לפעול. הצלחנו להרוג כמה גרמנים, 
ולשמחתנו החיילים אף נסוגו לזמן קצר. בחודש 
אפריל הם חזרו במתכונת צבאית עם תותחים 
שהגיע  השיא  ליום  עד  הגטו  את  לפנות  והחלו 
ב-19 באפריל. הגרמנים החלו לעבור בית-בית 
ישרפו  כי  והודיעו  בבונקר  שהתחבאנו  בשעה 
נאלצו  נמצאנו.  בו  המבנה  את  להביור  בעזרת 
בחיים.  בעודנו  להישרף  רצינו  לא  שכן  להיכנע, 
'אומשלגפלאץ',  שנקרא  למקום  נלקחנו  משם 
היהודים  את  בקרונות  מסיעים  היו  ממנו 
בעוד  לעבודה,  נשלחתי  אני  למזלי  להשמדה. 
בכפם.  עוול  לא  על  נרצחו  שם  רבים  יהודים 
שם  רכבת,  קטרי  לתיקון  מלאכה  בבתי  עבדתי 
שחורות  בעבודות  יהודים  של  קבוצה  עבדנו 

במשך שלושה חודשים''. 

ליאון )שלישי משמאל( עם משפחת קופלמן המורחבת

השורד האחרון
ליאון קופלמן, הלוחם האחרון מימי מרד גטו ורשה שעודנו בחיים, מציג סיפור אישי 

מעורר גאווה במהלכו הצליח לחמוק מהמוות שעמד לנגד עיניו לא אחת. לרגל 
יום השואה הבינלאומי ולקראת יום הולדתו ה-96 שחול באפריל השנה, סיפר על 
האופטימיות אשר הצליחה לשמור אותו שפוי במציאות רוויית הפחד של מלחמת 

העולם השנייה ואימת הנאצים

''יום אחד כשחזרתי מהעבודה 
חיפשתי את אמי. שמה הפולני 
היה ברוניה, אך לצערי לא זכיתי 

לראותה אותה מאז. לימים הבנתי 
שהיא נלקחה לטרבלינקה ושם 

נשמה את נשימתה האחרונה. אבי 
)יצחק אריה( הצליח, לעומתה, 
לברוח מאירופה בעליה בלתי 

לגאלית ממש עם פרוץ המלחמה"
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על ניסים, גבורה ועקשנות
הניסים של לולק המשיכו להגיע, הפעם כאשר 
קבוצה  העמידו  גסטאפו  קציני  של  קבוצה 
נלקחו  מתוכם   50 בשורה.  יהודים  כ-80  של 
לעבודה  הועברו  היתר  בעוד  לטרבלינקה, 

כמכונאי רכב במוסך במרכז ורשה.

ללולק לא היה חצי מושג בעבודה מסוג זה, אך 
על מנת להציל את חייו סיפר כי יש לו ניסיון וכך, 

פעם נוספת, הצליח להינצל. 

של  התלאות  מסע  המשיך   1944 בספטמבר 
יהודים  יחד עם קבוצת  לולק, הפעם כשהועבר 

באזור  שנמצא  ''פאביאק'',  בכלא  לתאים 
הצליחה  ימים  באותם  ורשה.  של  ההרוס  הגטו 
המחתרת הפולנית AK שלחמה בנאצים לתקוף 
שבחרו  וחבריו  לולק  את  ולשחרר  הכלא  את 
של  הסוואה  במדי  ''הצטיידנו  אליהם.  לחבור 
מספר.  הוא  ללחימה'',  והצטרפנו  הגרמנים 
של  העתיקה  העיר  באזור  המשיכו  ''הקרבות 
ועברנו דרך  ימים  ורשה. החזקנו מעמד שמונה 
תעלות הביוב למרכז ורשה שעדיין לא הותקפה. 
ידי  על  נתפסנו  בריחה  מסע  של  כחודש  אחרי 
הגרמנים שהצליחו לדכא את המרד ביד קשה. 
פרושקוף  שנקרא  למקום  נשלחתי  אישית  אני 
חיילי  כל  נשלחו  משם   ,)PRUSZKOW(

המחתרת למחנות שבויים בגרמניה.

הייתי בטוח שזה הסוף שלי, אבל 
גם אז זכיתי לנס. נאמר לי כי מנהל 
האולם הענקי בו רוכזו השבויים היה 
במשך  אותי  החביא  הוא   .AK איש 
התרוקן  שהאולם  עד  שעות  כמה 
מאדם, הביא לי חבילה של תעודות 
זהות  לבחור  לי  שאפשרו  זהות 
גם  אותי  חיבר  בחור  אותו  חדשה. 
עם רופאה שסיפרה לרופא הגרמני 
מחתרת  חייל  לה  יש  כי  הראשי 
היא  זו  בצורה  בשחפת.  שחולה 
למילובנק,  מהמחנה  אותי  הוציאה 

טופלתי  מוורשה.  קילומטרים  כ-30 
חולים  בבית  נוספים  מרד  לוחמי  עם  יחד  שם 
ידי  ינואר 1945, כאשר שוחררנו על  כירורגי עד 

הצבא האדום עם שוך הקרבות''.

החתחתים  מסע  המשיך  המלחמה,  סיום  עם 
זהות בדויה  ישראל. באמצעות  של לולק לארץ 
הצליח לגנוב גבולות מפולין, דרך צ'כוסלובקיה 
בלתי  באנייה  יצא  ממנה  לאיטליה,  ואוסטריה 
לגאלית מנמל לה-ספציה. ''הסתבר לנו בהמשך 
של  היא  שלנו  שהספינה  פורסם  שבאיטליה 
פשיסטים איטלקים, מה שהוביל את הבריטים 
ולאיים  להציב תותחים מולנו 
ארזי  יהודה  בהשמדתה. 
ומפקד  הארגון  ראש  היה 
חגגנו  הנהגתו  תחת  הספינה. 
את הפסח של אותה שנה על 
בשביתת  פתחנו  ואף  האנייה 
שלושה  שנמשכה  רעב 
את  קיבלנו  בסיומה  ימים, 
לנו  שאפשרו  הסרטיפקטים 
בספינה  ישראל  לארץ  להגיע 

נוספת תחת השם ''דב הוז''. 

גודל  את  להבין  הניסיון  על 
הניסים שקרו לו אומר ליאון: 
ממש  אין  רגעים  ''באותם 
האנושית  הרוח  לחשוב.  זמן 
עושה  ואתה  הישרדותית  היא 
להישאר  מנת  על  הכל  את 
גדול. אני חושב  לי מזל  בחיים. אין ספק שהיה 
לדבוק  שהחלטתי  והעובדה  שהאופטימיות 
על  להתגבר  לי  סייעה  מה,  משנה  ולא  בחיים, 
שידעתי  גם  מזל  לי  היה  הנוראית.  התקופה 
פולנית על בוריה ללא כל מבטא, בעוד שיהודים 
רבים נתפסו רק בשל הגייה לא נכונה ונלקחו על 

ידי הגרמנים להשמדה''. 

משפחה לתפארת, ברידג' כדרך 
חיים והתמודדות בצל הקורונה

לתפארת.  משפחה  והקים  ארצה  הגיע  ליאון 
שנות   67 מכבר  זה  חגג  עמה  לחוה,  נשוי  הוא 
 13 בת  הייתה  כשהיא  במקרה  ''הכרנו  נישואין. 
ואני התגוררתי אצל אחותי בתל אביב, ממש זמן 

קצר לאחר שהגעתי באנייה מאיטליה. ההורים 
בן  ברחוב  במרפסת  רמי  משחקים  היו  שלנו 
ושם  אליהם  הצטרפתי  אחת  פעם  יהודה. 
גם  נפרדים,  בלתי  אנחנו  מאז  לראשונה.  הכרנו 
היום בבית הדיור המוגן בו אנו מתגוררים בגני 

תקווה'', כך לדבריו.
של  המייסדים  מדור  חלק  שהם  וחווה,  ליאון 
שלושה  עם  מפוארת  שושלת  הצמיחו  המדינה, 
הניצחון  ''זהו  נינים.  ושלושה  נכדים  תשעה  ילדים, 
''כולם  בגאווה.  ליאון  מכריז  הנאצים'',  על  שלי 
בהם  מתגאה  אני  בצה''ל.  קצינים  אקדמאים, 
מאוד''. ליאון ידוע גם כשחקן ברידג' מדופלם. הוא 
החל את דרכו בברידג' ב-1985, והוא מחזיק בדרגת 
בודדות  נקודות  לי  ''חסרות  כי  ומצהיר  זהב,  אמן 

לרב אמן זהב, אבל לא נראה לי שזה כבר יקרה''.

משבר  של  בעיצומו  האחרונה,  בתקופה 
הקורונה שמשגע את העולם, שוהה ליאון בבית 
חוה.  אשתו  עם  יחד  תקווה,  בגני  המוגן  הדיור 
הארוכים,  הימים  את  מעביר  הוא  כיצד  לשאלה 
משיב ליאון כי לברידג' תפקיד משמעותי בחייו, 
אלו:  מאתגרים  בימים  וכמה  כמה  אחת  על 
''שגרת היום-יום הרגילה שלי כוללת את משחק 
הטבעית  התרופה  רבים  לדעת  שהוא  הברידג' 
המחשבה  את  לפתח  מחייב  הברידג'  לזקנה. 
והאינטלקטואל ועבורי הוא עולם ומלואו. בדרך 
בשבוע  פעמים  כמה  כאן  משחקים  אנחנו  כלל 
תוכנת  את  יש  למזלי  אבל  הבית,  חברי  יתר  עם 
עם  לשחק  להמשיך  לי  שמאפשרת   BBO-ה

שחקנים שונים מכל העולם בהנאה רבה''.
 
באדיבות איגוד הברידג' הישראלי

"ליאון חבר לארגון ההגנה היהודי 
של אנטק צוקרמן והשתתף 

במעשי נקם בנאצים בתוך הגטו. 
'האקציות של הגרמנים החלו 

בינואר. ברגע שהם נכנסו לתוך 
תחומי הגטו, הארגון שלנו החל 

לפעול. הצלחנו להרוג כמה 
גרמנים, ולשמחתנו החיילים אף 

נסוגו לזמן קצר'"

''באותם רגעים אין ממש זמן 
לחשוב. הרוח האנושית היא 

הישרדותית ואתה עושה את הכל 
על מנת להישאר בחיים. אין ספק 

שהיה לי מזל גדול. אני חושב 
שהאופטימיות והעובדה שהחלטתי 

לדבוק בחיים, ולא משנה מה, 
סייעה לי להתגבר על התקופה 

הנוראית"

שביתת הרעב בלה-ספציה, שבהמשך עלו ליאון קופלמן וחבריו 
לישראל על ה"דב הוז"

תעודת הזהות שהונפקה על-ידי הסוכנות היהודית באיטליה לצורך 
מתן ויזה לפלשתינה א"י
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"סבא שלי היה סמל מודיעין בצבא אנגליה". 
הוא נולד בליברפול והלך לעולמו ב-1980 בגיל 
71. כל השנים הוא שמר בסוד את העובדה הזו, 
מסבירה  בטי",  שלי,  לסבתא  רק  אותה  וסיפר 
את  נעולה  במגירה  ששמר  ומספרת  הנכדה 
של  בתפיסתו  חלקו  את  המוכיחים  המסמכים 
ידו  בכתב  הודאה  היתר  בין  וכללו  הס,  רודולף 
המצוד  על  אברהמס  שכתב  דו"ח  הרוצח,  של 
אחר הס וחקירתו, ספר המבקרים של הס בזמן 
אישיים  מסמכים  אושוויץ,  מחנה  מפקד  שהיה 
של מפקד מחנה הזוועות, כולל תעודת החברות 
במפלגה הנאצית, ומכתב של קרל לאשתו שבו 
הודיע לה על לכידתו של הס. לפני מותו ביקש 
הסבא להעביר את המסמכים בסוד למשמרת 

ב"יד ושם".
נרצחו  בו  המחנה  על  שפיקד  ההמונים  רוצח 
2,000 איש בפחות משעה מהגז ציקלון B נלכד 
ב-11 במארס 1946 על ידי יחידה של המשטרה 
הצבאית הבריטית, שאחד מחייליה היה הסמל 
בצפון  בכפר  נלכד  הס  אברהמס.  קרל  היהודי 
גרמניה ונחקר על ידי קרל וחברי היחידה שלו. 
וב-2  הפולנים  לידי  נמסר   1946 במאי  ב-25 
באפריל 1947 נדון למוות בתלייה. העונש הוצא 
לפועל שבועיים לאחר מכן, וב-16 באפריל 1947 
לקרמטוריום  הכניסה  שלפני  ברחבה  הס  מת 

במחנה אושוויץ.
למשטרה  מודיעין  כאיש  הצטרף  עצמו  קרל 
ב-1946  רק  אך  ב-1942,  הבריטית  הצבאית 
הרוצח  את  לעצור  חייו:  משימת  את  קיבל 
במכתב  האנושית.  בהיסטוריה  האכזרי 
הס  את  שלכד  לאחר  יומיים  לאשתו  ששלח 
בהרבה  דחוסים  היו  האחרונים  "הימים  כתב: 
של  חודשים  אחרי  לחוצה.  ועבודה  התרגשות 
שאולי  גדול  סקופ  לנו  היה  סבלנית  עבודה 
יכול  לא  אני  בקרוב.  די  בעיתונים  עליו  תקראי 

להגיד לך יותר מזה, רק שאנחנו עובדים לתוך 
הלילה".

11 ימים לאחר מכן חשף בפני אשתו את  רק 
אנו  הס  רודולף  של  תפיסתו  "אחרי  האמת: 
עבודתנו  כל  השיא.  לנקודת  הגענו  כי  חשים 
כ"חזיר  הס  את  תיאר  הוא  סביבו".  התנהלה 
היה  כמה  וסיפר  אי-פעם"  שהיה  ביותר  הגדול 
המתועב  האיש  של  בפניו  להסתכל  לו  קשה 
אותו. החקירה  גדול לתפוס  "היה סיפוק  הזה. 
שלו הייתה חוויה שאני לעולם לא אשכח. היא 
נמשכה שלושה ימים בהם לא ישנתי. האווירה 
שמענו  כאשר  מציאותית  ולא  מוזרה  הייתה 
ופיקח  אישי  באופן  אחראי  שהיה  מודה  אותו 
על המתה בגז ושריפתם של מעל 2.5 מיליון בני 

אדם – רובם בני עמנו היהודים".

 אושוויץ העליזה של הס
קרל  של  שהצוות  אחרי  התאפשרה  לכידתו 
שבמהלך  הדוויג,  הס,  של  אשתו  את  איתר 
חווה  מחבואו:  מקום  את  הסגירה  חקירתה 
השם  תחת  גוטרופל,  ליד  הדני  לגבול  בסמוך 
פרנץ לאנג. כשנתפס, הס אכן הציג תעודת זהות 
מזויפת תחת השם פרנץ לאנג. קרל אברהמס 
שענד,  הנישואים  טבעת  את  לבדוק  התעקש 
השמות  חרותים  הפנימי  שבחלקה  ומצא 
והודה  הס  נשבר  אז  ו"הדוויג".  "רודולף" 
בזהותו. בחקירתו סיפר הס בקור רוח מזוויע: 

שקיבלתי  הוראות  לפי  ארגנתי,  עצמי  "אני 
1941, את ההמתה בגז במחנה,  מהימלר במאי 
שבה  התקופה   ,1943 סוף  ועד   1941 מיוני-יולי 

הייתי מפקד אושוויץ".
ליד  ביומן המחנה של הס, שהעביר אברהמס 
אושוויץ:  של  "כרוניקה  השאר:  בין  נכתב  ושם, 
וילדים,  נשים  גברים,  יהודים,   2,000  -  12.12.42
הגיעו ממחנה המעבר. לאחר סלקציה 1,578 בני 
אדם הומתו בתאי הגזים". במסמך אחר שכתב 
אברהמס,  ידי  על  הוא  גם  ונתפס  לאשתו,  הס 
סיפר הרוצח על ביקור משפחתו במחנה, בתיאור 
מזעזע: "היו אלו יומיים יפים עם הילדים. הביקור 
במחנה, הרכיבה על הסוס האציל, וניהול שיחות 

רציניות ועליזות. אושוויץ".
סייעו  יהודים  שואה  ניצולי  כי  סיפרה  רבקה 
לסבה לבצע זיהוי ודאי של הס. במכתב לאשתו 
מחנות  ניצולי  שלושה  או  "שניים  קרל:  כתב 
פאול,  חברי  את  פגשתי  שלנו.  לצוות  הצטרפו 
נשאר  שהוא  נס  במחנות,  שנים  חמש  שהיה 
כמה  לאחר  אפילו  מאוד,  רזה  הוא  בחיים. 

חודשים שאנחנו מטפלים בו הוא מאוד חלש".
"אני  בסבה:  מאוד  גאה  שהיא  אומרת  רבקה 
שעליתי  לאחר  בי  גם  גאה  היה  שהוא  בטוחה 
יהודיים  חיים  חיה  אני  כיום  ב-1996.  לארץ 
בירושלים, חסידת חב"ד ואם ל-7 ילדים". היא 
מצרה על כך שסבה לא זכה להוקרה מספקת 
שכל  בהלם  "הייתי  הרוצח:  של  תפיסתו  על 
השנים יד ושם לא פרסמו את הסיפור הזה. אני 
חושבת שהוא היה צריך לקבל אות הוקרה מיד 
ושם", ומסכמת: "75 שנה אחרי שחרור אושוויץ 
היהודי  החייל  על  ידעו  שבישראל  הזמן  הגיע 
מאושוויץ  שואה  ניצולי  שני  שבעזרת  הבריטי 

הצליחו להביא צדק ולאתר אדם רשע כזה".
 

Ynet וידיעות אחרונות )6.2.2020(

"זה הסיפור של סבי": איש המודיעין 
היהודי שלכד את מפקד אושוויץ

| איתמר אייכנר |

במשך שנים שמר קרל אברהמס בסוד את סיפור לכידתו של רודולף הס, מפקד מחנה 
ההשמדה אושוויץ, שאחראי לרציחתם של יותר מ-2.5 מיליון בני אדם, רובם יהודים. 

"בעקבות האנטישמיות המתגברת ולאחר יום השואה הבינלאומי החלטתי לפרסם את 
סיפורו של סבי", אומרת, 40 שנה אחרי שהלך לעולמו, רבקה דונין נכדתו

הס כאסיר בכלא בפולין, אחרי מעצרורבקה עם תמונת סבה קרל

המוציא לפועל. רודולף הס והיטלר

קרל אברהמס ורעייתו בטי



22

שבווייטנאם  ידוע  היה  רבות  שנים  במשך 
חיו  שאנשיה  קטנה,  יהודית  קהילה  הייתה 
כמאה  במשך  הודו-סין  של  הגדולות  בערים 
הקולוניאלי  השלטון  התחלת  מאז  שנים 
מקורות  בדיקת  ב-1954.  סיומו  ועד  הצרפתי, 
בצרפת ובהאנוי מראה כי כאלף יהודים שרדו 
את חמש שנות ממשל וישי בהודו-סין, ובניגוד 
את  שרדה  זו  קהילה קטנטונת  צרפת,  ליהודי 
הפעלת  להוציא  פגע,  ללא  כמעט  המלחמה 
מספר גזרות נגדם על ידי הממשל הקולוניאלי 
הצרפתי. רשימה זו תעסוק במוצאות הקהילה 

היהודית בווייטנאם בעידן השואה. 

שנקרא  לאזור  שהגיעו  הראשונים  היהודים 
אז קוצ'ין-צ'ין או בשמה האחר הודו-סין )היום 
בעקבות  באו  ווייטנאם(,  לאוס  קמבודיה, 
משנות  החל  הצרפתים  המתיישבים  ראשוני 
באו  כולם  כמעט  הי"ט.  המאה  של  הארבעים 
עירקי  ממוצא  יהודים  היו  ובודדים  מצרפת 
יהודים  עת  כתבי  במספר  הודו.  דרך  שבאו 
שהופיעו בצרפת במחצית השנייה של המאה 
שהתגוררו  יהודים  המאזכרים  ישנם  הי"ט, 
הודו-סין  של  הגדולות  בעיקר בארבע הערים 
לא  מספרם  והייפונג.  טוראן  סייגון,  האנוי,   -
עלה כנראה על כמה מאות והם עסקו בעיקר 
בבתי  בהוראה  חופשיים,  במקצועות  במסחר, 
אחת.  במכללה  ואף  תיכונים  יסודיים,  ספר 
הקולוניאלי  הממשל  פקידי  היו  מהם  כמה 
אם  ברור  לא  הצרפתי.  בצבא  שרתו  ובודדים 
הייתה קהילה מאורגנת עם בתי כנסת, רבנים, 
שוחטים ומוהלים, ואם שירותים כאלה לא היו 
במקום, מהיכן יובא מזון כשר ומי ערך בריתות 

מילה. המידע על כך הוא מועט. 

כרוניקל"  ב"ג'ואיש  הופיעו  אזכורים  כמה 
באנציקלופדיה  מכן  ולאחר  הלונדוני 
הבולט  היהודי  היהודית.  האוניברסלית 
בקהילה זו היה ז'ול רואף, ששמו הופיע במילון 
ולאחר   ,)1901 )פריס,  הדור  בני  של  הלאומי 
בניו  שנדפסה  היהודית  באנציקלופדיה  מכן 
נולד בפריס ב-1854 ועקר  יורק ב-1916. הוא 
לדמות  הפך  מהרה  ועד  ב-1872,  להודו-סין 
זו.  במושבה  הצרפתית  בנוכחות  מרכזית 

ספנות  בעסקי  הונו  את  ועשה  התעשר  הוא 
חברת  ממנהלי  אחד  והיה  ברזל  ומסילות 
המקונג.  בנהר  ימית  בהובלה  שעסקה  ספנות 
מוצרים  של  ירידים  בהקמת  סייע  גם  הוא 
מהודו-סין בפריס וערים אחרות בצרפת, ועזר 

להפיץ את דבר המושבה הזו באירופה. 

לוי  סילבן  היה  אחרת  בולטת  דמות 
את  בצרפת  החוקרים  מגדולי   ,)1863-1935(
ותחילת  הי"ט  המאה  בסוף  הודו-סין  תרבות 
הסניף  מקימי  בין  היה  הוא  העשרים.  המאה 
בהאנוי של בית הספר הצרפתי למזרח הרחוק 
בשנת   )Ecole Francaise d'Extreme Orient(
כחבר  ידוע  הוא  הציונית  בהיסטוריה   .1902
אחרי  ישראל  לארץ  שהגיע  הצירים  בוועד 
התנועה  את  לייצג  מנת  על  הבריטי  הכיבוש 
פרט  הבריטי.  הצבא  שלטונות  בפני  הציונית 
על  מפורט  מידע  אין  אלה  דמויות  לשתי 
מספרם  המקומית.  הקהילתית  המנהיגות 
העולם  מלחמת  ערב  בהודו-סין  היהודים  של 
מאות  וחמש  לאלף  אלף  בין  נאמד  השנייה 
נפש. כמה יהודים לא הזדהו ככאלה והעדיפו 
כמה  ידוע  לא  ומוצאם.  דתם  את  להעלים 

מהיהודים נישאו למקומיות.

ידעו  לא  כולם  כמעט  כי  להניח  ויש  הואיל   
להיות  יכלו  לא  הם  המקומיות,  הלשונות  את 
המקומית,  בפוליטיקה  או  בעיתונות  פעילים 
ולכן אין שמות של יהודים הקשורים לתנועת 
במפלגות  או  בהודו-סין  הלאומית  השחרור 
הסימנים  כל  הקומוניסטים.  ובעיקר  השמאל 
מעידים כי הם ראו את עצמם חלק אינטגרלי 
הם  זה.  עולם  בחלק  הצרפתים  מהמתיישבים 
ספר  לבתי  ילדיהם  את  ושלחו  צרפתית  דברו 
צרפתים, חלקם כאלה שנוהלו על ידי הכנסייה 
בילו  לעצמם  להרשות  שיכלו  אלה  הקתולית. 
לקהילות  בניגוד  בצרפת.  מולדת  חופשות 
ושנחאי,  ובהונג-קונג  בסינגפור  היהודיות 
מוסדות  עם  קשר  להם  היה  שלא  כנראה 

וקרנות התנועה הציונית. 

הפגיעה ביהודי המושבות 
הצרפתיות הייתה מינימלית

אירועים  על  ידוע  היה  לא  השנים  לאורך 
אנטי שמיים בהודו-סין, אך אידיליה זו נגמרה 
בשנת 1940 לאחר נפילת צרפת לידי הנאצים. 
כפוף  עתה  היה  הצרפתי  הקולוניאלי  הממשל 
עמד  שבראשה  הפרו-נאצית  וישי  לממשלת 

היהודים בווייטנאם בזמן השואה
קהילה נידחת, קהילה נשכחת, קהילה ששרדה:

הקהילה היהודית הקטנה שחיה תחת השלטון הקולוניאלי בהודן-סין, צלחה 
את מלחמת העולם השנייה כמעט ללא פגע, למרות כפיפות השלטון המקומי 

לממשלת וישי

ארמון המושל הכללי בהאנוי

| מירון מדזיני |
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ששיתף   ,)1856-1951( פטן  פיליפ  המרשל 
פעולה עם גרמניה הנאצית. באותו קיץ נאלצה 
לאזור  יפנים  כוחות  לכניסת  להסכים  צרפת 
העמידה  ימינו(,  של  וייטנאם  )צפון  טונקין 
מנעה  ובעיקר  ואוויר,  ים  בסיסי  לשימושם 
של  בפיקודו  הסינים  לכוחות  נשק  העברת 
צ'יאנג קאי-שק. יפן הייתה עתה הכוח השליט 
במושבה, אבל ממשלתה החליטה לא להתערב 
בנעשה בהודו-סין והשאירה את ניהולה בידי 
ז'אן  האדמירל  בראשות  הקולוניאלי  הממשל 

.)JEAN DECOUX( דקו

קיבל  שפטן  הראשונות  ההחלטות  אחת 
אחרי נפילת צרפת הייתה להכיל את החוקים 
גם   )STATUTE DES JUIFS( היהודים  נגד 
למולדת  נאמנות  שנשארו  צרפת  מושבות  על 
על  כבוש  שטח  למעשה  עתה  היותה  למרות 
ידי גרמניה הנאצית. אחד הביטויים הראשונים 
מ-1870  הצו  ביטול  היה  אלה  חוקים  להכלת 

ליהודים  שהעניק  קרמייה"  "צו  בשם  הידוע 
אזרחות צרפתית. החוקים נגד היהודים נכנסו 
לתוקף ב-8 באוקטובר 1940, וקבעו כי ליהודי 
יחשב כל מי שהיו לו לפחות שניים או שלושה 
יהודים שהמירו את דתם  יהודים, כולל  סבים 

קתולים.  להיות  והפכו 
מאותם  צרפתים  מסמכים 
משפחות  כ-140  מנו  הימים 
מתקרב  זה  מספר  יהודיות. 
היהודי  הועד  של  להערכות 

האמריקאי מ-1940. 

נאסר  היהודים  על 
הממשלה,  במשרדי  לשרת 
הדיפלומטי,  בסגל  בצבא, 
ספר  בבתי  בהוראה  לעסוק 
לערוך  ובאוניברסיטאות, 
סרטים  ולביים  עת  כתבי 
ומחזות. לאחר מכן נאסר על 
בחברות  לעבוד  גם  יהודים 
שהיו להם חוזים עם משרדי 

לעבוד  יהודים  על  נאסר  כן  כמו  הממשלה. 
עיתונים  סרטים,  )רדיו,  התקשורת  באמצעי 
למלא  חייבים  היו  הם  ציבור(.  יחסי  וחברת 
שאלונים מפורטים על מוצאם, הונם ורכושם. 
 1941 ביוני  ב-24  לפועל  שנכנסה  בהוראה 
נאסר על יהודים לעבוד בבנקים, חברות ביטוח 
וחברות שעסקו בסחר במניות ובנדל"ן. מספר 
אחוז  לשלושה  הוגבל  היהודים  הסטודנטים 
בבתי  התלמידים  ומספר  הסטודנטים,  מכלל 

הספר הוגבל לשני אחוז מכלל האוכלוסייה. 

של  למשפטו  המתייחסים  רבים  מסמכים 
האדמירל דקו אחרי המלחמה, כמו גם מסמכים 
לחוקים  שנגעו  וישי  ממשלת  במשרדי  שנמצאו 
נגד היהודים מעידים כי האדמירל וכמה מאנשי 
לא  היא  אבל  באנטישמיות,  נגועים  היו  הצי 
במושבות  היהודים  למצב  בניגוד  בוטה.  הייתה 
סוף  עד   1940 השנים  בין  אפריקה  בצפון  צרפת 
במעצר  הושמו  לא  יהודים  בהודו-סין   ,1942
כי  התברר,  בכפייה.  עבודה  למחנות  נשלחו  או 
מהוועדה  הכללי  המושל  ביקש  מקרים  בכמה 
וישי  בממשלת  היהודים  לענייני  הכללית 
 )Commission Generale aux questions Juives(
עבדו  או  בצבא  ששרתו  ביהודים  לפגוע  שלא 
בשל  וזאת  הצרפתי,  הצבא  עבור  כאזרחים 
מתיחות בגבול הודו-סין עם תאילנד שחייבה 

אחזקת צבא גדול שם.
אם   – נוספת  שאלה  עורר  דקו  אדמירל 
תבוצענה ההוראות כלשונן, איך יתקבל הדבר 
)ולא  שאירופים  המקומית  האוכלוסייה  בעיני 
בשל  לרעה  מופלים  יהודים(  הם  אם  משנה 
דתם, וכיצד זה ישפיע על היחס לאירופים לא 
לפטורים  אישור  ביקש  הוא  למעשה  יהודים. 
במקרים מסוימים. מזכירת המכון הבודהיסטי 
בפנום-פן בירת קמבודיה, סוזן קרפלס, פוטרה 
מנהל  זאת  ולעומת  יהדותה,  בשל  מעבודתה 
ג'ורג'  הרחוק,  למזרח  הצרפתי  הספר  בית 
קוסדס, הושאר בתפקידו. בכמה מקרים "קנו" 
בעיקר  לעסוק  להמשיך  האישור  את  יהודים 

במסחר מהשלטונות על ידי מתן שוחד. 

הייתה  שהודו-סין  בעת  המלחמה,  במהלך 
למעשה כיבוש יפני, היפנים לא התערבו בנושא 
הממשל  את  הזהירו  כי  אם  ליהודים,  היחס 
עין על היהודים ואסרו על  הקולוניאלי לפקוח 
הכנסת יהודים נוספים למושבה. אין ידיעות על 
ניסיוניות של פליטים יהודים מאירופה להיכנס 
יהודים  גירוש  על  דיווחים  אין  להודו-סין. 
החרמת  על  דיווחים  יש  אך  מושבם,  ממקום 
ברור  היה  יהודים.  של  בנקים  ופיקדונות  רכוש 
פיזית  מפגיעה  נזהר  הקולוניאלי  הממשל  כי 
ביהודים, בין היתר מהחשש כיצד זה יראה בעיני 
האוכלוסייה המקומית. אין ידיעות אם הנאצים 
מיוחד  טיפול  וישי  ממשלת  דרשו  בגרמניה 
לדרישתם  בניגוד  בהודו-סין,  שחיו  ביהודים 
שגרו  היהודים  אלפי  בחיסול  ש"תטפל"  מיפן 

בשנחאי במלחמת העולם השנייה. 

מששוחררה צרפת בקיץ 1944 בוטלו החוקים 
רב  זמן  עוד  לקח  אבל  בצרפת,  היהודים  נגד 
עד שבוטלו בהודו-סין, בין היתר בשל כיבוש 
וביטול   1945 במרס  היפנים  ידי  על  המושבה 
חדשים.  לכמה  הצרפתי  הקולוניאלי  המשטר 
אחת הסיבות לאיטיות בה בוטלו החוקים היה 
רצונם של הפקידים הצרפתים שלא להיראות 
ופוגענית  שגוייה  במדיניות  שדבקו  כמי 
המושל  שב  המלחמה  תום  אחרי  באירופים. 
הכללי לצרפת והועמד לדין על שיתוף פעולה 
מאסר.  שנות  לשתי  ונדון  וישי  ממשלת  עם 
המלחמה  אחרי  לצרפת  חזרו  מיהודים  חלק 
והיישוב היהודי פסק להתקיים אחרי יציאתם 

הסופית של הצרפתים מהודו-סין ב-1954. 
אחרי  רק  לתחייה  קמה  היהודית  הקהילה 
כיום  ומונה  ב-1975  וייטנאם  מלחמת  תום 
קטן  לא  מספר  ובהם  יהודים  מאות  כמה 
יחסים  כוננה  ישראל  מדינת  ישראלים.  של 
בשנת  וייטנאם  ממשלת  עם  דיפלומטים 
המדינות.   שתי  בין  הפעולה  ושיתוף   1993
 

הכותב הוא פרופסור )אמריטוס(, החוג ללימודי אסיה, 
האוניברסיטה העברית בירושלים

בראש הודו סין – ספרו של ז'אן דקו

"אחרי תום המלחמה שב המושל 
הכללי לצרפת והועמד לדין על 
שיתוף פעולה עם ממשלת וישי 
ונדון לשתי שנות מאסר. חלק 
מיהודים חזרו לצרפת אחרי 

המלחמה והיישוב היהודי פסק 
להתקיים אחרי יציאתם הסופית 
של הצרפתים מהודו-סין ב-1954"

יפן השאירה את ניהול הטיפול ביהודים בידי הממשל הקולוניאלי 
בראשות האדמירל ז'אן דקו. הפלישה היפנית להודו-סין
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הצבא  החל   1942 ביולי 
הגרמני לכבוש שטחים בצפון 
הקווקז. אף על פי שהכיבוש 
נמשך חודשים ספורים, הוא 
בקהילות  משמעותית  פגע 
זה.  באזור  שישבו  היהודיות 
בוגדנובקה  כמו  בכפרים 
התקיימו  שבהם  ומנז'נסקי, 
של  משותפים  קולחוזים 
אשכנז,  ויהודי  קווקז  יהודי 
בבורות  המוני  טבח  בוצע 
היו  הנרצחים  מרבית  הירי. 
ההררים  היהודים  מקהילות 

יושבי הקווקז.
בתחילה, לא נתנו הנאצים יחס שונה ליהודים 
בני המקום, וסברו כי גורלם צריך להיות זהה 
לזה של יהודי אירופה. הכינוי "יהודים הרריים" 
המוצא  את  הסגיר  הרוסים,  בו  שהשתמשו 
היהודי של הקבוצה, אך כאשר הצבא הגרמני 
כבש את העיר נאלצ'יק, היה מי שניסה לערער 

על סברה זו כדי להציל את הקהילה.
הגיע  העת  באותה  בעיר  היהודים  מספר 
הנאצים  הורו  ההפצצות  בצל  לאלפים. 
ה-אס. קציני  אצל  לרישום  להגיע  ליהודים 
אס. המשפחות הראשונות שנורו היו משפחת 
המכובדות.  שאולוב  ומשפחת  איפראימוב 
עמד  שבראשה  יהודים,  של  משפיעה  קבוצה 
מרקל שבייב, ניסתה להדוף את סכנת הכיליון 
ניסתה  הקבוצה  העיר.  יהודי  מעל  שריחפה 
ההררים  היהודים  כי  להאמין  לנאצים  לגרום 
אינם נמנים עם הגזע היהודי, אלא שהם שבט 
עצמאי המוכנה "טאט" ומשתייך לעמי הקווקז. 
עם  הטובים  בקשריהם  נעזרו  הם  כך  לצורך 
ראש  המקומית.  המוסלמית  האוכלוסייה 

בלקריה  קברדינו  של  הלאומית  המועצה 
אל  להתייחס  בבקשה  הנאצית  למפקדה  פנה 

היהודים ההררים כאל אחד מעמי הקווקז.
פוליטיות  סיבות  שמתוך  הגרמני,  הצבא 
האוכלוסייה  עם  זהירות  משנה  נקט  וצבאיות 
הפקודה  את  עיכב  המקומית,  המוסלמית 
בזמן  חודשיים.  במשך  העיר  יהודי  להשמדת 
ידי  על  נחקרה  הקבוצה  בני  של  יהדותם  הזה 
המשרד  ובראשם  הגרמניים,  המחקר  מכוני 
נבדקו  הנאצית.  המפלגה  של  הגזע  לענייני 
אירופה;  יהודי  עם  המשותף  המוצא  שאלות 
מסורתי,  לבוש  ספרות,  דתיים,  סמלים  נבחנו 
היהודית  הקהילה  מדוברת.  ולשון  מנהגים 
כולה ניסתה לטשטש את הסממנים היהודים. 
ספרים  בתיהם  בחצרות  וקברו  החביאו  רבים 

ותשמישי קדושה.
במסגרת מאמצים אלה אירע מקרה מפורסם 
באוטוביוגרפיות  גרסאות  בכמה  המסופר 
הניסיון  סביב  התרחש  המאורע  מהתקופה. 
מבית  תורה  ספרי  של  בסתר  להוצאתם 
בהובלת  גברים,  של  קבוצה  הכנסת. 
נחמיאל  העיר,  של  הראשי  הרב 
להוציא  כדי  הלוויה  ביימו  אמירוב, 
התורה.  ספרי  את  באדמה  ולהטמין 
יצא מסע הלוויה  בית הקברות שאליו 
המפקדה  בקרבת  היה  הפיקטיבי 
הנאצית. על מנת להרחיק מעליהם את 
גרמו  הלוויה  עורכי  ה-אס.אס  קציני 
להם להאמין כי מדובר במתים ממגפת 
נפוצה  שהייתה  המגפה  הטיפוס. 
הצליחה  השנייה  העולם  במלחמת 
להרחיק את חיילי ה-אס.אס, והטמנת 

ספרי התורה עברה בהצלחה.

המאמצים לעכב את הכרעת שאלת יהדותם 
יהודי  רוב  את  לבסוף  הצילו  הקהילה  בני  של 
הגרמני  שהצבא  עד  רב  זמן  עבר  לא  העיר. 
בעקבות  מהקווקז  כוחותיו  את  להסיג  נאלץ 
התבוסה בקרב סטלינגרד. עם זאת, בתקופה 
רכוש,  בזזו  הנאצים  הכיבוש  של  זו  קצרה 
התנכלו ליהודים ושלחו אותם לעבודות כפייה.
 

באדיבות הספרנים – בלוג הספרייה הלאומית

כך השתמשו יהודי קווקז 
במגפה כדי להונות את הנאצים

| אליסה אברמוב |

המאמצים להסתיר את עובדת יהדותם של יהודי הקווקז בעזרתם של 
המוסלמים בזמן הכיבוש הנאצי, מנעה הכחדתה של קהילה

מציג  החמלה",  של  "הבנאליות  בספרו 
ילדים  פרופ' אורון את סיפור הצלתם של 32 
וחצי  שנתיים  בסלניי.  תושבי  ידי  על  יהודים 
שבברית  לנינגרד  על  המצור  שהחל  אחרי 
1942 שיירה  המועצות, יצאה מהעיר באפריל 
קווקז,  הרי  לכיוון  יהודים  יתומים  מאות  של 
הפציצו  הגרמנים  הגרמני.  הכיבוש  מפחד 
שנותרו  הילדים  ו-300  נסעו,  בה  הרכבת  את 
אחרי  במשאיות.  מסעם  את  המשיכו  בחיים 
הגיעו  מקלט  מקום  אחרי  וחיפוש  נדודים 
 32 הקווקז.  שבהרי  בסלניי  הצ'רקסי  לכפר 
היו  כאילו  המשפחות  ידי  על  אומצו  מהם 
ילדיהם. מחשש שהגרמנים יגיעו בעקבותיהם 
ביום הראשון  לכפר, החליט ראש הכפר כבר 
להגעתם לרשום את הילדים היהודים כילדים 
בכל  בכפר  שנולדו  מוסלמים  צ'רקסים 
המאמצים  ההורים  הרשמיים.  המסמכים 
במרתפים  היהודים  הילדים  את  הסתירו  לא 
כאחד  אותם  אימצו  אלא  העין,  מן  סמויים 
החדשים  ההורים  המשפחה.  בבית  מילדיהם 
השפה  את  המאומצים  ילדיהם  את  לימדו 
הצ'רקסית, ואלה שלא הצליחו בכך התבקשו 
ידי המאמצים להעמיד פניהם כחירשים- על 

אילמים. חיילים גרמנים בכיבוש הקווקז   צילום: הארכיון הפדרלי הגרמני

משפחה של יהודים הרריים. דרבנט, דגסטן, שנות ה-1920    צילום: בית התפוצות 

האנדרטה לזכר מצילי היהודים בסלניי 
צילום: זוהיר תחאוחא

הכפר הצ'רקסי שהציל 
עשרות ילדים יהודים 
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״אמרתי לאדולף אייכמן את שמי ושאני קצין. 
הוא ראה את המספר המקועקע על היד שלי. 
לא הייתי צריך לספר לו שום דבר. הוא גם לא 
שאל. היה לו בדרך כלל פוקר פייס, אבל מדי 
פעם ראינו שהוא מתעצבן, לא שקט, במיוחד 
מהתקופה  בחתימתו  מכתבים  לו  כשהבאנו 
הזאת", מספר סגן ניצב בדימוס מיכאל )מיקי( 
המשטרה  מקציני  ה-95,  בן  גולדמן-גלעד 
שניהלו את חקירתו של אייכמן לאחר לכידתו 

והאחרון בהם שעודנו בחיים.

 :06 "לשכה  הספר  הושק  יוני  בתחילת 
במשטרת  אייכמן  אדולף  של  חקירתו 
היחידה  של  סיפורה  את  שמביא  ישראל", 
חקירת  לצורך  שהוקמה  המשטרתית 
שנה   60 לרגל  לאור  יצא  "הספר  אייכמן. 
המי,  יוסי  פקד  מספר  הלשכה",  להקמת 
וסגן מפקד  ד"ר להיסטוריה של עם ישראל 
אמון  שהיה  ישראל,  משטרת  מורשת  בית 
וכתיבת הספר. "אחת המטרות  על המחקר 
היא להביא לידיעה את הסיפור של החקירה 

עצמה שעליה הייתה אמונה לשכה 06״. 

בסופו  היה  בחקירה  שנאסף  הראיות  חומר 
אייכמן.  של  בהרשעתו  מכריע  חלק  דבר  של 
על  הסיפור  הוא  הספר  של  הראשון  החלק 
היו  מי  אותה,  הקימו  מי  עצמה,  הלשכה 
החוקרים, סיפורים שמאחורי הקלעים, בקשות 
שנשלחו ללשכה על ידי אזרחים. הפרק השני 

בפתרון  אייכמן  של  חלקו  על  מספר 
בארץ.  וזיהויו  לכידתו  עד  הסופי 
הספר  של  והעיקרי  השלישי  החלק 
עוסק באיסוף הראיות ובתשאולו של 
אייכמן וכולל מסמכים שונים ועדויות 
הודפס  הספר  שואה".  ניצולי  של 
זה  בשלב  ומיועד  עותקים  ב-1,000 
שעוסקים  ולאנשים  לשוטרים  בעיקר 
"נבחן  היסטוריונים.  בהם  בתחום, 
הספר  את  להנגיש  האפשרות  את 
המי.  מציין  בו",  שיתעניינו  לאזרחים 
"בגלל שהמשטרה אינה יכולה למכור 
ספרים, אולי נעשה זאת דרך גוף שלישי, כמובן 

לא למטרות רווח".

עם  שבפולין.  בקטוביץ  נולד  גולדמן-גלעד 
הוריו,  עם  ברח  השנייה  העולם  מלחמת  פרוץ 
גורש  משם  פשמישל,  לעיר  ואחותו  אחיו 

למחנה שבניה. בנובמבר 1943 גורש לאושוויץ 
וחצי  כחודש  לאחר  בירקנאו.  למחנה  ונשלח 
הועבר למחנה ּבונה-מונוביץ. הוא צעד בצעדת 
אצל  הסתתר  ממנה,  לברוח  הצליח  המוות, 
הצטרף   1945 ובתחילת  פולנית,  משפחה 
אוניית  על  עלה   1947 במאי  האדום.  לצבא 
ארצה,  שהפליגה  "התקווה"  המעפילים 
מעצר  למחנה  הבריטים  ידי  על  וגורש 

בקפריסין.

והתגייס  ארצה  עלה  המדינה  קום  לאחר 
היה  אייכמן  משפט  שהחל  לפני  למשטרה. 
"ב-1958  למשטרה.  מחוץ  גולדמן-גלעד 
עם  הסתדרתי  לא  כי  המשטרה,  את  עזבתי 
ילד,  עוד  "רצינו  מספר.  הוא  המשכורת", 
המשכורת לא הספיקה והחלטתי לחפש משהו 
אחר. ואז כשדוד בן גוריון הודיע ברדיו שתפסו 
את אייכמן, כתבתי מכתב למפכ"ל המשטרה 
שירותיי.  את  והצעתי  נחמיאס,  יוסף  דאז, 
למשטרה.  לחזור  לי  והציעו  לשיחה  הוזמנתי 
הסכמתי בתנאי שיעלו לי דרגה. הם הסכימו. 

נכנסתי ללשכה 06 בדרגת פקד".

מה הניע אותך להציע את שירותיך? 
רוסית  פולנית,  גרמנית,  שידעתי  "בגלל 
ויידיש )שפה שהייתה חשובה גם בגלל העדים 
שהעידו(, הייתי משוכנע שאוכל לסייע. הסיבה 
משוכנע  לא  אני  מעגל.  לסגור  הייתה  לא 
הייתי  אבל  מעגל,  נסגור  פעם  אי  שאנחנו 
אייכמן  של  בחקירתו  לסייע  שאוכל  משוכנע 

והרגשתי חובה מוסרית להציע את עצמי".
גולדמן-גלעד מספר כי היחידה מנתה קרוב 
)ניצב  היחידה  מפקד  "ביניהם  איש.  ל-40 
)אפרים  סגנו  א"ש(,  זלינגר:  'רמי'  אברהם 
12 קצינים חוקרים,  אלרום הופשטטר: א"ש(, 
"החקירה  מפרט.  הוא  ומתרגמים",  טכנאים 
תחת  שהיו  אירופה  ארצות  כל  את  הקיפה 
שלטון גרמניה והשפעתה. סך הכל 18 מדינות. 
לאזורים.  החקירה  את  לחלק  צריכים  היינו 
פולין,  לאזור  האחריות  את  קיבלתי  אני 
לטביה  הבלטיות,  הארצות  המועצות,  ברית 
בשטחים  שהיו  ההשמדה  ומחנות  ואסטוניה, 
אירופה.  מכל  יהודים  הובלו  ושאליהם  הללו, 

ידעתי מי זה אייכמן. 

חקירה קשה גם לחוקרים
פושעי  של  נירנברג  משפטי  כשהתחילו 
הפרוטוקולים.  אחר  עקבתי  נאצים,  מלחמה 
היהודים  מחלקת  ראש  היה  שאייכמן  ידעתי 
בגסטפו והיה אחראי על הובלת יהודי אירופה 

ניצול וחוקר. מיכאל גולדמן - גלעד           צילום פרטי

לחקור את השטן: חוקרו של אייכמן 
חוזר אל המפגשים המטלטלים

| אילנה שטוטלנד |

עם צאתו של ספר שמגולל את סיפורה של הלשכה המשטרתית המיוחדת 
שהוקמה לצורך חקירת הצורר, חוזר מיכאל )מיקי( גולדמן-גלעד, אחד 

מהקצינים, אל מפגשיו עם הבכיר הנאצי

כריכת הספר לשכה 06

ספרים חדשים
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מיכאל גלעד בעת משפט אייכמן    צילום: באדיבות המשפחה

ספרים חדשים
אושוויץ,  טרבלינקה,  בהם  השמדה,  למחנות 
והושמדו  לבלזץ  הובלו  הוריי  בלזץ.  סוביבור, 
יחד עם אחותי ויחד עם המשפחה המורחבת, 
שמנתה קרוב ל-40 נפשות. היה לי אח שגויס 
נהרג  שהוא  בטוח  הייתי  האדום.  לצבא 
לאחר  שנים   17 אותו  מצאתי  אבל  במלחמה, 

מכן". 

איך היה המפגש הראשון עם אייכמן?

במדים  שלו  התמונה  את  ראיתי  "תמיד 
לפניי  אותו  כשהביאו   ,1961 באפריל  ופתאום 
הזדעזעתי  עליו,  והסתכלתי  החקירה  לחדר 
לא  ומסכן.  מפוחד  ֶנֶבְּך  איזשהו  לפניי  לראות 
לא  אייכמן.  אותו  היה  שזה  להאמין  יכולתי 
על  ששלט  האיש  היה  שזה  להאמין  יכולתי 

חייהם ומותם של כל יהודי אירופה".

איך התנהלת מולו?

חוקרים  משטרה,  קציני  היינו  "אנחנו 
מפורשות  הוראות  לנו  היו  מקצועיים. 
ברצח.  חשוד  כל  אל  כמו  אליו  להתייחס 
את  עליו  להרים  לא  אפילו  הנחיות  לנו  היו 
המשפט  בבית  לומר  יוכל  שלא  כדי  הקול 
זאת.  טען  לא  גם  והוא  לחץ,  עליו  שהופעל 
החקירה נמשכה תשעה חודשים. מי שישב 
אבנר  פקד  היה  יום  יום  כמעט  אייכמן  עם 
לס. כשהיו צריכים לברר אצלו דבר ספציפי 
על אזור שהיינו אחראים עליו, היינו נפגשים 
עם  היה  תמיד  זה  החקירות.  בחדר  איתו 
רשמקול, היו שאלות, הוא ענה. הכל הוקלט 
ויומיים לאחר מכן זה הועבר לו בכתב. נתנו 
לו לקרוא מה שאמר, הוא התבקש לחתום 
על הפרוטוקולים וחתם. אחר כך הסלילים 

הובאו גם כהוכחה בבית המשפט".

לדברי גולדמן-גלעד, אייכמן התחמק מכל 
אחריות אישית. "הטענה שלו הייתה שהוא 
אותן",  למלא  צריך  והיה  פקודות  קיבל 
מסמכים  מאות  לו  הצגנו  "אבל  אומר.  הוא 
באירופה  בארכיונים  שהוצגו  בחתימתו 
מכתבים  על  חתם  הוא  הברית.  ובארצות 
שלו  השליחים  לכל  נותן  שהיה  והוראות 
היהודים  הובלת  לגבי  הכיבוש  בארצות 
כאמור,  הוא,  ההשמדה.  למחנות  ברכבות 

כדי  פקודות,  לפי  הדברים  את  שעשה  טען 
אנחנו  אבל  אישית.  אחריות  מעצמו  להוריד 
דיברתי  בעצמו.  הוראות  נתן  שהוא  הוכחנו 
בגרמנית. העדויות שלו הוקלטו רק  איתו רק 
זה לבית  כך כמובן הגשנו את  בגרמנית. אחר 

המשפט בתרגום עברי". 

עד כמה זה היה קשה לך נפשית?
"זה היה מאוד קשה, אבל אנחנו היינו חייבים 
על  למעשה  זאת  ועשינו  עצמנו,  על  לשלוט 
חשבון הבריאות הנפשית שלנו. כמעט מחצית 

החוקרים וחלק מהאנשים הטכניים היו שורדי 
מספר  כשמצאתי  קשה  הכי  לי  היה  שואה. 
להוביל  ההוראות  היו  מהם  שבאחד  מסמכים 
את  ראיתי  לבלזץ.  פשמישל  גטו  יהודי  את 
ביולי   26 שבתאריך  להבין  לי  שנתן  המסמך 
הובלו  הולדתי,  יום  גם  הוא  שבמקרה   ,1942
הוריי ואחותי הקטנה למחנה ההשמדה בלזץ". 

סודי ביותר
גולדמן-גלעד חקר את אייכמן חמש פעמים. 
וחצי-שעתיים",  שעה  פעם  כל  איתו  "ישבתי 
בלשכה  שלי  הפעילות  "עיקר  מספר.  הוא 
הרלוונטיים  המסמכים  את  לגלות  הייתה   06
שואה  שורדי  עם  להיפגש  וגם  לפעולותיו, 
ולגבות את העדויות שלהם כדי שיהיה אפשר 
אחר כך להזמין אותם כעדים למשפט. זה היה 
הסיפורים  את  לשמוע  קשה.  פחות  לא  חלק 
שלא  אמרו  הם  להעיד.  אותם  ולשכנע  שלהם 

יאמינו לסיפורים שלהם. באמת הייתה תקופה 
אישה  הייתה  השואה.  לשורדי  האמינו  שלא 
אחת, רבקה יוסלבסקה, שנורתה על ידי אנשי 
נפצעה,  רק  היא  משפחתה.  כל  עם  אס.אס 
אותה  מצא  כך  אחר  עירומה,  מהבור  יצאה 
איזשהו איכר שריחם עליה ולקח אותה לביתו. 
זאת עדות מאוד מפורסמת שמלמדים אותה 
התבצעה  אייכמן  של  חקירתו  הספר".  בבתי 
תחת מעטה סודיות. "היינו חוזרים הביתה רק 
פעם אחת בשבוע לשבת. היה אסור לנו לספר 
איפה אנחנו נמצאים, איפה החקירה. שום דבר 

אכן לא דלף החוצה", מספר גולדמן-גלעד.

היה קשה לשמור הכל בפנים?
יכולתי  לא  זה.  עם  להתמודד  קשה  "היה 
לספר לאשתי, לא לילדים. כשהתחיל המשפט 
הראשי,  התובע  ידי  על  התבקשתי  עצמו, 
בזמן  להיות העוזר האישי שלו  גדעון האוזנר, 
המשפט. ישבתי ליד האוזנר בשולחן התביעה 
במשך כל המשפט. זה היה מצב לא פחות 
לעצמך  תארי   .06 בלשכה  מאשר  קשה 
אחר  העידה  יוסלבסקה  רבקה  שאותה 
כך במשפט וסיפרה את הסיפור. הרגשתי 
פעם.  עוד  השואה  את  עובר  אני  כאילו 
זה לא היה פלא שכמה שנים לאחר מכן 

קיבלתי התקף לב".

איך הרגשת כששמעת את גזר הדין?
היינו  לא  החקירות,  קציני  "אנחנו, 
מוות.  דין  גזר  יקבל  שאייכמן  בטוחים 
לא  אבל  לו,  מגיע  שזה  בטוחים  היינו 
זאת  יגזרו  שהשופטים  בטוחים  היינו 
עשו  שהם  מה  על  אנוש  נקמת  אין  עליו. 
אלוהים  שרק  משוכנע  אני  היהודי.  לעם 
יכול לנקום על מה שהם עשו לנו. אנחנו 
לא מסוגלים. הייתי גם אחד משני קציני 
תלייתו  בזמן  נוכחים  שהיו  המשטרה 
איך  כשראיתי  גם   .1962 במאי  ב-31 
נקמה.  של  רגש  לי  היה  לא  אותו  תולים 
אולי נעשה צדק עם אחד, אבל אי אפשר 
פעמים.  מיליון  שישה  אותו  לתלות  היה 
ילדיי  חמשת  היא  שלי  האמתית  הנקמה 

ו-12 נכדיי". 

גולדמן-גלעד  נשאר  המשפט  בתום 
יצאתי  מכן  "לאחר  במשטרה.  כשנתיים 
מטעם  אמריקה  לדרום  לאומית  בשליחות 
בתפקידים  ושימשתי  היהודית  הסוכנות 
ומודה  מספר  הוא  המדינה",  בשירות  נוספים 
גולדמן- אותו.  ריגשה  מאוד  הספר  שהשקת 
של  אפרו  את  שפיזרו  אלה  בין  היה  גלעד 
אייכמן בים. ברגע שעשה זאת אמר: "ֵכּן ֹיאְבדּו 

ָכל-אֹוְיֶביָך ִיְשָׂרֵאל".
 
מעריב )7.6.2020(

"אייכמן התחמק מכל אחריות 
אישית. הטענה שלו הייתה שהוא
קיבל פקודות והיה צריך למלא 

אותן, אבל הצגנו לו מאות 
מסמכים בחתימתו והוראות שהיה 

נותן לכל לגבי הובלת היהודים 
למחנות ההשמדה"
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אייקונים של השואה באמנות. הנער מגטו ורשה ואנה פרנק

שצולמו  השואה  מתקופת  ידועים  תצלומים 
ניטראליים  צלמים  יהודים,  נאצים,  ידי  על 
על  השפיעו  הברית  בעלות  של  וצלמים 
אמנים רבים, והם מסתמכים עליהם ביצירות 
האמנות שלהם. כאלו הם התצלומים של הילד 
שזהותו  המורמות  הידיים  עם  ורשה  מגטו 
אינה ידועה, ושל אנה פרנק אשר סיפור חייה 
פרנק  אנה  בבית  ומהמוצג  יומנה  מתוך  ידוע 
למסמכים  הפכו  אלו  תצלומים  באמסטרדם. 
את  כמייצגים  עולמי  בהיקף  מפורסמים 
אימצו  העולם  ברחבי  רבים  אמנים  השואה. 
מנת  על  השראה  כמקור  אלה  תצלומים 
להביע את תחושותיהם ורעיונותיהם בהקשר 
עם  להתמודד  וכדי  בכלל  השואה  לאירועי 

הגורל של שני הילדים הללו בפרט.  

על ידי שימוש ְּבִדימּוים של שני הילדים האלו 
מתקופת השואה, האומנים יכולים לעורר את 
על  כעסנו  את  גם  בעת  ובה  שלנו  הסימפטיה 
פשעם הנורא של הנאצים שהרגו מיליון וחצי 
ילדים בשואה. כמו כן, אנה פרנק מייצגת את 
קורות יהודי אירופה המערבית וגורלם בשואה 
ואילו הילד מגטו ורשה מייצג את גורל יהדות 

מזרח אירופה בשואה. 

לכן  האמנות,  תולדות  בתחום  הוא  זה  ספר 
הוא מדגיש את הביטוי החזותי של הנושאים 
שיטת  השונות.  האמנות  ביצירות  המתוארים 
הגישה  את  משלבת  זה  בספר  ביצירות  הדיון 
ההתייחסות  ואת  האמנותית-ביוגרפית 
הדיון  בין  קשר  ליצור  כדי  הסוציו-היסטורית 
הזמן  לבין  והסגנוני  האיקונוגרפי  האמנותי 
בו  החברתי-תרבותי  וההקשר  ההיסטורי 
יכולים  אנו  זו  בדרך  האמנות.  יצירות  נוצרו 
לראות בו בזמן את נקודת המבט האישית של 
ותהליכים כלליים  וללמוד על מגמות  כל אמן 
המצביעים על יחסם של האומנים לילד מגטו 
השואה  של  כדימויים  פרנק  ולאנה  ורשה 

באמנות.

הן:  עליהן  לענות  מנסה  זה  שספר  השאלות 
הילד  בדימוי  האומנים  השתמשו  אופן  באיזו 
מגטו ורשה ואנה פרנק כדי לייצג את השואה? 
מהם המסרים והמשמעויות אתם מתמודדים 
האומנים באמצעות התמונות של שני הילדים? 

האומנים  השתמשו  מידה  באיזו 
בתמונות של הילד מגטו ורשה ואנה 
סוגיות  עם  להתמודד  כדי  פרנק 
עכשוויות הקשורות לאלימות ולרצח 
יצירות  של  גדול  מספר  בחינת  עם? 
כי  אמנות של אומנים רבים מלמדת 
שהעסיקו  משותפים  נושאים  ישנם 
אותם  לבטא  ביקשו  וכולם  אותם, 
האומנים  שלהם.  האמנות  ביצירות 
הילדים  של  הדימויים  את  מציבים 
ובסגנון  חזותית  בסביבה  הללו 
שהם  לנושאים  בהתאם  אמנותי 
למורשת  ביחס  בהם  לדון  בוחרים 

השואה וזיכרון.

מבנה הספר:
עוסק  אובדן,  של  סמל  המבוא: 
היסטוריים  בתצלומים  בשימוש 
ורשה  מגטו  הילד  ובתצלומי  בכלל 

ואנה פרנק בפרט.

הילדים  גורל  הראשון,  הפרק 
היהודים בתקופת השואה, מתייחס 
יהודים  ילדים  של  הטראגי  לגורלם 
שני  תצלומי  באמצעות  בשואה 

הילדים הללו.

מציג  אני,  להיות  היה  יכול  זה  השני,  הפרק 
את הזדהותם של האומנים עם גורלם של שני 
הילד  הם  כאילו  עצמם  הצגת  ידי  על  הילדים 
מגטו ורשה או אנה פרנק במצבים או בחוויות 

מתוך השואה.

השואה:  של  סמלים  השלישי,  הפרק 
דימויים אוניברסאליים ואיקונוגרפיה יהודית 
שני  בתצלומי  השימוש  את  מציג  במיוחד, 
הילדים כדי להדגיש את האלימות המתמשכת, 
במקומות  ילדים  כנגד  והזוועות  האכזריות 
בגישה  לאורך השנים שלאחר השואה,  שונים 
המציגות  יצירות  ישנן  בנוסף,  אוניברסאלית. 
כקורבנות  הילדים  של  היהודית  זהותם  את 

התוכנית הנאצית לחיסול כל היהודים.

ישראל,  למדינת  הקשר  הרביעי,  הפרק 
ורשה  מגטו  הילד  של  הדימויים  הצגת  עוסק 

ישראל  מדינת  להקמת  בהקשר  פרנק  ואנה 
כתוצאה מהשואה. 

הפרק החמישי, הייחודיות של הדמויות, דן 
באמצעות  פרנק  אנה  של  הייחודיים  בייצוגים 
פרנק,  משפחת  של  המחבוא  מקום  תיאור 
הקשר שלה ליומן והופעת דמותה באנדרטות 
משמשת  ורשה  מגטו  הילד  של  דמותו  זיכרון. 
והיא  פוליטיות,  ומטרות  להצהרות  בעיקר 
מתייחסת למשטר הנאצי המושחת המשתמש 
הישראלי- לסכסוך  או  היהודים  נגד  בכוח 

פלסטיני העכשווי.
דן  הזיכרון,  התמוססות  השישי,  הפרק 
מורשתה  והקניית  השואה  זיכרון  בשבריריות 
באמצעות  תישכח,  שלא  כך  הבאים,  לדורות 

הדימויים של הילד מגטו ורשה ואנה פרנק. 
והתובנות  הממצאים  את  מציג  האפילוג 
שעלו מיצירות האמנות המתארות את דמותם 

של שני הילדים המפורסמים הללו.

סמלי השואה באמנות:
הילד מגטו ורשה ואנה פרנק

| ד"ר בתיה ברוטין |

ספרים חדשים



ארגונים וגופים שפועלים למען ניצולי שואה
הרשות לזכויות ניצולי השואה, המשרד לשוויון חברתי 

ביצוע חוק נכי רדיפות הנאצים וחוק נכי המלחמה בנאצים 
תל	אביב:	רח'	יצחק	שדה	17

טלפונים:	03-5682651 03-5682691 03-5682621
ozar.mof.gov.il/lishka	:האינטרנט	אתר

המשרד לשוויון חברתי, המוקד לאזרחים ותיקים

סיוע בבירור זכויות, שירותים והטבות
infovatikim@mse.gov.il :מייל	8840* 08-6260840	טל:

מען	למכתבים:	ת.ד.	2512	בני	ברק	5112401

הקרן לרווחת נפגעי השואה

מפעילה תכניות סיוע לרווחת נפגעי שואה
תל-אביב:	רח'	המלאכה	3	טל'	6090866-03 

מען	למכתבים:	ת.ד.	7197,	תל	אביב	6721503 
חיפה:	רח'	חסן	שוקרי	2		טל':	04-8221250	באר	שבע:	08-9362201

www.k-shoa.org	:אינטרנט	אתר
 

ועידת התביעות 

ארגון עולמי הפועל למתן פיצויים לקורנות השואה ודואג 
לרווחתם של ניצולי השואה

תל	אביב:	רחוב	קרליבך	25,	671322
מען	למכתבים:	תל	אביב	ת.ד.	20046 6120001

טל':	03-5194400		פקס:	03-6241056
infodesk@claimscon.org		דוא"ל

www.claimscon.org	:האינטרנט	אתר

האגף לסיוע משפטי, משרד המשפטים 

מעניק שירות משפטי, יעוץ וייצוג של ניצולי שואה, ללא מבחן 
זכאות כלכלית וללא עלות 

סניפים:	באר-שבע,	ירושלים,	תל	אביב,	חיפה,	הצפון	ומרכז
טל':	073-3927788,	מוקד	שרות	הטלפוני:	6405*	או	1222-6450 

moked_siyua@justice.gov.il	:מייל

משרד האוצר, הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל 

טיפול מול הרשויות בגרמניה בניצולי שואה המקבלים 
)BEG( תגמולים מכח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני

תל-אביב:	רח'	אחד	העם	9,	6525101
מען	למכתבים:	ת.ד.	29064,	6129001
טל':	03-6234100,	פקס:	03-6234111

ארגון יהודי עולמי להחזרת רכוש )איל"ר(

ניהול מגעים עם ממשלות מרכז ומזרח אירופה להשבת הרכוש 
יהודי שנותר בארצות אלה 

ירושלים:	רח'	מאפו	5,	9418905
טל':	02-5612497/8	פקס:		02-5612496

  wjro@wjro.org.il	:מייל
 www.wjro.org.il	:האינטרנט	אתר

מרכז אלה להתמודדות נפשית עם אבדן 

הענקת תמיכה נפשית וחברתית לניצולי שואה ובני 
משפחותיהם בכל רחבי הארץ

משרד	ראשי:	יגאל	אלון	157	ת"א	טל':	03-6910921
www.elah.org.il	:האינטרנט	אתר	כתובת		elah@elah.org.il	:מייל

עמך המרכז הישראלי לתמיכה נפשית וחברתית בניצולי 
שואה והדור השני 

מתן מענה ייחודי לצרכים הנפשיים והחברתיים של ניצולי 
שואה ובני משפחותיהם

הנהלת	ארצית	ירושלים:	רח'	הלל	23,
טל':	02-6250745,	פקס:	02-6250669

המרכז	פועל	באמצעות	15	סניפים	בכל	רחבי	המדינה
www.amcha.org	:האינטרנט	אתר

במקרה של אי מסירה נא להחזיר לת.ד. 57403, ת״א 6157302


