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  שי לוביאניקר/ דבר העורך 

 חג יציאת –ערב יום השואה נחגג בדיוק בין פסח 

מצריים ליום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל וליום 

השנה נציין בטקסינו ובגיליון זה את מלאות . העצמאות

מן הסדר ההיסטורי הנזכר .  שנה למרד גטו ורשה70

יציאת אירופה , יציאת מצריים: לעיל של האירועים

: חד משותף וברורוהקמת מדינת ישראל עולה קו א

, מאבק עיקש של עם קטן באויבים עצומים בכוחם

תוך כדי סבל אובדן , מאבק שמתנהל כנגד כל הסיכויים

, הקרבה, מאבק שמוליד תופעות של גבורה, ושכול

, מנהיגות ואחריות הדדית, קידוש השם, חירוף נפש

תכונות אשר ביחד עם השפעתה של תורת ישראל 

ומהותו של העם היהודי מעצבים היום את תרבותו 

  . ארץ ישראל–היושב בציון 

  ההתנגדות היהודית

   התנגד מי שהבריח כיכר לחם

  התנגד מי שלימד בחשאי

  התנגד מי שכתב והפיץ והזהיר וקרע אשליות

  התנגד מי שהגניב ספר תורה

  התנגד מי שזייף תעודות

  התנגד מי שהבריח מארץ לארץ

  התנגד מי שכתב את הקורות וגנזם

   

  תנגד מי שהושיט עזרהה

  התנגד מי שקישר בין הנצורים והבריח הוראות וכלי נשק

  ,התנגד מי שלחם עם נשק ביד ברחובה של עיר

  בהרים וביערות

  התנגד מי שהתקומם במחנות

   ,בין קירות נופלים, התנגד מי שמרד בגטאות

  חיים גורי                                      .במרד הנואש מכול

זיכרו� ליו� השואה הערב 
   שנה למרד גטו ורשה70, ג"תשע

7.4.13, ז בניס�"כ' ייער� ביו� א  

 הטקס בבית העלמי� 

 ייער� ליד לוחות הזיכרו�

  התכנסות17.45בשעה 

ה התחל18.00בשעה   

  :האוכל�בחדר

  התכנסות והדלקת נרות� 19.00בשעה 

   התחלת הטקס� 19.15בשעה 

, שירה, עדויות מומחזות: בתכנית

. קריאה  

   .הציבור מוזמ�
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  וריש  /דבר היום

  . שנה עברו מאז מרד גטו ורשה בו נתמקד בערב זה70

 ,אנחנו כא� באר$, שעות לפני שישבנו 1943אפריל , 19, ג"ד ניס� תש"י, המרד פר$ בערב פסח

אשירה : "בשיר ההלל  ,מרי' ומשה רבנו מההגדה"ולפני שהצטרפנו ל, סביב שולחנות ערוכי'

  ".ליהוה כי גאה גאה

אלפי חיילי' גרמניי' חמושי' , הקיפו את חומות הגטו, וק בזמ� זהאנחנו לא ידענו שבדי, לא

ההודעה על  ...להשמיד את אחרוני יושביו, הגטו  ולחסל את  לפרו$ל מנת ע, וישובי' על טנקי'

�היטלר ב, הפיהררליו' הולדת " כשי"הצלחת החיסול אמורה הייתה להיות מוגשת  20 

ועימ' הצו ליהודי' , הצבא לרחוב הראשי של הגטובפרו$ :  לא כ� קרו הדברי',אבל .באפריל

וזריקות , של יריות  שריקות  :לה' הפתעה  צפתה, לאומשלאגפלא$  להתייצב כדי להוביל'

. ..ממרתפי הבתי', מחלונות, ה' ירו מדירות ,מידיה' של לוחמי המחתרת  בקבוקי מולוטוב

פרט לטנק ,  נשארו ריקי'הרחובות, א* יהודי לא נשמע לפקודת ההתייצבות של הגרמני'

  .גרמני תקוע ועשרות פצועי' ומתי' נאצי'

 ...מול כוחות הלוחמי', הגרמני' נסוגו על מנת להתכונ� טוב יותר בסבב הבא

חודש ימי'  .המפקד הנאצי האחראי למבצע החיסול, כפי שה' כונו בפי שטרו'  "!הבנדיטי'"

הקרב . האחרו� בגטו על ידי הגרמני'עד שנשר* הבית , בי� אלה לאלה, נשמעו קולות הקרב

  .עד אחרו� היהודי' בגטו, המאורג� הוחל* בקרב יחידי'

  

רבי' המקומות בה' התנגדו . ולא רק לאלה שבוורשה, נמקד את מחשבותינו בלוחמי'  הערב 

אבל ורשה הייתה , רבי' יותר מצאו דרכי' אחרות להישרדות, תכננו להילח' וכשלו, בנשק

  .לניצחו� שבוא יבוא, מלחמת הטוב ברעלסמל של תקווה ל

אפשרות , למנהיגות, הייתה לה'. ידי מנהיגות משכמה ומעלה ומעשיה'�הסמל נוצר על

אבל ה' בחרו לחזור לגיהינו' , כפי שעשו רבי', 1940המועצות בשנת �להימלט דר� ברית

  !חראי'בלי א, כדי לא להשאיר את המוני היהודי' והנוער בלי מנהיגות, הכיבוש הנאצי

אבל לא נחסו� , נשמע על סיפורי הקרב שלה', נספר על דרכ' להקמת המחתרת לוחמת

  :משהו מ� המסקנות  מעצמנו ג'

לעמוד "הפ� זכר' , כפי שנהגו חוגי' רבי' באר$, במקו' זלזול ופחיתות ער� כלפי הגולה

  .ההול� לפני המחנה במלחמות העצמאות  "אש

, לפי זעקת אנטק צוקרמ�(, ולו איש אחד לעידוד, בשעת' הקשה, במקו' שנגיע אליה'

אלינו והשתתפו במלחמות על הקמת מדינת , אלה שנשארו בחיי�, ה� ,הגיעו, )ממפקדי המרד

  .ישראל
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הגדולה של המוני ע' " הבריחה"רוב הנותרי' בחיי' היו לחלוצי' ולמובילי' את  :ועוד

וק בי� כל אלה ובי� הכרת האומות יש קשר הד  .ולעליית' ארצה  ,ארצות אירופה ישראל את

  .בצור� במדינה יהודית ובהקמת מדינת ישראל

  

  

  : משמותיהם של הלוחמים במרד גטו וורשה,לפחות מתי מעט, הערב נשמיע בקול

  .  ארגון יהודי לוחם, "אייל"ק צוקרמן של טאנ: סגן מפקד. ' מרדכי אנילביץ:מפקד

  .פאוול פרנקל  ר"ארגון צבאי יהודי בית  "אצי"מפקד מחתרת 

לוטאק   ,זכריה ארדנשטיין  ,ישראל קאנאל :מפקדי אזורי הגטו ומפקדי יחידות

דוד   ,ליי גרוסלאץ  ,מרדכי גרובאס  ,אהרון בריסקין  ,ברל ברוידה  ,רוטבלאט

בנימין   ,דוד נובודרובסקי  ,אליעזר גלר  ,הנייק זילברברג  ,יוסף פארבר ,הוכברג

וולל   ,שלמה וינוגרון ,יעקב פיינבלט   ,יצחק בלושטיין  ',מאיר מאירוביץ  ,ואלד

יורק   ,יורק בלונאס  ,הרש ברלינסקי  ,מארק אדלמן  ,הנריק קווה  ,רוסובסקי

  .יוסף לופטה  ,ליאון רודאל  ,דוד אפלבאום  ,יעקב פרישקר  ,חנוך גוטמן  ,גרינשפן

לה באמצעותם את ואנו נע. עולם ומלואו,  מאחורי כל שם מהות,לכל איש יש שם 

  ...ישראל ששמם אבד בלהבות-זכרם של המוני בית

  

  

  שה פלדמ/ שבעים שנה למרד גטו וארשה 
שאבדה התקווה וקומ$ אנשי' , נכונות להקרבה בשעה שאפסו הסיכויי'  סיפור המרד מהווה עבורי סמל של

כי עוד אאמי� ג' ", ל האד'סיפור המרד הוא ניצחו� האמונה ברוחו ש .נלח' כנגד כוחות עדיפי' לאי� ערו�

 ,מאבק כמו זה של החשמונאי' כנגד היווני'   אותה רוח שרק בזכותה התאפשר,..." ג' ברוחו רוח עז,באד'

  .או מרד בר כוכבא כנגד האימפריה הרומית

צעירי' שבחרו במודע . שלקחו אחריות על עצמ' ועל אחרי', סיפור המרד הוא סיפורה של קבוצת צעירי'

 ואת האמונה שיתכ� ,החלוציות  אלא לחזור לגטו ולהביא אליו את רוח התנועות, אל חו* מבטחי'שלא לברוח

 ועל הזכות שלא ללכת לאבדו� ,שאפשרי לשמור על ערבות הדדית ולהיאבק על שמירת הכבוד העצמי היהודי

  .התרסה והתנגדות, ללא פעולות מחאה

 ואחרי' אני מתפעל מהנחישות שלה' צוקרמ�אנטק , צביה לובטקי�קורא את סיפור' של   ככל שאני

למע� הכלל ולסחו* אחריה' צעירי' רבי' למאבק' חסר , לתת את עצמ' למע� החברה, כמנהיגי' צעירי'

  .הסיכוי

 ולהתמודדות הקשה ע' הרעיו� ,ההעזה של אות' צעירי' להילח' היא עבורי סמל לרוח היהודית הלא נכנעת

הייתי , אי� לי ספק כי א' הייתי במקו' ההוא ובמציאות ההיא ".אישהיה אתה ה �במקו' שאי� אנשי' "ש

  .חלק מהחבורה המאמינה והנחושה הזו
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  ליל ההחלטה על המרד בגטו וארשה
  1942, ספטמבר, פי עדויות המשתתפים- על)אנטק(נאומו של יצחק צוקרמן 

   
והוא , הישע�חסר, ק' לו נוער לע' זה: ימי' יבואו ויזכירו. א� הכבוד יינצל. די� הוא שנשמד: אנחנו נשמד"

, המשמעות הייתה אחת. פי דרכו�איש איש על, חברי' אחדי' דיברו. הציל את כבודו ככל שהיה לאל ידו

הרגשות תבעו . הייאוש השתלט על הרגשות ועלתה הצעה להצית את הגטו על הנותרי' כאקט אחרו� של ייאוש

הרגשות : אמרתי, כ��פי�על�א*. השמיע דברי' אחרי'קשה היה ל, באווירה של ייאוש מוחלט. מעשי'

אבל המעשה שמציעי' לבצע הוא מעשה . גדול השבר וגדולה החרפה.…א� המסקנות מוטעות. אמיתיי' ה'

ספור ועוד �נחלנו עד כה כישלונות אי�. הנוער ייספה. הנזק לאויב יהיה מועט. הוא יגווע ללא הד. של ייאוש

  . ייתכ� שיבואו ימי' של הפוגה יחסית. האקציה נסתיימה לפי שעה. דשיש להתחיל מח. ננחל תבוסות

עבד בצד הארי וניהל (אריה . כל יו' הוא זכייה. ההפוגה תקנה לנו שבועות ואולי א* ירחי', על פי הצעתי זו

. תמורת כס* שנגייס בגטו, שוב יש לחפש קשרי' חדשי'. צרי� לשוב ולצאת אל הצד הארי) מ להשגת נשק"מו

אילולא הבגידה . הבלייעל היהודי'�יש להילח' עד חורמה בבני.  נה נשק בעצמנו אצל סוחרי' פרטיי'נק

  ...אולי עוד נצליח. היהודית לא היו הגרמני' משתלטי' כה מהר ובקלות כזו על הגטו

א' לא . האשימו אותי שאני מתכוו� למנוע את הפעולה האחרונה האפשרית. תחילה באה התרגזות כללית

. הוויכוח היה חרי*.…הוא מקצ$ את הכנפיי'. לא יספיק הכוח מחר לעשות אפילו את זאת, או מיד לרחובייצ

הובאו הצעות . האווירה נצטננה. הדעת�קמעה נשמעו קולות מפוכחי' של יישוב�א� קמעה. האווירה לוהטת

ל מחדש בבניי� הכוח הוחלט להתאזר ולהתחי. היה זה הלילה הגורלי ביותר לארגו� היהודי הלוח'. מעשיות

  .אנושיי'� באמצעי' על, ובכל האמצעי' והכוחות העומדי' לרשותנו. היהודי הלוח'

  ."1943בלילה ההוא נחת� גורלה של התקוממות ינואר וגורלו של מרד אפריל 

  

  

  

  ל תותחי�בניי� בגטו תחת הפצצה ש                                            שבויי� יהודי� מובלי� מ� הגטו 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
6 

  הפנים של מרד גטו ורשה

  

  מפקד הארגון היהודי הלוחם במרד מרדכי אנילביץ

  . במרד הגדול18נפל במילא . גטו ורשה

  
  

פיקד על . ממקימי הארגון היהודי הלוחם מרדכי טננבוים

- אחרי דיכוי המרידה התאבד על.הארגון בגטו ביאליסטוק
  .םמנת לא ליפול חי בידי הנאצי

  

מדריכה ומנהיגה . מלוחמות מרד גטו ורשהצביה לובטקין 

  ממקימי קיבוץ לוחמי הגטאות', החלוץ'ו' דרור'בתנועת הנוער 

 

ארגון היהודי הגי יממיסדי ומנה "אנטק"יצחק צוקרמן 

  רד את המרד ועלה ארצהש .בימי גטו ורשה) ל"אי(הלוחם 

  

גון האר'מראשי המחתרת היהודית וממייסדי ן יוסף קפל

י הנאצים ונרצח "נתפס ע, בוורשה' היהודי הלוחם

  1942בספטמבר 

  

המרד  עם דיכוי. היה מפקד הגטו המרכזי ישראל קאנאל

יצא את הגטו דרך תעלות הביוב והצטרף לפרטיזנים ביערות 

 שם ,נלכד וגורש למחנה אשוויץ, לחם בגרמנים. וישקוב

  .נספה
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  אורי פלד /  שנה למרד גטו וארשה70
  

 הא' עשו נכו� �  על אדמת פולי� בוורשה כקציני' ישראליי' עלו לה� שאלות גדולות וקשותלכנובה

וג' העונש הצפוי ,  הפסד צורב�ג' במידה והתוצאה הייתה ידועה מראש? המורדי' כשבחרו להילח'

  .שלאחר מכ� יהיה גדול ואכזרי במיוחד ליהודי' שיישארו בחיי'

  .י הדל שלא היה בשואה האיומה שאחווה דעתיאכ� שאלות קשות ונוראיות ומי אנ

א� הא' גבורתה של אישה פשוטה , אי� לי ספק שלוחמי המרד ומנהיגיו ה' גיבורי' אמיתיי'

מאות ואלפי יהודי' בסיפורי' ? שניסתה לשמור בכל דר� על צל' אנוש עד הרגע האחרו� קטנה מזאת

בשמירה על הערכי' והאמת , תלמידיה'אינספור המשיכו עד הרגע האחרו� לתת תקווה לילדיה' ול

, יהודי' רבי' חרפו את נפש' והדליקו בדר� לא דר� נרות בשבת. התחנכו והלכו אל מות', בה' גדלו

ג' אנשי' אלה גיבורי' גדולי' . ואפו לפסח מצות בסתר ובחשאי, חנוכייה בתו� חצאי תפוחי אדמה

  .בעיניי

גאווה להיות ב� לע' היהודי היודע שחייב יהיה . אדירההרגשתי בהולכי על אדמת פולי� גאווה גדולה ו

�וגבורת הרוח,  גבורת הלחימה כשצרי� וג' כשאי� כל ברירה�תמיד לשלב את שתי הגבורות ג' יחד 

לא לחינ' עיניי כל העול' . בערכי מוסר וצדק, הגבורה לשמור ולדבוק בערכי' בה' אתה מאמי�

ת להתרחש זוועות ושואות ברחבי העול' והעול' ימשי� יכולו. צופות בנו ומבקרות אותנו כל העת

העול' מצפה במודע או בסתר מעמנו ליותר . ואצלנו ג' דבר פעוט יכול לעורר מהומה עולמית, במנהגו

  .למרות שתמיד יהיה מה לשפר ולתק� יכולי' וצריכי' אנו להיות גאי' בחיילינו ובבנינו. מזה

רחי' נשלחי' כרוזי' מהאוויר לכלל התושבי' להישמר בכל עת לפני כניסה לאזור לחימה ע' אז

רק . וכמוב� שהדוגמאות ה� רבות מאוד. למרות שדבר זה מסכ� באופ� ממשי את חיילינו, ולהתרחק

  .שילוב� של שתי הגבורות יחדיו הוא שיית� לנו את הכוח והיכולת לעמוד במבחני' שעוד נכונו לנו

ות' רבי' ויקרי' שחיו ומסרו את נפש' על כל מה שהאמינו גבורות שנטועות בתו� תוכנו בזכות כל א

  .וחלמו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      1943מורדי גטו ורשה מובלים במאי                                        גטו ורשה עולה בלהבות המרד 
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  )אפרת: ראיינה( אורי לייכטר/ הביקור בגטו ורשה 

. ל למחנות ההשמדה בפולי�"רי לייכטר ע' משלחת צהיצא או ד במילואי'"היותו נגב, 2007�ב

  . 'עדי' במדי''היה זה במסגרת פרויקט 

  

  :מספר אורי

גדלתי בבית של ניצולי שואה שלא דיברו מעול' על 

אבא א* לא הסכי' לתלות  כל תמונה . עבר'

, ידענו שהוא היה היחיד שניצל. משפחתית על הקיר

  .  יתה שתיקה הי�חו$ מזה . ושאימא ואחותה ניצלו

לגינה , הוריי ואחי, ביו' השואה היינו יוצאי'

קוטפי' פרחי' ועומדי' דקת דומיה בפתח הבית 

זה . ואבא היה קורא איזשהו קטע, מדליקי' נרות, כ� היינו נכנסי' פנימה�אחר. בזמ� הצפירה

עשו המגע הראשו� שלי ע' השואה של הוריי היה כאשר הנכדי' . היה יו' השואה הפרטי שלנו

בשנותיו האחרונות הוא אמר לי . ואבא התחיל לדבר, אז נפר$ הסכר', שורשי''את עבודת ה

או טייסת פנטומי' טסה במטס ע' מג� דוד , שהיה רוצה לראות מצעד צבאי ברחובות פולי�

  . מעל האדמה רווית הד'

שונה לרא. נחשפתי לאכזריות האיומה של הנאצי', ל לפולי�" כשטסתי ע' משלחת צה2007�ב

. פתאו' המספרי' והסיפורי' קיבלו משמעות מוחשית. כ� לתעשיית ההרג�עמדתי קרוב כל

, בכו, צעקו, כאבו,  שני' רצופות אנשי' סבלו6במש� , כא� במקו' הזה עליו דורכות רגליי

  .קשה להאמי�, היה קשה לתפוס. נזרקו לבורות, נורו

. סיפורה האישי מסמר השיערהעדה שליוותה אותנו סיפרה את . ביקרנו בגטו וארשה

ל הופיעו מבי� העצי' ונגנו "שני נגני' מתזמורת צה. י� נחשפנו לקבר אחי' גדול ביער'בטיקוצ

  ...זה היה מאוד מרגש. 'העיירה בוערת'את 

מסילות הרכבות שהובילו את . כשהגענו לבירקנאו ראיתי את מה שסיפרו לנו בפגישות ההכנה

סטיתי , כשיצאנו מהמקו' בדרכנו חזרה! פעל השמדה אדירמ, החרושת להרג�היהודי' לבתי

חשתי את הניצחו� . זה עשה לי טוב"! שמע ישראל"הבטתי לשמיי' וצעקתי בקול ר' , מהשביל

  . סימסתי לאחי שהמשימה הושלמה. שלנו אחרי החורב�

באוטובוס חזרה לשדה התעופה הצמדתי חזק את שרוול החולצה לחלו� כדי שהפולני' יראו 

  .   ויש לנו דגל ומדינה, שיראו שנשארנו ע'.  התג של דגל ישראלאת

. הגשמתי את מה שאבא רצה. והוא מהדהד בי עד היו', הביקור הזה היה אירוע מכונ� בחיי

  .סגרתי מעגל
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   אזור הלחימה- לאחר הגירושים 1942 -שטח שארית הגטו ב

  

  

  

  :כתב אבא קובנר

  .לא להיעל� פירושו להיאבק

  .ושו הישרדותמאבק פיר

  .הישרדות פירושה ניצחו�

  .האמונה בניצחו� היא אמונה באנשי�

  .בקבוצה, אמונה באנשי� היא אמונה בקולקטיב

  .אמונה בקבוצה היא אמונה באחווה טהורה גדולה

  ,א� נראית בעיניי� אחרות, תורה ישנה

  פשוט ומוב� מאיליו

  .לפעמי� לא, לפעמי� הצליח

  .לא להישבר ברגעי� הקשי�
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  פסח אחרון בגטו ורשה

  מלוחמי הגטו, מתוך ספר זיכרונותיו של ולדיסלב פאבלק

  :הסבו לוחמי' ושחו את אשר על ליב', בליל הסדר האחרו� שבגטו ורשה, 1943 באפריל 19 �ב

  ?אתה יודע איזה יו' היו': 'א

  . באפריל19 �יו' שני ה: 'ב

  ?הוא יו' חגאבל אתה יודע שהיו' . אני לא מתכוו� לזה, לא, לא: 'א

  !אנחנו נהרגי' ואתה מקשקש על חגי', אתה משוגע, מה: 'ב

  .ליל הסדר. היו' פסח. אני אומר ל� היו' הוא יו' חג גדול: 'א

איזה מי� פסח ! פסח בלי מצה ומרור? א' זה משמח אות� למה שלא תערו� סדר לעצמ�: 'ב

  ?זה

האי� ? האי� אנו עבדי'. חוקינומרירות והשפלה ה' לח' . אנחנו לא צריכי' עשבי' מרי': 'א

לחמנו הוא לחת . אי� צור� במצות. נשתה מי' במקו' יי�, אי� צור� ביי�? אנו יתומי' שנעזבו

  .עוני

ועל שהוצאתנו "כשהגיעו למילי' . משו' מקו' נשלפה האגדה והסובבי' החלו לקרוא מתוכה

  .קריאהמשהו קטע את ה..."  יי אלוהינו מאר$ מצרי' ופדיתנו מבית עבדי'

כי היא רודפת אותנו לכל ,  אלוהי' מעול' לא שחרר אותנו מעבדות. אני אומר ל�, זה שקר: 'ב

.  אנחנו שוב עבדי'–ועכשיו , בספרד, היינו עבדי' על גדות נהרות בבל. מקו' אליו הגענו

  .וכעבדי' נמות

נכ' אי. פסח הוא חג החרות. הוא צדק שאמר שהיו' הוא יו' חג! שוטי', שקט: המפקד

צאו ממקו' מחבואיכ'  : ה' מורי' לנו. איננו מצייתי' עוד לפקודות? רואי' שאנחנו חופשיי'

קרענו מעלינו את . ואנו עוני' ביריות, ה' מנסי' לפתות אותנו בהבטחות. ואנו מסרבי'

היו' יו' . והפכנו אות' לדגלי', הסרטי' שכפו עלינו ללבוש על זרועותינו כדי להשפילנו

  !נובס אבל נמות כאנשי' ונשי' חופשיי'.  ות הזו היא בקרבינווהחר, החרות

  
  אליעז כהן/ ני -שמע אדו

  והיו הבני� האלה אשר נהרגי� עלי� כל היו�
  על לבב�

  ושיננת� ברקיע�
  :ודיברת ב�

  בשבת� בבית�
  ובלכת� בדר�

  
  ובשכב� ובקומ�

  וקשרת� לאות על
  והיו לטוטפות ) ספרות כחולות זרחניות(יד� 
  )כמו פגיעת הצלפי�(נ� עי בי�

  על מזוזות בית�) בד�(וכתבת� 
  .ובשערי�
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  שי לוביאניקר/ ההתנגדות היהודית 

  
בתו� האוקיינוס הגדול של השכול האובד� והכאב שספג הע� 

ובתו� המסע הכבד של הזיכרו� שנצרב ע� השני� , היהודי

ובשני� אלו , החולפות בתודעת� של בני הדור השני והשלישי

ואולי א+ מוקט� נוכח איימי , נפקד לפעמי�, יעיג� הרב

הקיפה של . מקומה של ההתנגדות היהודית, השואה

וכא� נציב את הבמה לציו� , ההתקוממות גדול א� לא נודע לכל

  .ההתקוממות והאדרת מקומה בחיינו כפרטי� וכאומה

כשבעי� התקוממויות יהודיות מתועדות בהיסטוריה של 

 באתר ארגו� הפרטיזני� לוחמי .מחנות ההשמדה היהודיי�

  :המחתרות והגטאות נית� למצוא את התמצית הבאה

 אל+ יהודי� כפרטיזני� ביחידות שפעלו רק 30, ל20במהל� מלחמת העול� השנייה נלחמו באומ� לב בי� "

קרוב לחמישית , על א+ שהיהודי� היוו אחוז אחד מאוכלוסיית צרפת. ביערות הצפופי� של מזרח אירופה

יהודי� רבי� אחרי� נלחמו מלחמות חורמה בגטאות ובמחנות הריכוז . תרת הצרפתית הורכבה מה�מהמח

. לא מעטי� פעלו בכדי להציל יהודי� ולסייע לה� בזיו+ מסמכי� ובהובלת� למקומות מבטחי�. וההשמדה

הפיצו , עוד מספר לא מבוטל של יהודי� נמצא בקרב אלו שקידשו את החיי� והפעילו בתי ספר, וכמוב�

  .העלו הצגות ושמרו על צל� אנוש כשהנאצי� עשו ככול שביכולת� ליטול זאת מה�, עיתוני�

 18, מחנות ריכוז והשמדה וב5, ב,  גטאות קטני�45,ב,  גטאות גדולי�5, במהל� המלחמה היו מרידות ב

  .מחנות עבודת כפיה

, )הכוונה היא לא למרד גטו ורשה (1944בהתקוממות בוורשה בקי� : פרט למספר קט� של מקרי� יוצאי דופ�

המצוידי� והמגובי� , היהודי� לחמו לבד� אל מול הכוחות הנאצי� המיומני�, בפריז ובסלובקיה

  .באוכלוסייה המקומית

בכול המקרי� בה� איבדו היהודי� את חייה� בלחימה רוחנית או בלחימה מזוינת ה� עשו זאת ע� ראש 

  ." בהיסטוריהמור� ולא כקורבנות של רצח הע� הגדול

  

  :פולי� היא רק אחת ממדינות הכיבוש בה� התרחשו אירועי התקוממות מה� כדוגמאות נזכיר כא� את

  

הכוחות . 'פר� מרד גטו ורשה אשר בראשו עמד מרדכי אנילבי�, 1943 באפריל 19, ב: המרד בגטו ורשה

 יהודי� מהגטו ופגשו 300,000ניי� נכנסו לגטו כדי לגרש את המעטי� שנותרו לאחר שליחת� של הגרמ

זמ� ארו� מזה שבו עמדו אומות שלמות .  שבועות3בלוחמי� יהודיי� אשר פתחו באש והחזיקו מעמד במש� 

  .בפני צבאות הגרמני� במלחמה

 ה� הצליחו להרוג את –גופות הנרצחי� בטרבלינקה התקוממו היהודי� שעסקו בשרפת : המרד בטרבלינקה

  להצית את תאי הגזי� ואת צריפי המחנה, להשתלט על מחס� הנשק, השומרי�

 כמה מה� הצליחו –פרצו את גדרות המחנה , במחנה ההשמדה סוביבור התמרדו האסירי�: המרד בסוביבור

  להימלט אל היער הסמו�

  .רי� יהודי� את אחד ממתקני הגז והמשרפותבירקנאו פוצצו אסי,במחנה אושווי�: המרד באושווי�
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   קולות סנדלי העץ

  .1944זיכרונותיו של ארט וונט לנד מבית אביו על התקוממות נגד הגרמנים הנאצים בהולנד 

  ג"ביאניקר ערב פסח תשעונרשם על ידי שי ל

' הוונט לנדי' מאז הגעת'  גרי. 2011והגיעו לבית השיטה מהולנד בשנת " עשו עליה"אנט וארט וונט לנד 

ערב חג הפסח נכנסתי לבית' ושאלתי את הוונט לנדי' א' . בשכונת ההרחבה בבית הידוע כבית ע' הפרה

.  שנה למרד גטו ורשה70ליו' השואה אצל' משמעות מיוחדת בייחוד לאור העובדה שהשנה אנו מצייני' 

שהו אירוע מרידה והתקוממות ובהוויית התבגרות' ישנו איזה , ביקשתי לדעת א' בבית הוריה' של הזוג

ארט הגיב מיד בחיוב והזמי� אותי ליו' המחרת על מנת לספר לי על . בנאצי' אשר השאיר את חותמו עליה'

  .אחד האירועי' הטראומטיי' ביותר שעברה הולנד במלחמת העול' השנייה בכפר בו גדלו הוא והוריו

. וב חקלאי עתיק אשר הוק' במאה התשיעית לספירההיישוב ההולנדי פוט� בו גרה משפחתו של ארט הינו ייש

 בו מתרחש הסיפור היישוב החקלאי הנו בית לכעשרת אלפי' הולנדי' והוא נתו� תחת הכיבוש 1944בשנת 

אחת מארבעת המחתרות ההולנדיות בימי הכיבוש .  חקלאי בשנות השלושי' לחייו–בו אביו של ארט , הנאצי

מלבד הקצי� הרגה המחתרת באירוע זה מספר . ה בחייו של קצי� גבוהארבה בכפר לשיירה גרמנית והתנקש

. 50 ועד 16הקיפו הגרמני' את היישוב ואספו את כל הגברי' מגיל , לאחר ההל' הראשוני. נוס* של חיילי'

אביו של ארט ניצל לאחר שנמלט מהאקציה והתחבא באזור . רוב' ראשי משפחות ואבות לילדי',  איש661

הגרמני' דרשו מאנשי הכפר להסגיר לידיה' כל מי שהיה מעורב .  הכפר באס' תבואהתחנת הרכבת של

לאחר יומיי' בה' לא הוסגר או נתפס א* לא לוח' מחתרת . בפיגוע ואיימו בתוצאות קשות לכפר ולאנשיו

הנתפסי' שהיו כלואי' .  איש מתו� הנתפסי' למחנה עבודה והשמדה בגרמניה602שלחו הגרמני' , אחד

הוצעדו אל הרכבת היוצאת אל הגלות כשה' צועדי' בכפכפי הע$ ההולנדיי' וכשה' , יומיי' בכנסיהבמש� 

  :שרי' בקול את פרק פד בתהילי' אשר אלו פסוקיו הראשוני'

  .ִמְזמ8ר קַֹרח, ִלְבֵני; ַה4ִ5ִית,ַעל ַלְמַנ1ֵַח א

  .ְצָבא8ת ְיהָוה ,,ִמְ=ְ>נ8ֶתיָ� 9ְִדיד8ת, ַמה ב

  :ְיהָוה ְלַחְצר8ת ,,ַנְפִ=י, ָ>ְלָתה,ְוַג� הִנְכְסָפ ג

  .ָחי,ֵאל ֶאל, ְיַרAְנ@ ,, @ְבָ?ִרי ִלִ<י   

קולות כפכפי הע$ המקישי' על שביל האב� המוביל אל הרכבת שהתבררה בהמש� כרכבת אל מות' של 

  .המגורשי' הגיעו אל מקו' מחבואו של אביו של ארט וצליל' לא נמחה מאז מזיכרונו

 מהמגורשי' זכו לחזור 49 הנוסעי' קיפחו את חייה' במחנה העבודה וההשמדה הנאצי ורק 602 � איש מ552

ייסד אביו של ארט עמותה ששמה לה למטרה לקשור , באמצע שנות החמישי', ימי' ל.בחיי' אל הכפר

ו של וונט מטרת.  אקט שהיה כמוב� שנוי במחלוקת בכפר–קשרי' ע' הכפר הגרמני בו מוק' מחנה ההשמדה 

לנד הייתה להנציח את זכר' של הנרצחי' באתר המחנה שבגרמניה ולהטמיע בכפר שאיבד רבי' מראשי 

מבלי לשכוח , מסר שעל מנת להמשי� בחיי' טובי' ובריאי' יש להשתחרר העול מאורעות העבר, משפחותיו

כמו ג' ,  בחייו הפרטיי'זו היא מורשתו של אביו וכ� הוא מייחל ומשתדל להתנהל, לדבריו של ארט .אותו

  .מקווה שע' ישראל ידע לעשות את אותו הדבר בחייו רוויי המאבק האובד� והשכול
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  יה מוראבעלה של מרוני קרמר  /  1942פריס , המצוד

  לאחר ששרד את אושוויץ " בצעדת המוות"שנספה , ל"אהרון קרמר זי לזכרו של סב

מבצע "תחת ש' הקוד , פי הוראות הנאצי'�טרת צרפת על על ידי מש1942 ביולי 17� וב16�המצוד התבצע ב

 קורבנות נאספו 13,152. מטרת המצוד הייתה צמצו' האוכלוסייה היהודית בצרפת הכבושה". רוח האביב

לקראת שילוח' למחנות , ולאחר מכ� נשלחו למחנה דראנסי הסמו� ולמקומות נוספי', ורוכזו במתח' בפריז

  ).ויקיפדיה. (ההשמדה

 ולכ� הזהיר את כל הגברי' היהודי' ,ידע שיש סכנה למצוד כזה,  שהיה במחתרת הצרפתית,אהר�, סבא שלי

א* אחד לא העלה בדעתו שהמשטרה  הצרפתית תעצור ותסלק מבית' . בבניי� שבו התגוררו שיסתלקו בלילה

  .זקני' וט*, נשי'

ע' מעט .  אצטדיו� לתחרויות אופניי'�" היב'ולודרו' ד"נכלאו אבא שלי ואימו  באצטדיו�  , 16/7/1942בליל 

יתה צפיפות יבאצטדיו� ה.   ימי' לגירוש למחנה דראנסי5רכוש שהספיקו לקחת במזוודה בודדת המתינו 

רק כמה רופאי' , היהודי' חוו השפלות ושהו במקו' כמעט ללא מי' ומזו� וללא תנאי' סניטריי', איומה

  . יסו לברוח נורו במקו�אלה שנ. ואחיות של הצלב האדו' הורשו להיכנס

אבא חיפש בתו� . בשל התנאי' הקשי' שהיו במקו' לקה בקלקול קיבה,  וחודשיי' בלבד10אבא היה ב� 

במצוקתו פנה לשוטר והתחנ� שיית� לו להיכנס לשירותי' ששמשו .  אול' כמוב� לא מצא,ההמוני' שירותי'

 ובכ� חר$ את גורלו של אבא ושל סבתא ,נסאפשר לו להיכ, 10השוטר שריח' על ילד ב� . רק את השוטרי'

  .לחיי'

בהנחייתה של סבתא חזר אבא אל חדר השירותי' ותו� . בחדר השירותי' היה חלו� דרכו נית� היה לברוח

מאוחר יותר חזר אל האצטדיו� כשבידיו . ברח  כשבידו פיסת נייר ובה כתובת המחתרת הצרפתית, סיכו� נפשו

של בריחה וימי' רבי' של  ארו� אבא הציל את סבתא והחל מסע . חרר את אמותעודות מזויפות באמצעות� שי

  . מסתור בזהות בדויה

הניצחו� הגדול .  של המשפחה שליתהוא סיפור ההתנגדות הפרטי) 10ילד ב� (י סיפור הבריחה והגבורה של אב

ציונית והסוכנות עת מונה לאחד מבכירי ההסתדרות ה, כא� באר$, של אבא מצא את ביטוייו  לאחר שני'

  . היהודית באר$ ישראל

  

  

  

  

  

  

  

  "  היב'ולודרו� ד"תמונת היהודי� המרוכזי� באצטדיו� 

 לאחר הפשיטה והתפיסה ולקראת הגירוש 1942ביולי 

  .להשמדה
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  ענת ענתבי  /1942על המרד בקרקוב 
  

ירי' לא יכלו להתאפק הצע. כבר לא היה גטו' 43במר$ . היו בקראקוב אקציות אכזריות במיוחד' 42בשנת 

וכ� ג' ניסיונות של הברחת . א� ה� ברוב� נכשלו או שהיו לא אפקטיביות, מלבצע פעולות התנגדות שונות

זאת הייתה (המסקנה הייתה כי הנוער היהודי צרי� לתת תשובה משותפת לכל מה שנעשה . אנשי' לחו$ לאר$

תנועת הנוער החזקה ביותר בי� התנועות . דיתלש' כ� הוקמה תנועת ההתנגדות היהו). ג' המסקנה בוורשה

  ).לא דתית, "בני עקיבא"לא קשורה ל" (עקיבא"תה תנועת ישהקימו מחתרת הי

, שהיה אישיות מיוחדת, "דרור" נציג תנועת ,לאבא�הבולטי' והמובילי' היה , אחד הפעילי' המרכזיי'

לאחר ניסיונות וכישלונות של פעולות ו, מספרת אחת מחברות הקבוצה, בסופו של דבר. כריזמטית ואנושית

י הגרמני' כבירת "קראקוב נקבעה ע:   מחו$ לגטו�הבנו שצרי� לפעול בתו� קראקוב , ביערות ומחו$ לעיר

ידענו . המפקד הראשי של כל פולי� הכבושה, "גנרל גוברנטור"ה, ש' ישב פרנק. פולי� הכבושה במקו' וורשה

. התגבשה ההחלטה של פעולה לקראת ליל חג המולד.   הגרמניתשיש צור� בפעולה בלב ליבה של השליטה

שומר "התחדש ג' הקשר ושיתו* הפעולה ע' אנשי ה, שהייתה צריכה להיות רחבה מאוד, לקראת פעולה זו

  . ותנועות אחרות" הצעיר

חת המבצע היה צרי� לבוא ת. והנפת דגלי פולי�, הפעולה תוכננה לכלול התקפת מוסכי' של הגסטפו והצתת'

לא רצינו לקחת על עצמנו אחריות . פוליפחדנו שא' נגיד שאנחנו יהודי' כל הגטו י. הכותרת של מרד פולני

הפצת כרוזי' הקוראי' למרד והתקפה , הוחלט על הנפת דגלי פולי�. לכ� נקבעה פעולה מחו$ לגטו. כזאת

  .שלקראת חג המולד היו מלאי' גרמני', מזויינת על בתי הקפה

   המחתרת בקרקוב– מבצע צינגריה

כול� יצאו . יצאו למבצע כמה חוליות. ' 42 בדצמבר 22הייתה בערב , התקפה על בתי הקפה, הפעולה העיקרית

, הונפו דגלי', הותקפו והוצתו מוסכי' גרמניי'. כל הפעולות בוצעו כמתוכנ�. מבית החולי' היהודי הנטוש

נזרקו רימוני' . ווני' כדי לעורר בהלה בתו� העירלש' בלבול הזעיקו אמבולנסי' לכל הכי. הודבקו כרוזי'

שעוד הוגברה ע' האמבולנסי' , זה גר' לאנדרלמוסיה שלמה. ש' נהרגו הרבה גרמני', "צינגריה"לבית קפה 

כנראה ג' , א� אז הופיעו הגרמני' ואסרו את כול'. הבחורי' התחילו לחזור לנקודה. המתרוצצי' ברחובות

  . בעקבות הלשנה

כוונת' הייתה לעכב את . יצחק צוקרמ� וחווקה פולמ�, מהמחתרת בוורשה, ני כ� הגיעו לקראקוביומיי' לפ

. ה' נשארו פשוט כדי לראות מה יקרה, גדולה וחשובה, אבל משנוכחו לדעת עד כמה היא מאורגנת, הפעולה

ה גורשה 'חווק. הוא חזר לוורשה כדי להכי�  ש' את המרד. יצחק הצליח לברוח, לאבא� ויצחק נתפסו

בהמש� הוא נהרג בניסיו� בריחה של כל . לאבא� הושב בבית הסוהר יחד ע' יתר הבחורי'. לאושווי$ ושרדה

וזאת !" אני יהודי: "לאחר מותו נמצא עליו פתק בכתב ידו. האסירי' היהודי' ממשאית שהעבירה אות'

היה לו . מ� בבגדי שוטר פולניוהוא עצמו הסתובב רוב הז, משו' שחברי המחתרת הופיעו במסווה של פולני'

יצאה ביוזמתו ופעולתו של , !"אני יהודי, דעו "�חוברת לזכרו בש' זה ... חשוב שבמותו יידעו כי הוא יהודי

  . לושהיה ידידו הקרוב ומחויב, חבר בית השיטה, פרייברגאהרו� 
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  " חלו� הלוח�ה"במאמר שפורס� בביטאו� . חתמה את הפעילות המחתרתית בקרקוב" ציגנריה"פעולת 

אחד ממנהיגי , מסכ� שימק דרנגר, "החלו� הלוח�"יו� השנה לייסוד ארגו� , 1943 באוגוסט 20,ב

  ": שאר בני הע� היהודי"את ההישגי� והלקחי� ומעביר את נס המרד ל, המחתרת

  

  

כחיל חלוץ פיצחנו את קליפת רפיון הידיים . הושלם תפקידנו, תו של דברלאִמ"

הראנו לעולם שהיהודי יודע לעמוד על נפשו וליפול בשם . שצמחה על דור הגטו

ואחת ולתמיד נטלנו ממנו את האשליה שיש , התייצבנו לקרב מול האויב. הצדק

פרצנו את המסורת המחפירה של . בידו לרצוח ללא עונש את המוני היהודים

לימדנו את האנשים לסכל את כוונות . ללא התנגדות, הטיית הצוואר למאכלת

לא יבלו את , שאף על פי כן שמכרו נפשם לאויב, הזכרנו לבוגדים. האויב

, מחינו את החרפה מההיסטוריה שלנו. כי תנועתנו אורבת להם, המלחמה

אבל עד שלא יצאו בעקבותינו . כי השגנו מה שביקשנו, ורשאים אנו לומר בבטחה

ב כדי שלא יאבד חינם מיט, רוצים אנו במעשים. כל היהודים לא נדע מנוחה

עתה תורם של שאר בני העם , אנו עושים את חובתנו במלואה. הנוער היהודי

  ".היהודי

  

  

  

 יעד תקיפת המחתרת –1941בניי� קפה ציגנריה בשנת 

  . גרמני�25 ,היהודית אשר פצעה והרגה במקו� זה כ

  

בראש השער  1941 בסביבות ,קרקוב גטוהכניסה ל שער

שפירוש� , "יידישער וווינבאצירק"מתנוססות המילי� 

שכ� יהודי  רובע מגורי�"הוא  יידישב

  גטו נמנעו מלקרוא למקו� גרמני�ה שלטונותה
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  אלי ויזל/ מחאה והתרסה 
   

  .זהו סיפורו של גטו שקרב אל סופו ושל שמש שדעתו נטרפת עליו

: ולקרוא תחילה בגאווה ואחרי כן בזעם, לעלות אל הבימה, רגיל היה השמש להתפרץ מדי בוקר לבית הכנסת

  !"כי אני כאן, ריבונו של עולם, באתי להודיעך"

, ותמיד היה מתפרץ לבית הכנסת, השמש יצא תמיד בלתי נפגע. ואחריו רבים נוספים, טבח הראשוןבא ה

  !"אני עדיין כאן, ריבונו של עולם, רואה אתה: "וקורא בקול רם, מכה באגרופו על השולחן

אל עלה . הוא היה היהודי האחרון שנותר בחיים. היה הוא היחידי בבית הכנסת השומם, אחרי הטבח האחרון

נשתתק , !"רואה אתה עודני כאן: "מלמל ברכות וזעק, נשא את עיניו אל ארון הקודש, הבימה בפעם האחרונה

  "?איפה אתה, אבל איפה אתה: "ואחרי כן הוסיף בכל חנוק ועצוב, לרגע

  

  סמדר גלבוע/ תעצומות נפש 
  

  ,לא לוותר
  לא לתת לאדי השנאה

  ,לחלחל
  , להאמי�

  ,עד טיפת הד' האחרונה
  .מת5ַא

  להאמי�
  כי המציאות הזו חייבת

  .להשתנות
  .להאמי�

  
  ,רואה עצמי ע' בנותיי, בדמיוני

  .ומיד מפסיקה את המחשבה
  . חוזרת המחשבה

  ,קור �ובדמיו� 
  ...ותינוקת, רעב �ובדמיו� 

  .ומיד מפסיקה המחשבה
  ... ללא קול בכי,  עיניי' פעורות� וחוזרת

  מפסיקה 
  .וחוזרת
  .עוצרת
  .אפשר�כי אי

  

  

  אפשר�כי אי

  ,להשתוקק למי', לרעוב ללח'

  ,להישר* מחו', לרעוד מקור

  ,להיות על ס* תהו'

  .ולהאמי�

  ,להרי' ראש

  לעמוד מול הרוע והשנאה

  ,בזקיפות ובנחישות

  .לא למע� עצמ'

  .לטובת כול'

  

  גד6לת'

  אמונת'

  .אושרנו
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  חנה שולמי  :ראיינה/ עמיר לוטן עם שיחה 

  
אות� שאלות  על כ� אני מתכוונת לשאול ,ל למחנות ההשמדה בפולי�.ה.חת קציני צהשתתפת במשל: חנה

   .שנה למרד גטו ורשה 70 �שמוקדש ל" שיטי'"אחדות לגיליו� 

מפקדי , מקורס מפקדי פלוגות, מפקדי' ומדריכיה',  אנשי'200 �אני צורפתי למשלחת שכללה כ: עמיר

מדי שנה  .צלמי תמונות וסרטי' ועוד, ומלווי' מוזיקליי'שכללו ג' זמרת , גדודי' ושל אנשי לוגיסטיקה

, טקס צבאינער� בכל אתר ". עדי' במדי'"במסגרת פרויקט , למש� כשבוע לפולי�,  משלחות30 �ל כ.ה.שולח צ

  ."יד וש'"המדריכי' ה' מ. ל.ה.אחי' ואלמנות צ , הורי' שכולי'10אל המשלחת צורפו . מכובד ומושקע

  ?ולמרד כולו. לסיפור מפקד המרד, 18 לסיפור מילא מתי נחשפת לראשונה ,

�חני� בתנועת , הייתי חשו* עוד מזמ� היותי נער 

קראתי והתחנכתי על סיפוריה' ". השומר הצעיר"

 היה סמל מרדכי אנילבי�בשבילי . של הלוחמי'

כמוב� . כמו של כל נער בתקופתי, של הגבורה

  " 18מילא "שקראתי את הספר 

  ?ש בפגש� את המקו� במציאותמה היה החידו ,

�, העוצמה�רבת, בגלל המסגרת הצבאית 

היה המפגש עצמו עוצמתי , שהצטרפתי אליה

נוכחתי בחוסר . ל נראה יותר מוחשיוהכ, וטעו�

התחושה של חוסר ". כצא� לטבח"הצדק שבביטוי 

כשאתה רואה את המציאות , הצדק מתגברת

  !תוודע למעשי הגבורה שהיו ג' ש'אפשרית בה חיו היהודי' במחנות ואתה מ�הבלתי

  ?אולי מלווה אות� כל הזמ�? נמש� הרבה זמ�, הא� הריגוש שהביקור מעורר ,

�על מקבל פרופורציה אחרת , מי שחוזר מביקור כזה. היא חוויה מעצבת,החוויה המרגשת מלווה הרבה זמ� 

  .חיי'ה

  ?הא� היה הבדל בי� בני ניצולי שואה שהיו ביניכ� ובי� האחרי� ,

�זה היה מאוד . שנספו בשואה, באושווי$ היה חדר זיכרו� ובו קראו את כל שמות בני המשפחות המשתתפי' 

  . מוחשי וקשה

�  ?הא� תוכל לשחזר חלק מהנאמר ש� .ביניה� לבי� עצמ�, בערבי� היו שיחות של המשתתפי� במשלחת  

�כל ערב הוקדש .  הצטרפתי והקשבתיאני. שהביקור מעורר רגשיות� ו על החוויות הנפשיותנבערבי' שוחח 

ביתר . היא הוקדשה לנופלי' במלחמות ישראל" התשמע קולי: "בערב הראשו� השיחה נקראה. לנושא אחר

 את סיפורו ממלחמת ,צביקה גרינוואלדבערב שהוקדש לגבורה סיפר . הערבי' דברו על התחושות לגבי השואה

  .יו' הכיפורי'

  ? מי סיפר ש�?  מהלוחמי� במרד גטו ורשה היית�דרכו נמלטו אחדי�, בפתח הביוב ,

�בצבא , היו' חבר קיבו$ אפיקי'. 13ניצול שואה שהיה אז ילד ב� , תנוישמענו את סיפורו של העד שהיה א 

  .אלו*�היה סג�

  

מצוידי' , שלא לחשוב על אי� אנחנו באנו לסיורהיה אפשר �אי.  מעלות10לסיכו' אציי� שהיה קור של 

  .נעולי' בכפכפי' ומורעבי', י'יטובבגדי' סמרטמחנות שהיו לבושי'  לעומת אסירי ה,ושבעי'בבגדי' חמי' 
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 מיידנק ,רשמי ביקור באושווי�
  וטרבלינקה בה� 

  מעול� לא ביקרתי

  שי לוביאניקר

  ,שו' דבר אינו מוב� מאליו

  , לא ע$, לא ערער,לא דרדר

  ,לא שלמת בטו� ומלט

   .לא מצח� העטור זהב שחור

   ,אינו שלי ולא ימצא פה לעדשו' דבר 

  ,סהאיקליפטולא חורשת 

  ,לא גשר הגנו�

   ,ולא פנס בודד בקצה שכונה

  .זה שמאיר את ילדותינו הקטנה

  

  ,שו' דבר אינו מוב� מאליו

  ,לא אבא לא אימא לא ב� לא אישה

  ,לא בריאות לא גינה ולא אהבה

  ובטח שלא הנצח ובוא המשיח

  .ע' התחייה הסליחה והמחילה

  

  זה  שמצי$ מדי פע' מעבר לפינה,  רק הרועאולי

או המוות שממתי� כאקורד בסופה של איזו 
  ,המנגינה

  ...לפעמי' הוא מודיע, לפעמי' עולה בחט*

  אולי רק הוא

  .ודאי

  .ואת דרכו מי יפריע

  

     לאה גולדברג / האמנ�

 ומייצג את עמדתה של לאה בויכוח ע
 1943ב נכתב 

נת� אלתרמ� בעניי� אופיי
 הראוי של השירי
 בעת 

 א� שג
 בה נרמזי
,שירה לירית ואופטימית:  המלחמה

השרפות בדרכי
 שסמרו מאימה : "אימי המלחמה


 ".ומד

 

  בסליחה ובחסד עוד יבואו ימי' האמנ'

  ותלכי בו כהל� הת' ותלכי בשדה

  בעלי האספסת גל� ילט*ומחשו* כ* ר

  ידקרו� ותמתק דקירת' או שלפי שיבולי'

 

  בעדת טיפותיו הדופקת או מטר ישיג

  וראש� רענ� על כתפיי� חז� צוואר�

  וירחב ב� השקט ותלכי בשדה הרטוב

  כאור בשולי הענ�

 

  נשו' ורגוע את ריחו של התל' ונשמת

  בראי השלולית הזהוב וראית את השמש

  ומותר ב' לנגוע י' וחיי'ופשוטי' הדבר

  ומותר לאהוב, ומותר

 

  לא נצרבת בלהט את תלכי בשדה לבד�

  מאימה ומד' השרפות בדרכי' שסמרו

  תהיי ענווה ונכנעת וביושר לבב שוב

  .כאחד הדשאי' כאחד האד'
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