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שבת
"זכור את יום שבת לקדשו .ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך ,יום השביעי
שבת לה' אלהיך ,לא תעשה כל מלאכה ,אתה ובנך ובתך ...כי ששת ימים עשה ה'
את השמים ואת הארץ ,את הים ואת כל אשר בם ,וינח ביום השביעי ,על כן ברך
ה' את יום השבת ויקדשהו"( .שמות כ' ,ח'–י"א).
הרעיון המרכזי של השבת הוא ייחוד של
יום אחד בשבוע משאר הימים .ההבדלה
הזו נעשית על מנת לאפשר פסק זמן
שיהווה זמן למנוחה נפשית ופיזית
כאחת .כמו שבסיפור המקראי על
בריאת העולם האל נח ביום השביעי,
והמנוחה היא חלק מהבריאה ,כך גם
נבנתה דמותה של השבת כיום
שהמנוחה בו משלימה את העשייה
במשך השבוע; אלוהים נח ממעשה
הבריאה ויחד אתו כל החי עלי אדמות,
האדם והבהמה נחים .למעשה ,העשייה
במשך השבוע אמורה לאפשר את
המנוחה בשבת ,המתקשרת גם
להתעלות רוחנית .רעיון זה מבוטא
בפתגם" :מי שטרח בערב שבת יאכל
בשבת" .השבת מובדלת משאר ימי
השבוע כבר ביום שישי (על פי הלוח
היהודי שבו היום מתחיל בערב ,לאחר
השקיעה) ,על ידי הדלקת נרות לפני
שקיעת השמש של יום שישי ,ו"קידוש"
אישה מדליקה נרות ,גטו ורשה
(ברכה על יין) לאחר חשכה .לערב יום
השבת מתלווה הכנה גדולה :כל דבר
יפה ,בגדים מיוחדים ,אוכל טוב וניקיון נאספים לכבוד השבת ,על מנת ליצור אווירה ייחודית ליום זה .יצירת קדושה
מעניקה לאדם מטרה שאליה הוא שואף במהלך השבוע .לאחר עבודה יומיומית מגיעה השבת שבה אנו נחים
ומתכנסים יחד עם בני המשפחה ,ובאותו זמן מתאפשר לנו להתכונן לקראת השבוע החדש .השבת מסתיימת
ב"הבדלה" שבה מדליקים מחדש את הנר – נר ההבדלה ,ונפרדים מאותה התעלות רוחנית הנקראת "נשמה ֵיתרה"
בהרחת בשמים .בנוסף לכל אלו יש בשבת תפילות מיוחדות ,ואיסורים שונים אשר מטרתם לאפשר מנוחה .כל דור
הוסיף מנהגים אשר יאפשרו מנוחה גם לאור השינויים בדרך החיים לאורך השנים והתקופות.

שבת

מדריך למורה

השבת הפכה עם השנים לסמל של חופש וצדק חברתי .היא נתפסה ,לדוגמה בחוגים סוציאליסטיים ואחרים ,כחוק
החברתי הראשון המאפשר לפועלים יום מנוחה מעוגן ומסודר.
גם בימינו ישנה משמעות גדולה להבדלה החד־משמעית הזאת בין עיסוקים יומיומיים לבין קדושה .ההתייחסות
לשבת היא כאל מתנה חד־שבועית שבה מתפנים האנשים לחיי רוח ,לשיחות משפחתיות ,לטיולים המתאפשרים
לאור החופשה היומית וכו' .רעיון זה בא לידי ביטוי בתפילה קצרה שאומרים שלוש פעמים" :ישמחו במלכותך שומרי
שבת וקוראי עונג ,עם מקדשי שביעי כולם ישבעו ויתענגו מטובך ,ובשביעי רצית בו וקידשתו ,חמדת ימים אותו
קראת זכר למעשה בראשית" .רעיון זה נעשה באופן טבעי על־ידי כך שהוא חד-שבועי; השבת כמו ימות השבוע
טבעיים לאדם.
מערך זה עוסק בניסיון של יהודים בתקופת השואה לייחד את יום השבת ולקדשו .דרך העדויות נוכל ללמוד כיצד
תפסו אותם עדים את תמציתה הרעיונית של השבת .עדויות אלו חושפות עבורנו הן את הצד הדתי של קיום השבת
ומצוותיה והן את הצורך של שבירת השגרה וייחוד של יום אחד מהשאר.

שאלות לדיון
את הפעילות נפתח בשאלות שתעוררנה דיון על מקומה של השבת ויום המנוחה בחייהם של התלמידים:
מהי שגרה? מה טוב ומה רע בשגרה?
מהי שבת עבורכם?
מה מייחד את יום שישי אחר-הצהריים?
אילו דברים אתם עושים ביום שישי אחר-הצהריים?
אילו דברים אתם עושים ביום שבת?
האם יום השבת אצל הסבים שלכם שונה מיום השבת אצלכם בבית? אם כן ,באיזה אופן?
האם אתם אוכלים מאכלים מיוחדים לשבת?
האם זה חשוב שיהיה יום מנוחה? למה?
האם הייתם רוצים שיום המנוחה יהיה בכל שבוע ביום אחר?
לאחר דיון זה על השבת נתמקד בשבת בתקופת השואה:
איזה משמעות ,לדעתכם ,נתנו יהודים לשבת בגטאות ובמחנות?
דיון זה מטרתו להבהיר שהצורך ביום השבת כיום של קדושה ובמקביל יום מנוחה הוא צורך טבעי ,תרבותי
ומסורתי .בתקופת השואה ניסו היהודים לשמור על מנהגיהם אף על פי שבמקרים רבים היה קשה לקיימם באופן
הרגיל .משום שהמצב הקיומי השתנה ,קיבלו המנהגים משמעות נוספת בהתאם לשינויים אלו.
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קטע קריאה 1
לפניכם קטע עדות של ברכה קרווסר מגטו ורשה .קראו אותו וענו:

שאלות לדיון
מהם הביטויים הבולטים בטקסט?
איזו תחושה מועברת בטקסט לגבי השבת?
מה מקומה של ארץ ישראל בחגיגת השבת?

"בימי שבת בשעות הבוקר נפגשים לפעילות של
תנועת הנוער הציונית ,אני מצטרפת לפעילות.
המדריכים משחקים אתנו ,מלמדים אותנו
שירים בעברית ,ומספרים לנו סיפורים מרתקים
על ארץ ישראל .המפגשים האלה מסבים לי
הנאה רבה ואני משתדלת לא להחמיץ אף אחד
מהם .ארוחת הצהרים של שבת שונה מכל ימי
השבוע .אוכלים צ'ולנט (חמין) בטעם של הגטו.
הצ'ולנט הזה הכיל גריסי פנינה ,תפוחי אדמה,
מתובל בשמן שחור משהו .למרות הכל ,אני
זוכרת את טעמו ,טעים להפליא .בשעת הסעודה
השלישית המשכנו לשמוע מפי אבא אגדות על
ארץ ישראל ,כמו בימים ימימה .ימי השבת היו
הימים היחידים בהם נדמה כאילו איננו רעבים,
למרות שלא אכלנו מזון לשובע .האווירה
המיוחדת של השבת ,התרוממות הרוח והקדושה
תרמו כנראה לאשליה של תחושת השובע".
מתוך :ברכה (הורביץ) קרווסר" ,לחיות על קו הקץ" ,פנקסי
עדות ,בית לוחמי הגטאות.

פמוט שנמצא בחורבות גטו ורשה
אוסף החפצים יד ושם ,מתנת שרה
גוז'צוביאק ,פולין

דיון לאחר הקריאה
באמצעות אילו מעשים אווירת השבת הופכת להיות מיוחדת אצל ברכה?
מה עושים בתנועת הנוער בשבת?
האם אתם יודעים מה עושים היום בתנועות הנוער בשבת?
מה מקומה של ארץ ישראל באותן פעילויות ,ומדוע היא מקבלת מקום כזה?
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איך הייתם מגדירים את תפקיד פעילויות התנועה בשבת של ברכה?
"בשעת הסעודה השלישית המשכנו לשמוע מפי אבא אגדות על ארץ ישראל ,כמו בימים ימימה" – אילו
"אגדות" אתם משערים סיפר האב לבתו? מה המשמעות לכך שזה היה "כמו בימים ימימה"? האם אתם
חושבים שהיה בזה משהו "אחר" מכיוון שזה סופר בגטו?
מה מקומו של האוכל בשבת על־פי תיאורה של ברכה?
איך ניתן להסביר את תחושת השובע של בני משפחת הורביץ?
אחד מתפקידיה של השבת לפי ההלכה הוא לפנות את מקום הדאגות היומיומיות לכדי התרוממות רוח
ועיסוק רוחני .האם בקטע זה בא לידי ביטוי רעיון זה? מה הכוח של אותו רעיון?
ברכה כתבה עדות זו שנים לאחר השואה; לאחר ניתוח העדות כדאי להסב את תשומת הלב של התלמידים
לאלמנטים של הפנטזיה בסיפור של ברכה .כמו כן כדאי לחשוב למה היא מתארת את השבת באופן כזה.

הדלקת נרות שבת בבית ילדים ,גטו לודז'
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קטע קריאה 2
הדלקת נרות שבת:
הדלקת נר בשבת היא חובה ,ואפילו אם יש אדם אחד בבית ,וגם אם אין לו מה לאכול ,הוא או היא חייבים בהדלקת
נר שבת .קיימת ברכה מיוחדת להדלקת הנר ,ובנוסף לה נהוג להוסיף בקשות המתמקדות בשלום הבית ושלום
המשפחה .את נר השבת מדליקים לפני שקיעת השמש ביום שישי .תפקיד הדלקת נרות השבת הוא באופן מסורתי
שייך לנשים ,אם כי במקום שאין אישה בבית מוטל על הגבר למלא חובה זו.

שאלות לקראת קריאה
לפני קריאת העדות נדון במשמעות הדלקת הנרות כפי שרואים אותה התלמידים:
חשבו מה מסמלים עבורכם נרות שבת?
האם רק אנשים דתיים מדליקים נרות שבת?
אילו קשיים עמדו בפני אנשים שביקשו לקיים מצווה זו בתקופת השואה לדעתכם?

"השתדלנו ליצור ,לכל הפחות לרגעים אחדים ,אווירה חגיגית ,אווירה של קדושת
שבת ע"י תפילה והדלקת נרות .מחברותינו שעסקו באריזת החבילות ,קיבלנו
נרות והדלקנו אותם בעיניים זולגות כבר בערב השבת השנייה להיותנו שם .פה
וגם במקומות אחרים ,במשך ימי נדודינו ,התפללה קבוצתנו בערב שבת כמנהג
הקהילה הניאולוגית בקול רם ובשירים  -כמו שהיינו נוהגות בעירנו ,נאג'י
קאניז'א ,לפני פרעות הנאצים .אחיותינו ממארמארוש התאספו סביבנו והקשיבו
בלחש וברגש אל שירינו היפים ...במשך כל ימי נדודינו המעונים השתדלנו לקיים
מצוות הדלקת נרות .יש ותפוח אדמה נקוב שמילאנו במארגארין ופתילת סמרטוט
בתוכו שימש לנו נר שבת בחשכת דלותנו .כשעבדנו בבית חרושת לנשק ,הבאנו
ממקום עבודתנו ברגים ויצקנו לתוכם שמן נועד לניקוי מכונות ,וככה הדלקנו נר
של שבת .במקומות אחרים השתמשו בחלב סוסים או במין חומר הדלקה ירוק,
ופתילה בוערת מילאה מקום נרות השלום... .כישרון הנשים להמציא שמן
ופתילות להדלקת הנרות היה כמעיין מתגבר .בכל זאת היו עתים שלא הייתה
אפשרות להשיג נרות .אז הדליקו נרות של שבת באופן סמלי; פעמיים ראיתי במו
עיני הדלקת נר שבת סמלית כזאת .בנובמבר שנת  1944בליל שבת חשוך ומעורפל,
הלכנו חמישה חמישה בשורות כנהוג ,לעבודת לילה של שתים־עשרה שעות.
מרות נפש הלכנו במלבושינו הקרועים ,דרך קילומטרים של רפש וטיט ,לבית
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החרושת של נשק .פתאם פתחה שכנה מתת־קרפטיה ואמרה' :עכשיו הדלקתי נר
של שבת' .הקשבתי בתימהון לדבריה.
'היבטתי על שתי נורות החשמל ובירכתי עליהן'  -הוסיפה.
פעם אחרת ראיתי בבית החרושת כיצד אישה אחת ממחוז מארמארוש ,שתפקידה
היה לצחצח טבעות וחישוקים קטנים של ברזל ,סידרה בליל שבת על השולחן מן
המטבעות כביכול מנורות ונרות וכפפה עליהם ראשה ואמרה בלחש את ברכת
הדלקת הנרות של שבת".
מתוך :יהושע איבשיץ ,האישה בשואה – אסופה תיעודית על גבורת האישה ,חלק א ,הוצאת זכור ,ירושלים ,תשמ"ז.

דיון לאחר הקריאה
מדוע לדעתכם חשוב כל כך לבנות שעליהן מסופר בעדות להדליק נר של שבת?
חלקו את הביטויים שבטקסט לאלו ששייכים לעבר ולאלו ששייכים להווה .האם קיימות בטקסט התייחסויות
לעתיד? מה המשמעות של ביטויי עתיד בטקסט ,בין אם קיימים לדעתכם בטקסט ובין אם לא?
העיסוק בעבר ובעתיד עולה בעדויות רבות מתקופת השואה .הבקשה מהתלמידים לאפיין את ביטויי הזמן
היא כדי לעורר שאלות עקרוניות לגבי מקומם של פנטזיה ,חלום ,געגועים ונוסטלגיה בעולם של יהודים
בתקופת השואה .ניתן לפתוח דיון קצר בשאלה מה לפי דעתם של התלמידים סייע לאנשים בתקופה זו,
ההתמקדות בהווה ,בעבר או בעתיד?
חשוב לציין שניצולי שואה שונים מתארים את כל המצבים האפשריים :חלקם מצאו נחמה בעיסוק בעבר,
חלקם בעתיד וחלקם חשבו רק על ההווה ,ומיקוד זה עזר להם לעבור את היומיום.
איזה כוח מקבלות הבנות מההתעקשות שלהן בהווה למצוא חומרים להדלקת נר?
חלקו את התיאורים בין אלו של מצבן הפיזי של הבנות לבין תיאורים הקשורים בשבת .על־פי חלוקה זו ,מה
המשמעות של קבלת השבת ביחס ליומיום?
למעשה אין כאן הדלקת נרות הלכתית ,מדוע בכל זאת ההתייחסות בעדות היא כאל הדלקת נרות רגילה?
האם לדעתכם הדלקת הנרות בכל מחיר מסמלת משהו ִשגרתי אצל האסירות ,או שאולי קיים איזה ניצוץ
רוחני בהם שהן מתעקשות להוכיח?
דיון בשאלה האם ההתעקשות להדליק נרות היא מעשה שבשגרה אשר כל כך חדור בקיומן של הבנות
הדתיות ולכן הן תתאמצנה בכל מחיר לקיימו או שמא מדובר בהתעוררות רוחנית שהאקט הסמלי של
הדלקת נרות מאפשר אותו ,עשוי להיות מעניין ביותר לאחר קריאת העדות .שתי גישות אלו מאפשרות
לקיים דיון על המשמעות שאנו נותנים לצדדים הרוחניים שלנו .רבים תופסים את האמונה באלוהים כאמונה
לכוח רוחני הקיים בכל אחד מאתנו (ניצוץ אלוהי); אנו שואפים באמצעות האמונה ,לא רק באלוהים ,לחזק
את הצד הרוחני שלנו .האם ייתכן שקיום טקס בעל משמעות רוחנית הוא ניסיון לחזק את הקשר בין הרוחני
לבין הפרקטי ,ולהציף לתודעה ולמודעות את הצורך בניצוץ זה? דיון זה קשור לטקס ,מכיוון שניתן לקרוא
אותו כתיאור של מעשה שגרתי מבחינת הבנות אך ניתן גם לקרוא אותו כאקט רוחני.
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להלן מקור המספר על קבלת שבת בטרבלינקה:

"השמש נוטה לערוב .עצי טרבלינקה עוטפים צל כהה הנופל על צריפי העץ
הלבנים ומבהיקים בקרני האור האחרונות .העבודה נגמרה זה עתה והבחורים...
שבורים ורצוצים צמאים ורעבים הוחזרו לצריפיהם ,אין כוח להוציא אנחה,
הראשים מורדים  -כמתביישים להסתכל אחד בפני רעהו .מנחם קופץ לפתע
מהמיטה ,מכסה ראשו בידיו ומכריז - :יהודים! דומני כי שבת קודש היום ,אכן
שבת קודש היום!
הכל שותקים ,קופאים ,כאילו אין בכוחם להגיד ולשמוע כי שבת היום ,אך מנחם
פותח - :מזמור שיר ליום השבת...
כהרף עין מתרוממים כולם ממיטותיהם ומתחילים אף הם באמירת מזמור שיר
ליום השבת .אך מנחם מפסיק פתאום ,כי הוא נזכר במשהו .הוא מוציא מתחת
לכותנתו שני נרות קטנים וגפרור ומעמידם על הרצפה ומדליקם.
מנחם מצמיד מבטו לזוג השלהבות .הכל ,ניצבים סביב הנרות ,מכסים את ראשיהם
בידיהם ומסתירים בגופם את הנרות ,למען לא יבקיע אורם החוצה .מנחם מכריז
בהתלהבות - :חברים ,שבת היום! הבה נקבל את פני השבת כהלכתה .והנה מפנה
מנחם את פניו כלפי מזרח ופותח בקול נוגה כשהבחורים אומרים אחריו :לכה
דודי לקראת כלה ,פני שבת נקבלה ...קומי צאי מתוך ההפכה ,רב לך שבת בעמק
הבכא .המתפללים משקיעים עצמם בתפילה .כל מה שנשאו בליבותיהם השבורים
בימי האימים כשלנגד עיניהם נרצחו ועונו רבבות מאחיהם ,כל הדווי והחרון
שנצטברו במשך שבועות - ,כל זה מצא פורקן מה בתפילת קבלת שבת של
הנידונים למוות .המקום שבו התפללו נתקדש פתאום והפך לתוכן יחידי של
חייהם .אותה שעה שכחו הבחורים את סביבתם וזכרו רק את בורא עולם .לפניו
שיטחו עכשיו זעקתם; זעקה והבטחה כאחת - ,להוסיף ולהאמין בייחודו על אף
הטומאה והרשע האופפים אותם".
מתוך :אני מאמין ,עדויות על חייהם ומותם של אנשי אמונה בימי השואה ,הוצאת מוסד הרב קוק ,תש"ן.

יהודי בערב שבת ,הרובע היהודי ,פריס1941 ,
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דיון לאחר הקריאה
כיצד מתואר מצבם הנפשי של האסירים בצריף בתחילת הקטע ,מהו מצבם כאשר מנחם מכריז על השבת
וכיצד הם מתוארים לאחר שמנחם מתחיל את התפילה?
כיצד ניתן להסביר הבדלים אלו?
מהם יחסי הגומלין בין מנחם לקבוצה?
מהו תפקידו של מנחם ומהו תפקידה של הקבוצה במקור?
מטרת שאלות אילו היא להבין את מקומו של היחיד והקבוצה בתקופת השואה .גם במקרה זה יש שיעידו
שההשתייכות לקבוצה עזרה להם ,ויש שיאמרו ההפך .מרבית האנשים מציינים את הצורך בעזרה
הדדית ,בקבוצה שקיימים בה יחסי אמון ומטבע הדברים בדמות מנהיגותית.
מהו מקומה של התפילה במצב המתואר?
בטקסט שלפניכם מודגש כי בקבלת
השבת שעורכים האסירים הם אומרים:
"פני שבת נקבלה ...קומי צאי מתוך
ההפכה ,רב לך שבת בעמק הבכא ."...נסו
לפרש את הקטע מהמזמור :מה יכולה
להיות משמעותה של ה"הפכה" ואיזו
מילה מזכירה לכם ה"בכא" שב"עמק
הבכא"?
מקומה של התפילה והדגשים העולים
ממנה בעדות זו מבהירים את הכוחות
ששאבו אותם אנשים מנתינת משנה
תוקף לטקסטים שהיו מוכרים להם.
התפילה וקבלת השבת המוכרים מחד
גיסא ,והמשמעות שהתווספה בזמן
ובמקום – טרבלינקה" ,עמק הבכא" –
מאידך גיסא ,מאפשרים יציקת תוכן
למצב שבו הם נמצאים .משום כך נשאל
את השאלה הבאה שמטרתה הסבת
תשומת לב התלמידים לתפקיד שיכול
להיות לתפילה ולשבת במחנה.
האם יש במילים אלו נחמה? איזו?
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קראו עדות נוספת על קבלת שבת במחנה.

זכור את יום השבת
"...ובימות החורף ,עת נכנסה שבת בשעה מוקדמת של יום שישי אחר הצהריים,
לא היה זה מן הדברים הקלים להישמר מעשות מלאכה .בליל שבת ,כאשר כבר היו
על המיטות ,הקפידו הבנות לזמר את זמירות השבת עמוסות הזיכרונות מהבית,
שפרטו על מיתרי הלב .ניגונים חרישיים מלאי המיית הנפש ,שגרמו לנשים לבוא
ולהתחמם בשלהבת המאירה ,להסתופף תחת כנפיה של שבת המלכה ,להפיח
מחדש את הניצוץ שעומעם אצל רבות מהן"...
מתוך :עלים שעלו מן האפר ,שרה ביינהורן (קליין) ,מספרת יהודית גולן.

דיון לאחר קריאה
מהן התחושות של הבנות כלפי השבת?

לסיכום:
השבת דורשת מהאדם התארגנות פיזית ונפשית לקראתה .כל מלאכה צריכה להיעשות עד כניסת השבת ולא רגע
לאחר מכן .ההכנה כוללת את ניקוי הבית לכבוד השבת ,הכנת מאכלי השבת המיוחדים ,שכן אין מבשלים בשבת,
ואת ההכנה האישית לכניסת הקדושה .בלתי אפשרי היה לקיים את השבת על כל גינוניה בתקופה זו .בגטאות קשה
היה לקיים סדר חיים רגיל כפי שהיה נהוג לפני המלחמה ,ובוודאי בתקופה שבה היו היהודים אסירים במחנות כמו
בעדויות שלפנינו.
בתקופת השואה נלקח מהאדם כל רכושו ,אנשים במחנות מצאו את עצמם שוכבים על דרגשים ,על גופם כותונת
פסים ,ורכושם :קערה ,כף ,נעלי עץ ושמיכה דקה .אנשים הפכו בין לילה מבני־אדם חופשיים לאסירים עם מספר;
הזמן הממוצע לחייו של אסיר היה מספר חודשים מועט .בתוך המציאות הנוראה הזאת רבים איבדו כל רצון לחיות.
ההתשה הפיזית והנפשית הובילה אותם למצב של אפתיה מוחלטת ,והם נקראו "מוזלמנים"" .מוזלמן" הוא אדם
שאיבד כל רצון לחיות ,אינו מתאמץ להשיג מזון ,אינו מנסה להתקלח וכיו"ב.
בין המצבים הקשים האלה היו קיימים איים של חופש בראשו של האסיר .צדדים רוחניים אשר מעניקים משמעות
לחיים ,גם במחנות ,הן תופעה קיימת בתקופת השואה .חשוב לזכור תמיד ,בכל עיסוק בנושא השואה :ראשית
מרבית האנשים ניספו בשואה ,שנית אלו שחיו כאסירים במחנות נידונו לכליה מהירה ,מעטים יכלו למצוא כוחות
להתאמץ בניסיון למצוא ניצוץ רוחני בחיי היום יום .למרות זאת ,בעדויות שלפנינו בא לידי ביטוי הערך הרב שניתן
לשבת בעצם הניסיון לקיים אותה ובקשר שהיא יוצרת בין חיי היומיום הגשמיים לממד הרוחני של האדם.
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הרחבות היסטוריות:
ורשה
בשנת  1939היו בוורשה בירת פולין ,כ־ 375,000יהודים שהיוו כשליש מאוכלוסיית העיר .מנובמבר  1939קבעו
הנאצים שיהודים חייבים לענוד סרט עם מגן דוד ,לסמן חנויות ועסקים של יהודים ,ולמסור מכשירי רדיו .חל
איסור נסיעה ברכבות ויהודים נחטפו לעבודות כפייה בעיר .בנובמבר  1940גורשו היהודים לגטו ,שהוקם בלב
העיר .בנוסף ליהודי ורשה גורשו אל הגטו עוד כ־ 100,000יהודים שהתגוררו בעיירות מסביב לוורשה .בשטח
הגטו הייתה צפיפות נוראית ,כשש עד שבע נפשות חיו בחדר אחד .סביב הגטו נבנתה חומה שגובהה  3מטרים
ועליה הניחו גדר תיל ושברי זכוכיות .התמותה בגטו בגלל הצפיפות ,המגפות ,היעדר תרופות ,חומרי הסקה
ורעב הייתה בממוצע  4,000בני־אדם לחודש .מול התנאים הקשים מאוד של גטו זה ,חיו ,פעלו ויצרו בו אנשי
רוח ודת רבים .בגטו התקיימו בתי-ספר מחתרתיים ,ספריות ציבוריות ערבי ספרות בפולנית ,יידיש ועברית,
הצגות תאטרון ופורסמה עיתונות מחתרת .במחתרת הגטו פעלו למעשה כל המפלגות שהתקיימו עוד לפני
המלחמה וביניהן תנועות הנוער החלוציות .ארכיון מחתרתי התקיים בגטו ושמו היה "עונג שבת" בניהולו של
ד"ר עמנואל רינגלבלום שנרצח ב־ .1944בין ה־ 22ביולי עד ה־ 12בספטמבר  1942שולחו מרבית תושבי הגטו
למחנה ההשמדה טרבלינקה .ב־ 19באפריל  1943החל 'מרד גטו ורשה' בו מרדו חלק מתושבי הגטו הנותרים
ובראשם תנועות הנוער.

טרבלינקה
מחנה השמדה בצפון מזרח פולין .פעל מחודש יולי  1942והאנשים הראשונים שהגיעו לשם היו מוורשה .בין
 23ביולי ל־ 21בספטמבר ,נרצחו בטרבלינקה כ־ 250,000איש ,רבע מיליון בני־אדם .לטרבלינקה הובאו
יהודים מרחבי פולין ,מסלובקיה ,צ'כיה ,יוון ,מקדוניה ועוד.
בטרבלינקה נרצחו כ־ 2,000צוענים .השמדת ההמונים בטרבלינקה
נמשכה עד אפריל  1943לאחר מכן הגיעו רק מספר קטן של
אנשים .באותה תקופה של קיץ  1943הועסקו אסירים יהודים
בטשטוש עקבות הרצח .יהודים אלו חיו בתנאים קשים ביותר,
בעודם עובדים עבודה בלתי אנושית כאשר ידוע להם שהם נידונים
למוות בסופה .על כל אסיר שניסה לברוח מטרבלינקה הוצאו
להורג כעונש עשרה אסירים.
ב־ 2באוגוסט  1943פרץ מרד אסירים בטרבלינקה ,ורק כ־70
מהבורחים הצליחו לשרוד .מחנה המוות טרבלינקה היה אחד
משלושת מחנות מוות (בלז'ץ וסוביבור) מחנות אילו שימשו לרצח
המוני של יהודים באמצעות חנק על־ידי גז,את זאת עשו בדרך
תרמית והסוואה נוראיים ,על דלת הכניסה לתא הגזים בטרבלינקה
התנוססה פרוכת שנשדדה מביהכ"נ עליה היה רשום " :זה השער
צדיקים יבואו בו".
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