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יחידה

ערעור עולמם של הילדים היהודיים במזרח אירופה
והתבגרותם בעולם בלתי אפשרי
העולם הכאוטי שיצרה השואה היה הפוך לחלוטין מכל מה שילדים זקוקים לו כדי להתפתח
בדרך טבעית ונורמלית .פרוץ מלחמת העולם השנייה בחודש אלול תרצ"ט (ספטמבר ,)1939
ההרס שהביא עמו הכיבוש הנאצי מיד עם ראשיתו ,הגזרות הראשונות וחובת ענידת אות
הקלון  -כל אלה היוו שבר מרכזי בעולמם של הילדים היהודיים.
בשיעורים אלו נבחן את התמודדותם של הילדים אל מול הכאוס.

ראשונה“ :מה אומרים כנגד רעמי התותחים?”

ילדות והתבגרות בעולם
של חורבן

מבנה השיעורים
יחידה ראשונה

"מה אומרים כנגד רעמי תותחים?"
חיי הילדים היהודיים בפולין טרם השואה ובראשית המלחמה

היחידה כוללת שיעור אחד ובו שני חלקים:
חלק א :היכרות עם ילדים יהודים ועם חייהם לפני השואה
						
חלק ב :פרוץ המלחמה.

עמ' 4
עמ' 16

יחידה שנייה

"מעולם לא היה לי עצוב כל כך כמו היום
בשעת התפילה"
צעדים נגד היהודים בראשית השואה

היחידה כוללת שני שיעורים:
שיעור ראשון“ :הכול אסור לנו”

גזרות השלטון הגרמני נגד היהודים
חלק א :גזרת עבודות הכפייה				
				
חלק ב :הרס וחילול של בתי כנסת

עמ' 26
עמ' 29

שיעור שני“ :למה מסמנים אותנו? למה כל כך משפילים אותנו?”

						
גזרת אות הקלון
						
פעילות סיכום.



עמ' 34
עמ' 39
יד ושם

יחידה

יחידה ראשונה

ראשונה“ :מה אומרים כנגד רעמי התותחים?”

"מה אומרים כנגד רעמי תותחים?"
חיי הילדים היהודיים בפולין טרם השואה ובראשית המלחמה

מטרת השיעור
במהלך השיעור יתוודעו התלמידים לחיי הילדים היהודים בפולין ערב מלחמת העולם השנייה
ולתחילת התמוטטות ילדותם בעקבות השבר הקשה של ימי ראשית המלחמה .בצד השבר
יתוודע התלמיד לדרכי ההתמודדות של המשפחה היהודית ושל הסביבה ,וכן להתבגרותם
המהירה והשונה של ילדים אלו.
חלק א

היכרות עם ילדים יהודים ועם חייהם לפני השואה
להכרת עולמם של הילדים טרם המלחמה משמעויות חינוכיות רבות .על מנת לעמוד על גודל
האבדן ,יש להכיר את העולם כפי שהיה לפני השואה .כמו כן ,התוודעות אל עולמם של ילדים
היא אחת הדרכים המסייעות ביצירת אמפתיה אצל התלמידים של היום ובקירובם אל העבר.
התלמיד מגלה דרך עדויות הילדים תחומי עניין ,חלומות ומחשבות משותפים האופייניים לו
ולילדים אלו .בנוסף על כך ,פתיחת הלימוד בהיכרות עם חיי הילדים לפני השואה מאפשרת
להדגיש ולהמחיש את השבר שנוצר בעולמם באבחת חרב.

בית כנסת הרמ"א ברובע היהודי ,קרקוב ,פולין

יד ושם



מרים בריק-נקריץ

מלוצק שבאוקראינה ,בת שמונה בפרוץ המלחמה

אבא שלי יעקב בריק ,עסק במסחר .מכיוון שהיה הבן הבכור עזר לסבתא לפרנס את המשפחה .היא מכרה
קמח ותבואות במכולת קטנה .סבא שלי [ ]...הקדיש את זמנו ללימוד .הכניסה לחדרו הייתה אסורה לילדים,
כדי לא להפריע בעת לימודי הקודש.
בימי חמישי הגיעו לביתנו עניי העיר וסבא היה מחלק להם נדבות .סבתא הייתה אשה מסורה למשפחתה
ופעילה מאד .לאחי ולי ,הנכדים שלה שגרו קרוב אליה ,הייתה מעניקה אהבה רבה ותשומת לב.
כשהיינו קטנים היינו מבקרים את בית סבתא ,בכל שבת הלכנו אליה ברגל [ ]...כל בני סבתי נתנו את השם
דוד לבנם הבכור ,וכשנולדה בת ,קראו לה דבורה [ ]...ולי נתנו שני שמות מרים דבורה .במשפחת אבי קראו לי
מרים ,ואילו במשפחת אמי דבורה.
מדי שבת בבוקר [ ]...אחי ואני ,ליווינו את אבא לבית הכנסת בשכונה שלנו לתפילת השבת .כשהמבוגרים
התפללו שיחקנו בחצר בית הכנסת.בחגים היה בית הכנסת מלא מפה לפה .הגברים עטופים בטליתות ,התפללו
באולם הגדול [ ]...לשם היה מותר לילדים להכנס .בקומה העליונה ,ב"עזרת הנשים" היה צפוף ומחניק .הנשים
שמעו את התפילה דרך חלונות קטנים []...
בראש השנה אהבתי לשמוע את תקיעת השופר .באותה שעה היה שקט גמור בבית הכנסת ,המתפללים הניעו
רק את השפתיים ולחשו את התפילות בהתרגשות.
היו לי חברות אחדות שגרו בשכנות .במיוחד אני זוכרת את ריבצ'ה .היא גרה בבית עם גינה ,ובחצר שלה אהבנו
לשחק כאילו אנחנו מוכרות בשוק או בחנות .אילתרנו מאזניים ,פיסות ניר שימשו בתור כסף .וכל מיני צמחים
ועלים היו ירקות שמכרנו.

יחידה

מה אפשר ללמוד מסיפורי הילדים
ומתמונותיהם על חייהם?

ראשונה“ :מה אומרים כנגד רעמי התותחים?”

לפניכם עדויות ותמונות המתארות את חייהם
של כמה ילדים בפולין טרם השואה.

מרים ברקוביץ-נקריץ ,בדרכי החיים ,ירושלים תשס"ד ,עמ' 20

יהודים ברחוב בקרקוב ,פולין



יד ושם

יחידה
ראשונה“ :מה אומרים כנגד רעמי התותחים?”

נחמן כץ

מהעיירה ריטובה ,ליטא

כילד קטן ,למדתי אצל הרב יוסל איצקוביץ ,שמש בית הכנסת .כל יום שישי בבוקר ,אשתו
של רב יוסל ,דובה ,הייתה מביאה לו חלה קטנה טרייה וחצי ליטר קפה ,והוא סעד את ארוחת
הבוקר תוך כדי שיעורינו.
אני גם זוכר את היום הראשון בו נשלחתי לחדר והרבי קרא לי אליו מן החצר שבה שיחקתי
בכדור .בחיוך וברוך הוא שאל אותי על ה'סדרה'  -פרשת השבוע  -ולמרות היותי מתחת לגיל
חמש ,ידעתי להשיב לו על נוח והתיבה .הוא שאל אותי מי היה המלמד שלי ועניתי" :יוסל
השמש" .הוא חייך ושוב צבט אותי בלחי .רצתי הביתה והגעתי כה נרגש וחסר נשימה משמחה
שאמי נבהלה ,שמא דבר מה אינו כשורה אצלי .אני עדיין חש בקרבי את האושר של אותו
רגע.
נחמן כץ ,למנות ימינו כן הודע :סיפור הישרדות הקרבה והצלחה ,ארה"ב  ,1999עמ' 14

מלמד ותלמידים ב"חדר" בפולין

יד ושם



יחידה

כשמלאו לי חמש ערכו לי הורי סעודת חומש .סעודה זו עורכים למתחילים בלימוד חומש
עם רש"י ,ולאלה שכבר יודעים לקרוא היטב כתב רש"י .לכבוד האירוע נתן לי הסבא מתנה,
שעון כיס שבלט בעוביו .זכור לי שבעת המסירה נישק וחיבק אותי ואמר" :שים לב! השעון הזה,
כמו כל שעון טוב ,הולך רק לכיוון אחד ,וכל שניה או דקה שחלפה איננה חוזרת ,הווה אומר,
כל דקה שבזבזת ולא למדת ,לעולם לא תשיגנה עוד".
שמחה מאיר ,אני לא סטשק  -בן ישיבה בשירות חיל האוויר הנאצי ,ירושלים תשמ"ט ,עמ' 12

גוטה אייזנצוויג (שטרנבוך)

ראשונה“ :מה אומרים כנגד רעמי התותחים?”

שמחה מאיר

מעיירה באזור קרקוב בפולין

ורשה ,פולין

בית יעקב
בשנת [ 1928תרפ"ח] כשהייתי בת אחת עשרה נפתח בית הספר היסודי הראשון של בית
יעקב בורשה .עד אז חינוכה של בת יהודיה הצטמצם סביב מה שלמדו אותה בבית" .חכמת
נשים בנתה ביתה" (משלי י"ב פס' א).
לבית יעקב התקבלו רק בנות מבתים אדוקים "פרום" .הייתי הילדה היחידה מכיתתי בבית
הספר הציבורי שעברה לבית יעקב .הסיבה הייתה שכר לימוד גבוה שהיווה מניעה בפני רוב
המשפחות כך שרוב הבנות הדתיות נשארו בבתי ספר ציבוריים .וכשסיימו בגיל שלש עשרה או
ארבע עשרה ,אלפים מהן יצאו לעבודה.
התחלתי ללמוד בבית יעקב כשהייתי בכיתה השביעית (ז) .את מקצועות החול לימדו נכרים
או יהודים לא דתיים.
בית הספר שכלל רק שש כתות מנה כולו כמאה ילדות .רוב ההורים הגבילו את צרכיהם
החיוניים במטרה לחסוך את הכסף כדי לשלם את שכר הלימוד.
הארוע החשוב ביותר שהתרחש כשאני הצטרפתי לבית יעקב היה ביקורה של שרה שנירר ,אשר
באה במיוחד לורשה.
מורתנו ספרה לנו איזו אשה מיוחדת היא ,ואנחנו כמעט רעדנו מהתרגשות ובציפיה .הכנו
תכנית שלימה לכבודה שכללה שירים באידיש ודקלום שאחת התלמידות דקלמה לפניה.
לבסוף הגיע היום הגדול .כולנו התאספנו בחדר אחד גדול מחכות בהתלהבות לאשה הדגולה
שתופיע.
Gutta Sternbuch and David Kranzler, Gutta, Jerusalem 2005 pp. 14-16



יד ושם

יחידה
ראשונה“ :מה אומרים כנגד רעמי התותחים?”
תלמידות בית ספר בית יעקב לפני המלחמה במוגלניצה ,פולין

גניה

פינקלשטיין ברז’נה ,אוקראינה ,בת אחת עשרה בפרוץ המלחמה

במטבח ביתנו היה קיר עץ ,ועליו היו תלויים סירים ומחבתות מנחושת ,שעברו מדור לדור.
בסירים הגדולים הללו היו מבשלים בקיץ ריבות מפרות העונה :שזיפים ,דובדבנים ותותי יער.
גם מלאכת הכנת האיטריות של אמא הייתה [ ]...היא הייתה לשה בידיה בצק מביצים
וקמח,מגלגלת אותו על ה"לוקשן ברייטל" (=הקרש לחיתוך איטריות) [ ]...אחר כך הייתה מקפלת
את הבצק ומגלגלת חותכת [ ]...בזריזות [ ]...ושוב מיבשת [ ]...אלה היו אטריות נפלאות.
נדמה לי שלא היינו עשירים ,אבל תמיד הייתה בבית תחושה של שפע .מעולם לא חסר לנו
דבר לא מזון ולא בגד [ ]...הבית היה מלא ריחות ערבים [ ]...ביום חמישי היו שוחטים עופות
לשבת והעוזרת הייתה מורטת את נוצות העופות ומכשירה אותם במלח גס .ביום שישי לפנות
בוקר היו אופים את החלות והעוגות לשבת וכל היום היה ניחוח המאפה הטרי הריחני ממלא
את הבית.
גניה פינקלשטיין" ,גניה" ,תל אביב  ,1994עמ' 24-23

יד ושם



יחידה

היינו משפחה מבוססת ,קוצרת עמל כפיים שקדניות .העתיד נראה בטוח ומבטיח.
ארבעה ילדים היינו .הבכירה הייתה אחותי דבורה ,שמחוץ לבית נקראה דורקה [ ]...הייתה בת
שש עשרה למדה בבית הספר למסחר בוורשה []...
אחי מוטל ,בן ארבע עשרה ,אז תלמיד ישיבה מוכשר ,היה נער גבה-קומה ורחב כתפיים .למרות
שהיה קשיש ממני בשנתיים בלבד ,נראה ההבדל בינינו גדול הרבה יותר .הוא היה נער רציני,
שקדן ,מסוגר ונוטה להתבודד ,וכבעל 'ידי זהב' השכיל לעשות דברים שהפליאו עיני כול .אני,
שידי לא צלחו לעשות דבר ,קינאתי בו בשל כך ]...[ .אני הייתי הילד השלישי .בן שתים עשרה
[ ]...נמוך קומה ,רזה וחולני .רביעי היה יענקל'ה בן השבע ,ילד יפה ומפונק שהכל אהבוהו וסבלו
ממנו גם יחד ,שכן פעם בפעם היה נטפל לאחד מבני המשפחה ולא מניח לו אם לא מילא את
משאלותיו []...
בקיץ [ ]...שכר אבי למשפחתנו בית קיץ של פנסיון [ ]...התרועעתי גם עם ילדי הנופשים .מיד
אחרי ארוחת הבוקר היינו רצים לשחק ולהתחרות [ .]...כנער זריז הצטיינתי בתחומים רבים,
אך מאחר שהייתי חלוש נעניתי לבקשת אמי והבטחתי לה שאנוח מדי יום אחרי הצהריים.
זאת הייתי עושה בשכיבה בערסל [ ]...אהבתי להתבונן בצמרות העצים ,במשחקי קרני השמש
בין הענפים ,אהבתי להאזין לרחש הרוח שהייתה מנשבת גלים גלים ,תחלה בשקט ואחר כך
בעוצמה גוברת [ ]...הכל היה שקט כל כך ,ואף שפה ושם הדהדו קולות אדם ,הייתי כמו בעולם
אחר .אלפי מחשבות היו משתלטות עלי ,ואני הייתי מסגיר את עצמי בידי דמיוני.

ראשונה“ :מה אומרים כנגד רעמי התותחים?”

דב פרייברג

מהעיר לודז' שבפולין ,כבן שתים עשרה בפרוץ המלחמה

דב פרייברג ,שריד מסוביבור ,תל אביב  ,1988עמ' 4-2

נער שוקד על תלמודו ,פיאסצ'נה ,פולין



יד ושם

יחידה
ראשונה“ :מה אומרים כנגד רעמי התותחים?”
ילדים ברובע היהודי בוורשה לפני המלחמה

יצחק רודשבסקי

מווילנה שבליטא ,כבן ארבע עשרה בפרוץ המלחמה

הלימודים בבית הספר נגמרו .הימים בהירים ,חמימים ומתחשק לברוח מן העיר []...
החבר'ה חולמים על שדות ירוקים ,על חיי המחנה [הקיץ] הערים [ ]...ובערב אנחנו חוזרים
אל העיר הרועשת ,השוקקת חיים .מעולם עוד לא היו החיים כל כך מלאים שמש ושמחה
ושאננות".
יצחק רודשבסקי ,יומנו של נער מווילנה ,תל אביב תשכ"ט ,עמ' 11

על יצחק רודשבסקי

מספרת גם בת דודתו:

יצחק היה נער מוכשר מאוד  -הוא למד היטב ,היה חריף וגם ידע להעמיק בכל אשר
למד :הצטיין בכל המקצועות ,אך חיבה מיוחדת רחש לספרות ולהיסטוריה .במשפחה קראו
לו איצל'ה.
מתוך מאגר העדויות ביד ושם

יד ושם

10

יחידה

שלום

ראשונה“ :מה אומרים כנגד רעמי התותחים?”

משפחת רוזנבלום בעיירת הנופש קריניצה ,פולין

אילתי מקובנה שבליטא ,בן שמונה בפרוץ המלחמה

על אדן החלון יכול הייתי לשבת בביטחון רב ולהביט למרחקים כאשר אהבתי .מכאן נראה
היה הכול איתן ובטוח [ ]...הרחק דרומה נרמזו שוליו של הנהר הגדול החוצה את עירנו ומעבר
לו העפיל מעלה תלול ומוריק.
את השוליים הצפוניים היינו חוצים באוטובוס ,בדרכנו לביקור השנתי אצל הסבאים ,הוריו של
אבא ,בעיירה הזעירה .הדרך הייתה ארוכה ,גדושה מראות וחוויות לא מוכרים.
שלום אילתי ,לחצות את הנהר ,ירושלים תש"ס ,עמ' 15

פנינה גרינשפן

מנובידבור ,סמוך לוורשה

בעל העגלה
בתור ילדה הייתי גאה על עיסוקו של אבא .האפשרות לנסוע בעגלה בתוך העיר ואף מחוצה
לה ,למקומות רחוקים ,רוממה את רוחי .מכוניות וכלי רכב ממונעים היו בזמנים ההם תופעה
די נדירה ,ועיקר התחבורה הייתה עדיין בעגלות ובכרכרות .כמה מאושרים היו הילדים שיכלו
להאחז בקצה העגלה ולנוע מרחק מה בסמוי .ואילו אני בת-חורין הייתי לשבת על הדוכן
המכובד שבמרומי העגלה ולעשות בגלוי כברות דרך ארוכות .אך נדמה לי כי יותר ממני להוט
היה אבא שלי לקחת אותי עמו.
פנינה גרינשפן-פרימר ,ימינו היו הלילות ,תל אביב  ,1984עמ' 17
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יד ושם

יחידה
ראשונה“ :מה אומרים כנגד רעמי התותחים?”

מרים (רז) זונשיין

בתו של ראש הקהילה בעיירה ורשצ'ין בפולין

שמי מרים רז ,נולדתי בפולניה ,בוורשצ'ין ב=[ 1933-תרצ"ג] .גדלתי במשפחה יהודית
דתית-חסידית .שם אבי אלתר זונשיין ,ואמי הניה זונשיין .פרט לאנטישמיות שהפריעה לנו
בחיים  -היו לנו חיים טובים .מאז שאני זוכרת את עצמי תמיד הייתי נרדפת בתור 'ז'ידובקה'
[יהודיה] .הייתה לנו חנות ונחשבנו בין עשירי הישוב .הקהילה היהודית הייתה מאורגנת :בית
כנסת וועד יהודי .תמיד עזרו ליהודים עניים.
על פי עדותה בארכיון יד ושם

אנה

היילמן מהעיר וורשה שבפולין ,בת תשע בפרוץ המלחמה

מכיוון שהשכונה שלנו הייתה שכונה יהודית ,בין יום כיפור לסוכות נשמע בה רעש
מחריש אוזניים של מהלומות פטיש וקולות ניסור .במהירות רבה הוקמו גגות מענפי דקל
בכל השכונה.
Anna Heilman , Never Far Away: The Auschwitz Chronicle of Anna Heilman
(Edited by Sheldon Schwartz), Calgary Alta , U.S.A, 2001, p. 24

בית הכנסת בוולודאווה,פולין ,תרצ"ט ()1939

יד ושם

12

יחידה

אבי היה עסוק בכל ימות השבוע ורק בשבתות היה כולו שלנו .חיכינו בשקיקה לשעות
אלה .שלובי ידיים היינו מהלכים עמו לבית החסידים להתפלל בבוקר שבת ,שוחחנו על הכל
והתוודענו אליו מקרוב ,אל פיקחותו ואל חכמת החיים שלו .חלקנו לו כבוד [ ]...מתוך הערכה
וגעגועים לשהות במחיצתו .כשהיה עובר לפני תיבת התפילה ומזמר ,הצטרפנו לשירתו .במרוצת
הזמן הכרנו את כל מנגינותיו ,בהן שביטאו כיסופים וערגה מסתורית ,ובהן שהביעו עליזות
ונשמעו כמרש .אף פעם לא ידענו באיזה ניגון יבחר להתפלל ,אף כי הכרנו את כולם .נהגנו
להופיע בבית החסידים במעילי משי שחור ,חגורים באבנטים שחורים וחבושים בכובעי שבת
חגיגיים מקטיפה ,ודמינו לפרחי כהונה או לנסיכים מקסימים .את השבת בבית הורי לעולם
לא אשכח ,והיא חרותה בזיכרוני לעד .ראשיתה ביצירת אווירת השבת  -הרחצה ,ההתלבשות
וצחצוח הנעליים ,השולחן הגדול ,שתריסר כיסאות סביב לו ,עמוס כלים יפים ,פמוטים וגביעים
מכסף ,ומפה רקומה מעשה ידי אמי מכסה את החלות ,הדלקת הנרות וברכתו של אבא [ ]...כל
אלה לא ימושו מליבי ,ניקיון בוהק שרר בכול ,והחדרים התמלאו באור נגוהות .כמעט תמיד
הזמין אבא אורח לשבת מבין אלה שהמתינו ליד דלת הכניסה בבית החסידים ,כדי שיתענג
יחד עמנו על המאכלים הטעימים .בדרך הביתה צעד אבי בחברת ידידיו ,ואנו הילדים פסענו
אחריהם .כל אחד ישב במקומו הקבוע בשולחן  -אבי בראשו והאורח לידינו.
קראנו את פרשת השבוע עם פירוש רש"י ,קטעי מדרש וכן אמרות חסידיות ששימחו את אבא.
בשבת עטה את לבושו החסידי :קפוטת משי נקיה וחגורה שחורה שקצותיה מקופלים שווה
בשווה משני הצדדים.

ראשונה“ :מה אומרים כנגד רעמי התותחים?”

דב זלמנוביץ

מבנדין שבפולין ,בן שש עשרה בפרוץ המלחמה

דב זלמנוביץ' ,אביב בעלטה ,ירושלים תשס"ג עמ' 28-27

תלמידי ישיבה צעירים בתלבושת חסידית ,פליניץ ,פולין
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יד ושם

יחידה
ראשונה“ :מה אומרים כנגד רעמי התותחים?”

שרה זלוור-אורבך

מלודז’ שבפולין ,בת חמש עשרה בפרוץ המלחמה

אבא שלט בשפות אחדות [ ]...ידיעות אלה רכש אבא בכוחות עצמו .אבל מעל לכל
היה בן תורה .על אף עמלו למען הפרנסה בגיל צעיר ,לא הזניח את לימודי היהדות .תמיד היה
מסור ללימודים אלה ,ולהם הקריב כל רגע פנוי [ ]...הוא היה אהוב על הבריות ,ולאו דווקא
על בני חוגו בלבד .גם יהודים שהיו רחוקים מן היהדות וערכיה ,מתבוללים גמורים מבין
השכנים והמכרים ,נהנו מנוכחותו ומשיחו .לאדיקותו התייחסו בכבוד ,ומוכנים היו להקשיב
לזמירותיו של אבא וליהנות מהן .זמירותיו אלו ,שירתו של אבא ליוו אותנו מיום היוולדנו []...
גדלנו לצליל שירתו הנוגה ,היינו נרדמים בליווי הניגונים החסידיים ומקיצים בשמענו שיריו
[ .]...לעולם לא אשכח את השבתות ואת החגים שלנו ,שעליהם היה נסוך החן המיוחד של אבי
הנערץ ואמי העדינה.
שרה זלוור-אורבך ,מבעד לחלון ביתי ,ירושלים תשמ"ו ,עמ' 12

לסיכום הקריאה:
מה אפשר ללמוד מסיפורי הילדים
ומתמונותיהם על חייהם?

מאפיה בקרקוב ,ת”ש ()1939

יד ושם

בשלט :חלות מאוד טובות ויפות לשבת

14

יחידה
ראשונה“ :מה אומרים כנגד רעמי התותחים?”

ילדי “חדר” ,סטאשוב ,פולין

משימה:
בחרו סיפור אחד שעורר אצלכם מחשבה או הזדהות,
כתבו מדוע בחרתם בו ואיזו שאלה תרצו להפנות
אל הילד המספר.

למורה
בסיום המשימה אפשר לערוך דיון במליאה ולהעלות את הנושאים שיכולים ליצור את תחושת האמפתיה,
המשפחתיות ,החינוך ,החגים והאווירה.
משימת הכתיבה תאפשר לתלמיד לפתח את סקרנותו ואת התעניינותו בדמות וליצור תחושת אמפתיה וקרבה
אליה .היא גם תמחיש את חוסר היכולת שלנו לגשר באופן מושלם על האבדן.
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יד ושם

יחידה
ראשונה“ :מה אומרים כנגד רעמי התותחים?”

חלק ב

פרוץ המלחמה
בחלק זה נלמד על ימיה הראשונים של מלחמת העולם השנייה ועל ראשית השואה ,שהתרחשה
לפני כשבעים שנה ,בשנת ת"ש ( ,)1939מבעד לעיניהם של ארבעה ילדים שהכרנו לעיל.
במהלך הקריאה ,נבקש מהתלמידים להתמקד בשאלות מרכזיות:

אילו שינויים מחוללת אימת המלחמה בחיי הילדים?
כיצד הגיבו הילדים?
על מה לדעתכם מלמדת תגובתם?

כניסת הצבא הגרמני לעיר צאנז ,גליציה ,ת”ש ()1939

יד ושם

16

יחידה

חשרת עננים מכסה את השמים .ברקים ,רעמים וגשם .פניהם של אבי ואמי אפורים אף
יותר מן העננים .מלחמה! אומרים הורי ואני מבינה מתגובתם שמלחמה זה דבר מאיים ,אף
שאיני יודעת מה זה בדיוק .אני כבר בת שש והייתי אמורה להתחיל הבוקר את יומי הראשון
בבית הספר ,אבל אינני שם .כנראה שהכל בגלל המלחמה הזאת ,שמאד מסקרנת ומפחידה
אותי .הורי מוטרדים מאד מנסים להבחין האם בין הרעמים נשמעים גם הדי קולם של
התותחים .אני מבולבלת מאד :נגד פחד מרעמים אני יודעת להגיד תפילה ,אך מה אומרים
כנגד רעמי תותחים לא לימדו אותי []...
אבא ואמא מוטרדים בבעיותיהם ואיני מעזה לפנות אליהם בשאלותי ובפחדי .אחי הקטנים
לא בדיוק מבינים מה מתרחש סביבם .הם ממשיכים במשחקיהם הרגילים ואני ממש מקנאה
בהם [ ]...בערב שולחן השבת מכוסה במפה לבנה חגיגית ,החלות הקלועות גם הן מכוסות
במפית המיוחדת שלהן ,פמוטי הכסף נוצצים כמו תמיד ,אך הדלקת הנרות שונה לגמרי.
סבתא ואמא מברכות על הנרות ,אך הברכה מלווה בבכי תמרורים ונמשכת המון המון זמן.
אני מאד נרגשת מהבכי של סבתא ואמא ומצטרפת אליהן בבכי קולני שאצור בתוכי שעות
רבות]...[ .
בשבת זו אנחנו ספונים בבית ולא יוצאים לטייל כרגיל [ ]...מתנתקים מהעולם הגשמי ,אך
העולם הגשמי לא מתנתק מאיתנו .רעמי התותחים נשמעים כל פעם חזק יותר ,קרוב יותר,
ואיש לא יודע מה צפוי לנו כשיגיעו אלינו .אירוע רודף אירוע ,העולם שסביבי נראה לי כמו

שרוי במערבולת .בני אדם רבים על מטלטליהם עוברים יומם ולילה את כפרנו בכיוון המזרח.
מטוסים גרמניים מנמיכים טוס עוברים מעל הכפר ברעש מחריש אוזניים ,ואמא מחביאה
אותנו מתחת למיטות .יש שמועה שהמטוסים יורים על כל אדם שהם רואים ובעיקר על
שיירות הפליטים שנעות בדרכים.

ראשונה“ :מה אומרים כנגד רעמי התותחים?”

מרים (רז) זונשיין בתו של ראש הקהילה בעיירה ורשצ'ין שבפולין הייתה בת שש כשפלשו
הגרמנים לפולין .במהלך המלחמה הצליחה מרים לברוח ומצאה מסתור אצל משפחה פולנית.
כך היא מספרת בזיכרונותיה על היום הראשון למלחמה ,יום שישי ,י"ז באלול תרצ"ט:

מרים רז זונשיין ,ציפורים בשחור לבן ,תל אביב  ,2002עמ' 12-11

 .1כבר בימים הראשונים של המלחמה החלו רבבות יהודים ולא יהודים לנהור לכיוון המזרח לשטח שחשבו
אז כי לא יותקף ,המנוסה הייתה בעיקר מחמת ההפצצות הגרמניות הכבדות על ריכוזי אוכלוסייה אזרחית,
וכדי שלא להיקלע לחילופי האש עם התקדמות הגרמנים מזרחה .המנוסה ההמונית גברה במיוחד לאחר
התמוטטות המערך הצבאי והפוליטי של פולין .במנוסתם מזרחה ,נטשו יהודים מקומות יישוב שבהם התקיימו
חיים יהודיים עשירים במשך מאות בשנים.
אחרי ד' בתשרי ת"ש ( 17בספטמבר  )1939ובעקבות ההסכם על חלוקת פולין בין גרמניה הנאצית וברית
המועצות ,נכנס הצבא האדום (הסובייטי) לחבלים המזרחיים של פולין .כתוצאה מכך ,גברה המנוסה לשטחים
אלה .הפעם ,הבורחים היו רובם ככולם יהודים .בימים הראשונים לכיבוש התלבטו יהודים מן השורה אם
לברוח או להישאר .כעת המנוסה הייתה במובנים רבים מנוסה אל הבלתי נודע ,ולא ניתן היה לחזות מה ילד
יום .המנוסה הייתה כרוכה בקשיים לוגיסטיים רבים ,בשל מחסור בכלי תחבורה ,בשל הפצצות הכבישים
על ידי חיל האוויר הגרמני ובשל רבבות האנשים שגדשו את הדרכים .המנוסה מזרחה אף העמידה דילמה
מוסרית בפני הבורחים ,שכן לעתים קרובות היא הייתה כרוכה בפירוד משפחות ,ועל כן רבים מבין הנמלטים
שבו על עקבותיהם וחזרו למשפחתם .התלבטות מיוחדת בקשר למנוסה מזרחה הייתה לציבור הדתי ,שידע
שהשלטון הסובייטי נאבק בכל גילוי דתי ולא מאפשר ארגון וקיום של מוסדות דת.
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יד ושם

יחידה
ראשונה“ :מה אומרים כנגד רעמי התותחים?”

גבר עם מיטלטלין ברחוב לאחר הפצצה ,פולין תרצ"ט

המלחמה מביאה עמה פחד ובלבול לבית משפחת זונשיין .דרכי ההתמודדות המוכרות כבר
אינן מספיקות ,והשינויים חודרים לכל תחומי החיים :שגרת בית הספר מופרת ,וגם אווירת
השבת והדלקת הנרות משתנה .מרים מתבגרת מהר ומרגישה את ההבדל בין אחיה הקטנים
לבינה .לצד כל אלה אנו רואים את מאמץ האֵם לשמור על המשכיות ,לערוך שולחן שבת
ולגונן על הילדים.

שלום (קפלן) אילתי נכלא עם בני משפחתו בגטו קובנה שבליטא בשנת תש"א ,והוא
בן שמונה .ביזמת אמו נמלט לבדו מהגטו וניצל .האם ואחותו הקטנה נספו ,ואת אביו ,שנשלח
למחנות כפייה מחוץ לגטו וניצל ,הוא פגש רק לאחר המלחמה .שלום עלה לארץ בשנת תש"ו
והקים בה משפחה.
שלום מתאר את ימי המלחמה הראשונים בשנת תש"א ( ,)1941כאשר פלשו הגרמנים לליטא:
קולות הרעם שמעבר לאופק לא פסקו .כבדים ומרעידים התגלגלו לעברנו גלים גלים
כבסערת גשמים [ ]...והמילה המפחידה [ ]...התגלגלה פנימה ,מילאה את הדירה כולה ,לא
ניתן היה עוד לעוצרה" :מלחמה".
[ ]...רק שבוע אחד לפני כן ביום ראשון אחר הצהריים ,שוחחו להם הורי עם אורחיהם ,מורים
"[ ]...תהיה אפוא מלחמה" כך סיכם ,הפטיר ,אחד מהם ,ואני זוכר את עצמי פורץ אל אמא כפי
שלא עשיתי מעולם ,ומפציר בה" :אמא שלא תהיה מלחמה ,שלא תהיה!" כאילו היה בכוחה
של אמי לבטל חרדה רדומה שבקעה לה מתוכי כך לפתע.
שלום אילתי ,לחצות את הנהר ,ירושלים תש"ס ,עמ' 16-15

התיאור ממחיש את הפחד התהומי מהמלחמה ואת תחושת חוסר האונים מפני הבאות.
יד ושם
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שיחתנו הערה הופסקה ביללה של צופר אזעקה .הצופר היה כל כך זר לקיץ השלו
שהשתרע סביבנו .הצופר פילח באכזריות את האוויר הכחול ובישר איזו בשורה אכזרית.
ערבו של יום הקיץ היפה ההוא התקלקל .פצצות התגלגלו מעל העיר .הרחוב היה מלא עשן
[ ----חלק זה לא ניתן לקריאה מהמחברת המקורית] מתנהלת מלחמה ,אנשים התרוצצומבולבלים .הכל איכשהו השתנה פתאום כל כך [ ]...ברור היה לכול :ההיטלריסטים התנפלו
על ארצנו והם כפו עלינו מלחמה.
[]....
היום פתוחה ספריית בית הספר .אני יודע שלא אמצא שם איש .ואף על פי כן אני הולך לבית
הספר .כל זה קרה באופן פתאומי מדי .קשה לתפוס כי הכול באמת נפסק .אני מתקרב לבית
הספר והוא עומד סגור וחתום .אני פוגש חבר ואנחנו הולכים כמו זרים ברחובות רחבים.
הצבא הגרמני עובר .אנחנו עומדים שנינו ראשינו מושפלים.

ראשונה“ :מה אומרים כנגד רעמי התותחים?”

יצחק רודשבסקי נכלא גם הוא עם משפחתו בגטו וילנה ,שם כתב יומן ובו תיאר את
תחושותיו ואת חלומותיו .לאחר חיסול הגטו הסתתר הנער עם בני משפחתו במחבוא במשך
כשבועיים ,עד שהמחבוא התגלה וכל דייריו הובלו לפונאר ונרצחו שם .בת דודתו שניצלה
מצאה את יומנו לאחר המלחמה.
ביומנו הוא מתאר את ימי ראשית המלחמה שפרצה בכ"ז סיון בתש"א (יוני  )1941ואת
תחושותיו:

יצחק רודשבסקי ,יומנו של נער מווילנה ,תל-אביב תשכ"ט ,עמ' 14-11

"הכול באמת נפסק"
 -מהו אותו “הכול” שנפסק?

מראה רחוב לפני הפצצה ולאחריה ,ורשה ,פולין ,אלול-תשרי תרצ”ט-ת”ש ()1939
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ראשונה“ :מה אומרים כנגד רעמי התותחים?”

הנער חווה התבגרות מהירה של שינוי בתודעה ומתחיל לפעול מתוך שיקול דעת אחר מזה
שאפיין אותו כילד :לפתע חשים שני הנערים זרים בעירם ,שגרת היום-יום המסומלת בבית
הספר הסגור מופרת ,ובמציאות החדשה הם מבינים מהר מאוד שעליהם להרכין את ראשיהם
כשעובר לידם הצבא הגרמני.

הפצצות בקרימניצה ,פולין

דב פרייברג

יליד פולין ,היה בן שתים עשרה כשפרצה המלחמה.

אביו נהרג בעת בריחתו מזרחה .הוא עצמו גורש לאחר מכן לסוביבור והצליח לברוח
משם בעת המרד .דב שרד יחידי מכל בני משפחתו.
בין האזעקות הדבקנו רצועות נייר על שמשות החלונות [=כדי שהשברים לא יפלו עליהם].
אחותי תפסה פיקוד על עבודה זו והקפידה על ביצוע אסטטי [=נאה] .אחי הגדול הקפיד על
ההיבט הדתי  -שלא ייווצרו צורות צלב בחלונות .חוץ מוויכוחים פעוטים על שיטות הביצוע,
התנהלה העבודה בשקט ובהתמדה .בתוך כמה שעות היו כל הזגוגיות משבצות משבצות ,נייר
מסביב ושני אלכסונים מפינה לפינה .אמי הייתה עסוקה כל הזמן בבישול ובאפיית עוגות
העשויות להשתמר זמן רב .כשנכנסה לחדר עמדה והסתכלה בהנאה בילדיה העובדים יחד
בשקט וברצינות .היום עבר במהירות.
משנראו כוכבים בשמים לקחתי לידי סידור והתפללתי [ ]...הפעם לא החמצתי מילה ,ואף
שלא הבינותי הכל ,ביטאתי בכל פעם את המילה "אלוקים" בהטעמה רבה .בשקט העמוק
ששרר בביתנו יכולתי לחוש כי עמי יחד מתפללות גם אמי ואחותי .אפילו יענקל'ה הקטון היה
שקט ולא הפריע כמעט.
דב פרייברג ,שריד מסוביבור ,תל אביב  ,1988עמ' 12-11
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ראשונה“ :מה אומרים כנגד רעמי התותחים?”

המשפחה כולה נערכת לקראת המלחמה הקרבה .הילדים הצעירים מגלים בגרות ומקבלים
על עצמם אחריות לביצוע המשימות השונות .החשש מפני הבאות חודר עד לתוככי התפילה
של דב ,של אמו ,של אחותו ואפילו של האח הקטן.

חיפוש אחר ניצולים בין ההריסות לאחר ההפצצות ,ורשה ,פולין

נחזור אל השאלות שהנחו את הקריאה ונדגים משפטים מייצגים:
אילו שינויים מחוללת אימת המלחמה בחיי הילדים?
• "פמוטי הכסף נוצצים כמו תמיד ,אך הדלקת הנרות שונה לגמרי" (מרים).
• "אחי הקטנים לא בדיוק מבינים מה מתרחש סביבם .הם ממשיכים במשחקיהם הרגילים
ואני ממש מקנאה בהם" (מרים).
• "הברכה מלווה בבכי תמרורים ונמשכת המון המון זמן" (מרים).
• "בשבת זו אנחנו ספונים בבית ולא יוצאים לטייל כרגיל" (מרים).
• "רעמי התותחים נשמעים כל פעם חזק יותר ,קרוב יותר ,ואיש לא יודע מה צפוי לנו
כשיגיעו אלינו" (מרים).
• "העולם שסביבי נראה לי כמו שרוי במערבולת" (מרים).
• "ואמא מחביאה אותנו מתחת למיטות" (מרים).
• "הצופר היה כל כך זר לקיץ השלו שהשתרע סביבנו" (יצחק).
• "הכול איכשהו השתנה פתאום כל כך" (יצחק).
• "היום פתוחה ספריית בית הספר .אני יודע שלא אמצא שם איש" (יצחק).
• "אני פוגש חבר ואנחנו הולכים כמו זרים ברחובות רחבים" (יצחק).
• "והמילה המפחידה [ ]...התגלגלה פנימה ,מילאה את הדירה כולה ,לא ניתן היה עוד
לעוצרה" (שלום).
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ראשונה“ :מה אומרים כנגד רעמי התותחים?”

למורה
פרוץ המלחמה השפיע על כל מעגלי החיים :המשפחה ,הקהילה ,שגרת היום-יום ,התחושות והזהות האישית.
מומלץ לרשום על לוח הכיתה מושגים אלו ,ולבקש מהתלמידים לצטט מתוך העדויות משפטים הממחישים
את השינויים בכל תחום .לאחר מכן אפשר לערוך עם התלמידים דיון על משמעויות השינוי והשלכותיו:
מה קורה לחלוקת התפקידים הפנימית בתוך המשפחה בין האחים ובין הילדים וההורים?
מה קורה לקהילה כאשר האנשים מפחדים לצאת מבתיהם ומרגישים זרים ברחובותיהם שלהם?
מהו בית אם אינו מהווה מקור ביטחון מפני הסכנות בחוץ?
כיצד מגיבים הילדים? על מה מעידות תגובות אלו?
• "אבא ואמא מוטרדים בבעיותיהם ואיני מעזה לפנות אליהם בשאלותי ובפחדי" (מרים).
• "ואני זוכר את עצמי פורץ אל אמא כפי שלא עשיתי מעולם ,ומפציר בה' :אמא שלא תהיה
מלחמה ,שלא תהיה!' "(שלום).
• "אני יודע שלא אמצא שם איש .ואף על פי כן אני הולך לבית הספר" (יצחק).
• "בין האזעקות הדבקנו רצועות נייר על שמשות החלונות" (דב).
• "אחי הגדול הקפיד על ההיבט הדתי  -שלא ייווצרו צורות צלב" (דב).
• "התנהלה העבודה בשקט ובהתמדה" (דב).
• "ביטאתי בכל פעם את המילה 'אלוקים' בהטעמה רבה" (דב).
• "אפילו יענקלה הקטון היה שקט ולא הפריע כמעט" (דב).
התגובות נעות מתחושות של פחד ,חרדה וחוסר אונים עד התגייסות מעשית והתבגרות מהירה של הילדים:
שמירה על הבית ,דאגה לאחים קטנים ,וכוונה יתרה בתפילה .הילדים הופכים בן לילה ל"ילדים מבוגרים".

* התמונות מתוך ארכיון התצלומים של יד ושם.
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